
   

บทที่ 2  
 

รูปแบบและการพิมพ�โครงงาน 
 

1.  กระดาษท่ีใช�พิมพ� 
 ใช�กระดาษสีขาว  ไม�มีลายเส�นบรรทัด ขนาดมาตรฐาน  A4 หนา 80 แกรม ใช�แบบหน�าเดียว  
หรือแบบ 2 หน�าก็ได� รวมถึงชุดท่ีเป+นสําเนาด�วย   
 
2.  ตัวพิมพ� 
 ตัว อักษรท่ีใช� พิมพ/ต�องเป+นสี ดํา คมชัด ลักษณะของตัวพิมพ/  ( font) ให� ใช� ตัวพิมพ/ 
THSarabunPSK ในการพิมพ/ภาษาไทยและภาษาอังกฤษท่ีแทรกในโครงงานภาษาไทยก็ให�ใช�ตัวพิมพ/
เดียวกันตลอดเล�ม สําหรับโครงงานภาษาอังกฤษ กําหนดให�ใช�ตัวพิมพ/ Times New Roman เว�น
ระยะ 1.5 บรรทัดตลอดท้ังเล�ม  ยกเว�นการพิมพ/ในตารางหรือภาพประกอบต�าง ๆ อนุโลมให�ใช�
ตัวพิมพ/ท่ีเล็กลงหรือย�อส�วน เพ่ือให�ภาพประกอบหรือตารางนั้น ๆ อยู�ในรูปแบบกระดาษท่ีกําหนดไว� 
 

 ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ รูปแบบ 
ชื่อโครงงาน (ปกนอกและปกใน) 20  จุด 14  จุด (ตัวหนา) 
ชื่อผู�เขียนโครงงาน  18 จุด 14 จุด (ตัวหนา) 
หัวข�อใหญ�/บทท่ี 20  จุด 14  จุด (ตัวหนา) 
หัวข�อรอง/ชื่อบท 20  จุด 14  จุด (ตัวหนา) 
หัวข�อข�าง   16  จุด 12  จุด (ตัวหนา) 
หัวข�อย�อย/เนื้อหา 16  จุด 12  จุด (ตัวธรรมดา) 

 
3.  การเว�นท่ีว(างขอบกระดาษ 
 ขอบบน    1.5   นิ้ว  สําหรับหน�าท่ัวไป และเว�น 2 นิ้ว สําหรับบทใหม�  

ขอบล�าง     1     นิ้ว 
ขอบซ�าย  1.5    นิ้ว 
ขอบขวา     1      นิ้ว 
ข�อควรระวังในการพิมพ� 
ถ�าพิมพ/คําสุดท�ายไม�จบในบรรทัดนั้น ๆ  ให�ยกคํานั้นไปพิมพ/ในบรรทัดถัดไป ไม�ควรตัด

ส�วนท�ายของคําไปพิมพ/ในบรรทัดใหม� เช�น นครศรีธรรมราช  ไม�ให�แยกเป+น นคร-ศรีธรรมราช 
 

4.  การลําดับและการพิมพ�เลขหน�า 
 การลําดับเลขหน�าท่ีเป+น ส(วนนํา  โครงงานท่ีเป+นภาษาไทย ให�ใช�ตัวเลขและมีวงเล็บกํากับ 
เช�น (1) (2) … สําหรับโครงงานท่ีเป+นภาษาอังกฤษและภาษาต�างประเทศให�ใช�เลขโรมันตัวเล็ก เช�น  i 
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ii  iii  … โดยเริ่มนับต้ังแต�บทคัดย�อเป+นหน�าแรก  และนับทุก ๆ หน�าต�อไปจนถึงหน�าสุดท�ายของส�วน
นํา  โดยหน�าแรกไม�ระบุเลขหน�า 
 การพิมพ/เลขหน�าให�พิมพ/ไว�ที่มุมขวามือของกระดาษ โดยห�างจากริมกระดาษส�วนบนและ
ขอบขวามือด�านละ 1 นิ้ว   

หน�าท่ีเป+น ส(วนเนื้อหา ให�ลําดับหน�าเริ่มโดยใช�เลขอารบิกตามลําดับต้ังแต�หน�าแรกจนจบหน�า
สุดท�าย  ยกเว�น หน�าท่ีมีชื่อบท ไม�ต�องพิมพ/เลขหน�า แต�ให�นับรวมจํานวนหน�าไปด�วย  

ส�วนหน�าท่ีเป+น ส(วนประกอบท�ายเรื่อง หน�าแรกของบรรณานุกรม หน�าแรกของภาคผนวก 
ไม�ต�องพิมพ/เลขหน�า แต�ให�นับรวมจํานวนหน�าไปด�วย 
 

5.  การเว�นระยะระหว(างบรรทัด 
การเว�นระยะระหว�างบรรทัดในการพิมพ/ภาษาไทยให�ใช�ระยะ 1 บรรทัด สําหรับโครงงาน

ภาษาอังกฤษ  ให�ใช�ระยะบรรทัดเป+น 1.5 บรรทัด  
การเว�นระยะระหว�างหัวข�อใหญ�กับหัวข�อเล็ก หรือระหว�างหัวข�อกับข�อความที่ตามมา และ

ระหว�างด�านบนและด�านล�างของตารางกับเนื้อความโครงงาน (กรณีตารางหรือภาพอยู�ในหน�า
เดียวกับเนื้อความโครงงาน)  ให�เว�น 1 บรรทัด 

 
6.  การย(อหน�า 
 การย�อหน�าให�เว�นระยะ 5 ถึง 7 ตัวอักษร หรือ 1 tab key จากขอบท่ีเว�นไว�แล�ว  ท้ังนี้การ
ย�อหน�าจะต�องใช�ให�เหมือนกันตลอดท้ังเล�ม   
 
7. การแบ(งบท หัวข�อและการเรียงลําดับ 
 การแบ�งบทและหัวข�อในบท  เม่ือเริ่มบทใหม�จะต�องข้ึนหน�าใหม�เสมอ  และมีเลขประจําบท ให�
พิมพ/คําว�า  “บทท่ี ” ไว�ก่ึงกลางตอนบนสุดของหน�ากระดาษ  ส�วน “ชื่อบท” ให�พิมพ/ไว�ก่ึงกลาง
หน�ากระดาษเช�นกัน  โดยเว�นบรรทัดจากคําว�าบทท่ี 1 บรรทัด หากชื่อบทยาวเกิน 1 บรรทัดให�แบ�ง
คําหรือประโยคลงมาบรรทัดถัดไปตามความเหมาะสม โดยพิมพ/เรียงลงมาเป+นลักษณะสามเหลี่ยมหัว
กลับ และไม�ต�องขีดเส�นใต�ชื่อบท โครงงานภาษาไทย เลขประจําบทจะใช�เลขไทยหรือเลขอารบิกก็ได�  
โครงงานภาษาอังกฤษ หรือภาษาต�างประเทศใช�เลขโรมันเล็ก 

สําหรับภาษาอังกฤษ  ชื่อบทให�พิมพ/ด�วยตัวอักษรพิมพ/ใหญ� ส�วนหัวข�อสําคัญ ๆ  เช�น 
หัวข�อรองและหัวข�อข�าง ให�พิมพ/อักษรตัวแรกของคําแรกและของทุก ๆ คําด�วยตัวอักษรพิมพ/ใหญ�
เสมอ  ยกเว�นบุพบท สัณธาน และคํานําหน�านาม ไม�ต�องพิมพ/ด�วยตัวอักษรพิมพ/ใหญ� แต�ในกรณีท่ี
บุพบท สัณธาน และคํานําหน�านามนั้นเป+นคําข้ึนต�นของหัวข�อ ก็ให�พิมพ/ด�วยตัวอักษรพิมพ/ใหญ� 
 หัวข�อเรื่องในการเขียนโครงงาน  ประกอบด�วย  หัวข�อใหญ�  หัวข�อรอง หัวข�อข�างและหัวข�อ
ย�อยให�พิมพ/ตามลําดับ ดังนี้ 

1) หัวข�อใหญ� คือ หัวข�อสําคัญในแต�ละบท ให�พิมพ/กลางหน�ากระดาษ ไม�ขีดเส�นใต� 
พิมพ/ด�วยตัวอักษรหนา  เช�น คํานํา สารบัญ บทท่ี เป+นต�น 
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  2)  หัวข�อรอง ให�พิมพ/กลางหน�ากระดาษ พิมพ/ด�วยตัวอักษรหนา ชื่อบท  เป+นต�น  
  3) หัวข�อข�าง ให�พิมพ/ริมซ�ายมือสุดของกระดาษ เว�นขอบกระดาษไว�ตามระเบียบใช�
ตัวอักษรหนา)  
  4)  หัวข�อย�อย ให�พิมพ/ในระดับย�อหน�า   ใช�ตัวอักษรแบบตัวพิมพ/ธรรมดา การพิมพ/
หัวข�อย�อย อาจใช�ตัวอักษรกํากับสลับกับตัวเลข หรือตัวเลขอย�างเดียวก็ได� และในกรณีท่ีเนื้อหาไม�จบ
ในหนึ่งบรรทัด การข้ึนบรรทัดใหม�ต�องให�ตัวอักษรตัวแรกชิดซ�ายขอบกระดาษ หรือตรงกับหัวข�อย�อย
นั้น  เลือกอย�างใดอย�างหนึ่งตลอดท้ังเล�ม เม่ือมีการให�หัวข�อในระดับใด  หัวข�อระดับนั้นต�องมี 2 
หัวข�อเป+นอย�างน�อยให�เริ่มจากชื่อบทมาก�อน  เม่ือมีความจําเป+นจึงแบ�งเป+นหัวข�อย�อย ๆ ไปอีก
ตามลําดับ 
 การข้ึนหัวข�อใหม� ถ�ามีท่ีว�างสําหรับพิมพ/ข�อความต�อไปได�ไม�เกิน 2 บรรทัดแล�ว ให�ข้ึนหัวข�อ
ใหม�ในหน�าถัดไป   
 
8. การพิมพ�ตาราง 

 

8.1  ลําดับท่ีและช่ือตาราง 
1) ลําดับที่หรือเลขหมายประจําตาราง เป+นส�วนที่แสดงลําดับของตารางให�ใส�

คําว�า “ตารางท่ี” ตามด�วยเลขลําดับท่ีของตารางไว�ริมซ�ายมือสุดของกระดาษ โดยคําว�า “ตารางท่ี” 
และเลขลําดับท่ีพิมพ/ด�วยตัวอักษรหนา และเว�นขอบกระดาษไว�ตามระเบียบ โดยแยกตามบท สําหรับ
โครงงานท่ีมีจํานวนตารางไม�มากนัก อาจใช�วิธีลําดับเลขตารางโดยไม�แยกแต�ละบทก็ได� ในกรณีนี้ก็จะ
ไม�มีเลขลําดับท่ีบทอยู�ด�วย มีแต�เฉพาะเลขลําดับท่ีตารางเท�านั้น 

2)  ชื่อตาราง ให�พิมพ/ต�อจากเลขลําดับท่ีของตารางโดยเว�น 2 ตัวอักษร โดยใช�
ตัวอักษรธรรมดา กรณีชื่อตารางยาวเกินกว�า 1 บรรทัด ให�พิมพ/ตัวอักษรตัวแรกของบรรทัดท่ีสองให�
ตรงกับตัวแรกของชื่อตาราง หากมีคําอธิบายท่ีต�องการบ�งรายละเอียดให�ชัดเจน ให�นํารายละเอียดไป
ใส�ไว�ในหมายเหตุท�ายตาราง ชื่อตารางให�ใช�ภาษาเดียวกับภาษาท่ีใช�เขียนโครงงาน 

3) ตารางท่ีอ�างอิงจากแหล�งอ่ืน ให�ลงแหล�งอ�างอิงท่ีมาของตารางตามวิธีการเขียนส�วน
เอกสารและการอ�างอิง โดยใช�คําว�า ท่ีมา ตามด�วยเครื่องหมาย ( : ) ให�พิมพ/ไว�ใต�ตารางในตําแหน�งริม
ซ�ายมือสุดของกระดาษ   

 
 8.2  ขนาดของตาราง 
  1) ตารางต�องมีเลขลําดับที่ ชื่อตาราง หัวข�อตาราง หมายเหตุและที่มาของตาราง
โดยปกติให�พิมพ/อยู�ในหน�าเดียวกันท้ังหมด และภายในบริเวณขอบกระดาษท่ีกําหนด 
  2) ตารางท่ีมีความยาวเกินกว�า 1 หน�า ให�พิมพ/ต�อในหน�าถัดไป โดยจะต�องมี
ข�อความในตารางอย�างน�อย 2 บรรทัด ให�พิมพ/คําว�า ตารางท่ี พร�อมด�วยเลขลําดับท่ีของตาราง แล�ว
ตามด�วยคําว�า “(ต�อ)” หรือ “(Continued)” หรือ “(Cont’d)” เช�น ตารางท่ี 1 (ต�อ) Table 1 
(Cont’d)  เป+นต�น   
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 3) ตารางท่ีมีความกว�างจนไม�สามารถพิมพ/ในหน�ากระดาษเดียวได� ให�พิมพ/ตามแน
ขวางของหน�ากระดาษ โดยหันหัวตารางเข�าสันปกหรืออาจย�อส�วนให�เล็กลงได�ตามความจําเป+น แต�ไม�
ควรเล็กเกินกว�า 15  ตัว อักษรต�อนิ้ว  หากไม�สามารถทําได�ให�แบ�งตารางออกเป+นส�วน ๆ 
  4) ให�จัดวางตารางตามความเหมาะสมสวยงามของหน�ากระดาษ กรณีตารางอยู�ใน
หน�าเดียวกับเนื้อหาโครงงาน ให�เว�นระยะบรรทัดระหว�างด�านบนและด�านล�างของตารางกับเนื้อหา
โครงงาน 1 บรรทัด   
  5) ตารางในส�วนภาคผนวก ให�ใช�รูปแบบเดียวกับตารางในส�วนเนื้อหา แต�ให�ใส�ลําดับ
ท่ีแยกตามภาคผนวกย�อย เช�น   
  ตารางผนวกท่ี  ก1  ก2 … ก10    ในภาคผนวก ก 
  ตารางผนวกท่ี  ก.1 ก.2 ...ก.10   ในภาคผนวก ก.1  
  6) การอ�างถึงตาราง หากในเนื้อเรื่องมีการอ�างถึงตารางใด ก็ให�อ�างถึงเลขกํากับตาราง
นั้นด�วยทุกครั้ง 
 

8.3 ข�อความ 
        1) พิมพ/ข�อความแยกตามหัวข�อตารางให�ชัดเจน ใช�ภาษาเดียวกันกับภาษาท่ีใช�เขียน 
โครงงานและท่ีมาของตาราง 

 2) หมายเหตุของตาราง (ถ�ามี) ให�อยู�ก�อนท่ีมาของตาราง 
 

9.  การพิมพ�ภาพประกอบ 
 ภาพประกอบ เช�น แผนภูมิ  แผนท่ี ภาพถ�าย ภาพวาด กราฟ  เป+นต�น 
 
  9.1  ลําดับท่ีและคําบรรยาย 
   1)  ให�มีเลขลําดับที่ของภาพเรียงตามลําดับ หลังคํา “ภาพที่” (หรือภาพผนวกท่ี 
กรณีจัดพิมพ/ไว�ในภาคผนวก) โดยใส�ไว�ด�านล�างของภาพ ปรับระยะตามความเหมาะสม 
   2)  คําบรรยายหรือชื่อภาพ ให�พิมพ/ต�อจากลําดับท่ีของภาพ โดยเว�น 2 ตัวอักษร 
กรณีคําบรรยายยาวเกินกว�า 1 บรรทัด ให�พิมพ/ตัวอักษรตัวแรกของบรรทัดที่สองตรงกับตัวแรก
ของคําบรรยายบรรทัดแรก 
   3)  คําบรรยายให�ใช�ภาษาเดียวกับท่ีใช�เขียนโครงงาน 
 
  9.2  ขนาดของภาพ 

1) จัดพิมพ/ทั้งตัวภาพและคําบรรยายอยู �ในหน�าเดียวกัน และภายในบริเวณ
ขอบกระดาษท่ีกําหนด 
   2)  กรณีตัวภาพมีขนาดใหญ�เกินกว�าท่ีจะบรรจุภายในกรอบที่กําหนดให�ย�อส�วน ซ่ึง
อาจทําการย�อส�วนท้ังตัวภาพและคําบรรยายได�  แต�หากย�อส�วนแล�วคําบรรยายเล็กมากเกินไปให�ย�อส�วน
เฉพาะตัวภาพ  ส�วนเลขหมายประจําภาพและคําบรรยายใช�ขนาดปกติ 
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   3) กรณีท่ีภาพมีหลายส�วน และไม�สามารถจะแสดงในหน�าเดียวกันได� อาจแยกส�วนไว�
หน�าถัดไปโดยมีลําดับท่ีของภาพ และคําว�า (ต�อ) หรือ (Continued) หรือ (Cont’d) เช�น ภาพท่ี 1 
(ต�อ) Figure 1 (Cont’d) เป+นต�น 
   4)  ภาพในส�วนภาคผนวก ให�ใช�รูปแบบเดียวกับภาพในส�วนเนื้อหา  แต�ให�ใส�ลําดับท่ี
ของภาพแยกตามภาคผนวกย�อย เช�นเดียวกับกรณีการพิมพ/ตาราง 
  5)  ภาพท่ีจะแสดงในแนวขวางของกระดาษ ให�ส�วนบนของภาพอยู�ทางด�านสันปก 
และให�พิมพ/เลขลําดับท่ีและคําบรรยายด�านล�างของภาพขนานกับขอบกระดาษด�านขวามือ 
   6)  กรณีไม�อาจใส�ลําดับและคําบรรยายภาพลงในหน�าเดียวกับภาพได�  ให�ใส�ไว�หน�า
ซ�ายมือ กรณีนี้ให�นับหน�าด�วยและไม�ให�มีการพิมพ/ในหน�าขวามือก�อนนั้น  


