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บทที่ 1 ส่วนประกอบของวทิยานิพนธ์ 
 
วทิยำนิพนธ์อำจแบ่งออกเป็นส่วนต่ำงๆ ดงัน้ี 

- ส่วนน ำ 
- ส่วนเน้ือควำม 
- ส่วนอำ้งอิง 
- ภำคผนวก 
- ประวติัผูว้จิยั 

 
1.1 ส่วนน า 
ส่วนน ำเป็นส่วนตน้ของเล่มวทิยำนิพนธ์ มีส่วนประกอบดงัน้ี 

 
1.1.1 ปกนอก 
ปกนอกเป็นปกกระดำษแข็ง เขำ้เล่มเม่ือวิทยำนิพนธ์ไดรั้บอนุมติัจำกคณะกรรมกำรสอบวิทยำนิพนธ์
แลว้ โดยมีรำยละเอียดดงัน้ี 

- สีปก ใชสี้เดียวทั้งมหำวทิยำลยั คือ สีแสดเขม้ 
- ตวัพิมพบ์นปก ใหใ้ชต้วัอกัษรทองแบบธรรมดำ ขนำด 16-24 ตำมควำมเหมำะสม 
- สันปก มีช่ือเร่ือง อกัษรย่อปริญญำ และปีกำรศึกษำท่ีคณะกรรมกำรประจ ำคณะ

อนุมัติผลสอบวิทยำนิพนธ์ ถ้ำช่ือเร่ืองยำวมำกให้ลดขนำดตัวอักษรบนสันปก ได้ตำมสมควร             
ดงัตวัอยำ่งหนำ้ 25 

 

1.1.2 ปกในและหน้าอนุมตัิ 
ปกในและหนำ้อนุมติัประกอบดว้ย 

- หวัขอ้วทิยำนิพนธ์ใหเ้ขียนเป็นภำษำไทย หรือภำษำองักฤษ ตำมเน้ือเร่ืองวทิยำนิพนธ์ 
- ช่ือ-นำมสกุล ผูเ้ขียนวทิยำนิพนธ์ ให้ใชค้  ำน ำหนำ้นำม เช่น นำย นำง นำงสำว ถำ้มียศ

ฐำนนัดรศกัด์ิ รำชทินนำม หรือสมณศกัด์ิ ใหใ้ส่ไวด้ว้ย 
- ให้เขียนช่ือยอ่ปริญญำตรี หรือปริญญำโทซ่ึงเป็นวุฒิสูงสุดและสัมพนัธ์กบัสำขำวชิำ

ท่ีศึกษำต่อ พร้อมทั้งระบุสำขำวชิำไวท้ำ้ยช่ือผูเ้ขียน 
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- กำรลงช่ือต ำแหน่งของผูค้วบคุมวิทยำนิพนธ์ ให้ลงต ำแหน่งวิชำกำร เช่น ศ. รศ. ผศ. 
หรือ อ. ในกรณีท่ีเป็นวิทยำนิพนธ์ภำษำไทย ถำ้เป็นวิทยำนิพนธ์ภำษำองักฤษใช้ Prof., Assoc. Prof., 
Asst. Prof. หรือ Lect. 

- ขอ้ควำมอ่ืนๆ ดงัตวัอยำ่งหนำ้ 28-29 
 

1.1.3 บทคดัย่อ 
บทคัดย่อเป็นสำระสังเขปของวิทยำนิพนธ์ ประกอบด้วย ว ัตถุประสงค์ สมมติฐำน (ถ้ำมี ) 
วธีิด ำเนินกำร คน้ควำ้วจิยัโดยสังเขป และผลสรุปซ่ึงไม่ใช่กำรตีควำมหรือวจิำรณ์เพิ่มเติม 
 
กำรเรียงล ำดบับทคดัย่อ ให้เรียงบทคดัย่อภำษำไทยไวก่้อนภำษำองักฤษส ำหรับวิทยำนิพนธ์ท่ีเขียน
เป็นภำษำไทย ควำมยำวของบทคดัยอ่ภำษำไทยและภำษำองักฤษ ไม่ควรเกิน 1 หนำ้ ทำ้ยบทคดัยอ่ให้
ก ำหนด “ค ำส ำคญั (Keywords)” ของวทิยำนิพนธ์ของเร่ืองนั้น ส ำหรับใชเ้รียกคน้ขอ้มูลจำกฐำนขอ้มูล
วิทยำนิพนธ์ เร่ืองละ 3-8 ค ำส ำคญัโดยคัน่ดว้ยเคร่ืองหมำย / โดยเรียงค ำส ำคญัตำมล ำดบัตวัอกัษร ดงั
ตวัอย่ำงหน้ำ 30-31 วิทยำนิพนธ์ทุกเล่มต้องจดัพิมพ์บทคดัย่อทั้ งภำษำไทยและภำษำองักฤษหรือ
ภำษำต่ำงประเทศอ่ืนท่ีใช้เขียนวิทยำนิพนธ์ โดยบทคดัย่อภำษำองักฤษ (Abstract) ให้ถอดขอ้ควำม
ภำษำไทยเป็นภำษำองักฤษ ไม่ควรเขียนข้ึนใหม่อีก 
 

1.1.4 กติติกรรมประกาศ 
กิตติกรรมประกำศเป็นขอ้ควำมแสดงควำมขอบคุณต่อแหล่งทุนท่ีสนบัสนุนกำรท ำวิจยั ผูช่้วยเหลือ
และให้ควำมร่วมมือคน้ควำ้วิจยัในกำรท ำและกำรเขียนวิทยำนิพนธ์นั้นให้ลุล่วงไปด้วยดี เป็นกำร
แสดงถึงจรรยำบรรณทำงวิชำกำรท่ีผูว้ิจยัควรถือปฏิบติั ขอ้ควำมดงักล่ำวควรเขียนเรียบๆ โดยเขียน
เป็นภำษำทำงกำร ไม่ใช้ภำษำพูดหรือค ำสแลง กำรระบุช่ือบุคคลให้ระบุช่ือจริงพร้อมนำมสกุลและ  
ค ำน ำหน้ำ ห้ำมใช้ช่ือเล่น เช่น พี่ เล็ก น้องส้ม เป๊ียก แดง ฯลฯ ในกำรเขียนกิตติกรรมประกำศ 
โดยทัว่ไปใหเ้ขียนควำมยำวไม่เกิน 1 หนำ้กระดำษ โดยทำ้ยขอ้ควำมไม่ตอ้งระบุช่ือผูเ้ขียนวทิยำนิพนธ์ 
 
1.1.5 สารบัญ 
สำรบญัเป็นรำยกำรแสดงส่วนประกอบท่ีส ำคญัทั้งหมดของวทิยำนิพนธ์ ดงัตวัอยำ่งหนำ้ 33-34 
 

1.1.6 รายการตาราง 
รำยกำรตำรำงเป็นกำรแจง้ต ำแหน่งหน้ำตำรำงทั้งหมดท่ีมีอยู่ในวิทยำนิพนธ์ รวมทั้งตำรำงท่ีแสดงใน
ภำคผนวกดว้ย ดงัตวัอยำ่งหนำ้ 35 
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1.1.7 รายการรูปประกอบ 
รำยกำรรูปประกอบเป็นกำรแจง้ต ำแหน่งหน้ำของรูปประกอบทั้งหมดท่ีมีอยูใ่นวิทยำนิพนธ์ รวมทั้ง
รูปประกอบท่ีแสดงในภำคผนวก ดงัตวัอยำ่งหนำ้ 37 
 

1.1.8 รายการสัญลกัษณ์ 
รำยกำรสัญลกัษณ์เป็นรำยกำรอธิบำยสัญลกัษณ์ท่ีใชใ้นวทิยำนิพนธ์ ใหเ้รียงล ำดบัดงัน้ี 

- สัญลกัษณ์ภำษำองักฤษ ให้เรียงตำมล ำดบัอกัษร เช่น A B C และถ้ำมีตวัอกัษร ตวั
ใหญ่และเล็กใหเ้รียงตำมล ำดบัดงัน้ี A a B b C c ฯลฯ 

- สัญลกัษณ์ภำษำกรีก ใหเ้รียงตำมล ำดบั เช่น α, β, γ .... ถำ้มีสัญลกัษณ์ภำษำองักฤษ
ดว้ย ใหเ้รียงสัญลกัษณ์ภำษำกรีกต่อจำกสัญลกัษณ์ภำษำองักฤษ 

- สัญลักษณ์ท่ีก ำกับบน/ล่ำง ให้เรียงตำมล ำดับตวัอกัษร โดยเรียงสัญลักษณ์ท่ีมีตวั
ก ำกบัล่ำงก่อนสัญลกัษณ์ท่ีมีตวัก ำกบับน และตวัก ำกบัซ่ึงเป็นตวัเลขจะเรียงไวก่้อนตวัก ำกบัท่ีเป็น
ตวัอกัษร ตวัอยำ่งเช่น A1 Ax A1 Ax a1 ax a1 ax …….. 

- ถำ้มีตวัก ำกบัทั้งบนและล่ำง เช่น  รวมอยูก่บัสัญลกัษณ์อ่ืน จะเรียงดงัน้ี A A1 Ax A1 
Ax A1

0 a a1 ax a1 ax B … α, β, γ…. 
- ในกรณีท่ีมีกำรใช้ตวัก ำกบับนและ/หรือตวัก ำกบัล่ำงหลำยๆคร้ังกบัตวัสัญลกัษณ์

หลำยๆ ตวั ให้แยกเขียนออกเป็นตวัก ำกบับนและ/หรือตวัก ำกบัล่ำงต่ำงหำก เช่น Cv, Cp   อำจเขียน
ดงัน้ี 

สัญลกัษณ์ C  ควำมร้อนจ ำเพำะ 
สัญลกัษณ์ P  ควำมดนัคงท่ี 
สัญลกัษณ์ V  ปริมำตรคงท่ี 

ดงัตวัอยำ่งหนำ้ 38 
 

1.1.9 ประมวลศัพท์เทคนิคและประมวลค าย่อ 
ประมวลศพัทเ์ทคนิคและประมวลค ำยอ่เป็นส่วนท่ีให้ค  ำอธิบำยหรือขยำยควำมศพัทเ์ทคนิคและค ำยอ่
ต่ำงๆ ท่ีปรำกฏในวทิยำนิพนธ์ ดงัตวัอยำ่งหนำ้ 39 
 

1.2 ส่วนเนือ้ความ 
ส่วนเน้ือควำมจะใช้ภำษำไทย หรือภำษำองักฤษก็ได้ ในกำรเขียนค ำศพัท์ภำษำต่ำงประเทศเป็น
ภำษำไทยใช้หลักเกณฑ์กำรถอดอกัษรไทยเป็นอกัษรโรมนัแบบถ่ำยเสียงของรำชบณัฑิตยสถำน       
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ซ่ึงประกำศใช้เม่ือ 11 มกรำคม 2542 (ดูต้นฉบบัได้ท่ีส ำนักหอสมุด) ส่วนเน้ือควำมประกอบด้วย
เน้ือหำดงัน้ี 

- บทน ำ 
- ทฤษฎี/งำนวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
- วธีิกำรทดลอง/ระเบียบวธีิวจิยั 
- ผลกำรทดลอง/วจิยั 
- สรุป/อภิปรำยผล/ขอ้เสนอแนะ 
 

1.3 ส่วนอ้างองิ 
วิทยำนิพนธ์ทุกเร่ืองตอ้งมีเอกสำรอำ้งอิง ซ่ึงประกอบดว้ย ช่ือผูแ้ต่ง รำยช่ือบทควำมจำกวำรสำรหรือ 
รำยงำนกำรประชุมทำงวิชำกำร ช่ือหนงัสือ หรือส่ิงพิมพอ่ื์นๆ สถำนท่ีพิมพ ์ส ำนกัพิมพ ์และปีท่ีพิมพ์
ของเอกสำรท่ีใช้ในกำรคน้ควำ้ประกอบกำรท ำวิทยำนิพนธ์ รำยกำรอกสำรอำ้งอิงจะอยู่ต่อจำกส่วน
เน้ือควำม วธีิกำรอำ้งอิงและกำรเขียนรำยกำรเอกสำร ดงัรำยละเอียดหนำ้ 14-23 
 

1.4 ภาคผนวก 
ภำคผนวกเป็นส่วนประกอบเพิ่มเติมเพื่อให้เขำ้ใจเน้ือหำของวิทยำนิพนธ์ได้ดีข้ึน แต่ไม่เหมำะท่ีจะ
รวบรวมไวใ้นส่วนเน้ือควำมของวิทยำนิพนธ์เพรำะจะท ำให้ยืดเยื้อ เช่น ตำรำงผลกำรทดลองโดย
ละเอียดกำรพิสูจน์สมกำรหรือกำรแกส้มกำรท่ียุง่ยำกโดยละเอียดม่ีควำมยำวหลำยหนำ้ Drawings ของ
เคร่ืองมือท่ีสร้ำงข้ึน โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น ส่วนประกอบดังกล่ำวอำจหำได้ยำก จึงเป็น
ประโยชน์ต่อผูอ่้ำนซ่ึงตอ้งกำรตรวจประเมินผลงำนหรือผูอ่้ำนซ่ึงตอ้งกำรศึกษำคน้ควำ้อำ้งอิงต่อไป 
 

1.5 ประวตัผู้ิวจิยั 
ในกำรศึกษำเขียนประวติัของตนเอง (Biography) โดยมีควำมยำวไม่เกินหน่ึงหน้ำกระดำษ ประวติัท่ี
เขียนใหค้รอบคลุมขอ้มูลต่อไปน้ี 

- ช่ือ นำมสกุล พร้อมค ำน ำหนำ้ 
- วัน  เดือน ปี  เกิด ถ้ำเป็นวิทยำนิพนธ์ภำษำไทย ให้ ใช้ปีพุทธศักรำช ถ้ำเป็น

วทิยำนิพนธ์ภำษำองักฤษ ใหใ้ชปี้คริสตศกัรำช 
- ประวติักำรศึกษำ ให้ระบุวุฒิกำรศึกษำ สำขำวิชำ สถำบันกำรศึกษำ ปีท่ีส ำเร็จ

กำรศึกษำ ทั้งน้ีตั้ งแต่มธัยมศึกษำเป็นต้นไปจนส ำเร็จกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยพีระจอมเกลำ้ธนบุรี 
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- ทุนกำรศึกษำ หรือทุนวิจยั ให้ระบุทุนท่ีได้รับระหว่ำงกำรศึกษำท่ีมหำวิทยำลัย
เทคโนโลยพีระจอมเกลำ้ธนบุรี (ถำ้มี) 

- ผลงำนท่ีได้รับกำรตีพิมพ์ ให้ระบุผลงำนวิจยัท่ีไดรั้บกำรตีพิมพ์ในวำรสำรหรือใน
รำยงำนรวมเล่มของกำรประชุมวชิำกำรระหวำ่งประเทศท่ีมีผูพ้ิจำรณำผลงำน ดงัตวัอยำ่งหนำ้ 43 
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บทที่ 2 การจัดพมิพ์และส่งวทิยานิพนธ์ 
 

กำรจดัพิมพแ์ละส่งวทิยำนิพนธ์ใหเ้ป็นไปดงัรำยละเอียดท่ีก ำหนดในหวัขอ้ต่ำงๆ ดงัน้ี 
 

2.1 การจดัพมิพ์ 
 
2.1.1 กระดาษทีใ่ช้พมิพ์วทิยานิพนธ์ 
กระดำษท่ีใช้พิมพ์วิทยำนิพนธ์ให้ใช้กระดำษขำว ไม่มีเส้น ขนำดมำตรฐำน A-4 (210x297 ตำรำง
มิลลิเมตร) น ้ำหนกั 80 กรัมต่อตำรำงเมตร และใชเ้พียงหนำ้เดียว 
 

2.1.2 การจัดหน้ากระดาษ 
กำรจดัหนำ้กระดำษใหเ้วน้วำ่งริมขอบกระดำษดงัตวัอยำ่งหนำ้ 40-41 
 

2.1.3 การพมิพ์ 
 
ตัวพมิพ์ 
ส่วนเน้ือควำม ตอ้งเป็นตวัพิมพสี์ด ำแบบเดียวกนัตลอดเล่ม โดยใชเ้คร่ืองพิมพเ์ลเซอร์ (Laser Printer) 
ชนิดของตวัอกัษร (Font) ท่ีเลือกใชเ้ป็นดงัน้ี 
 
วทิยำนิพนธ์ภำษำไทย หรือ วิทยำนิพนธ์ท่ีมีทั้งภำษำไทยและภำษำองักฤษให้ใช ้AngsanaUPC ขนำด 
16 point ส ำหรับส่วนท่ีเป็นเน้ือหำ และขนำด 18-22 point ส ำหรับส่วนท่ีเป็นหวัขอ้และตวัพิมพห์นำ 
 
วทิยำนิพนธ์ภำองักฤษให้ใช ้Times New Roman ขนำด 12 point ส ำหรับส่วนท่ีเป็นเน้ือหำ และขนำด
13-15 point ส ำหรับส่วนท่ีเป็นหวัขอ้และพิมพต์วัหนำ 
 
การเว้นระยะพมิพ์ 
กำรเวน้ระยะระหว่ำงบรรทดัพิมพ์ให้เวน้หน่ึงบรรทดัพิมพ ์ส ำหรับหัวขอ้ใหญ่ให้เวน้ Double space 
หรือ ตำมควำมเหมำะสม ดงัตวัอย่ำงหน้ำ 40-41 ถำ้พิมพ์ค  ำสุดทำ้ยไม่จบในบรรทดั ให้ยกทั้งค  ำไป
พิมพใ์นบรรทดัถดัไป ไม่ควรตดัส่วนทำ้ยของค ำไปพิมพใ์นบรรทดัใหม่ เช่น มหำวิทยำลยัเทคโนโลยี
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พระจอมเกล้ำธนบุรี อำจแยกเป็นมหำวิทยำลัยเทคโนโลยี -พระจอมเกล้ำธนบุรี แต่ไม่ให้แยกเป็น
มหำวทิยำลยัเทคโนโลยพีระจอม-เกลำ้ธนบุรี หรือไอออน ไม่ใหแ้ยกเป็น ไอ-ออน เป็นตน้ 
 

2.1.4 กราฟ หรือ รูปประกอบ 
กรำฟหรือรูปประกอบควรมีขนำดไม่เกิน 130 มิลลิเมตร X 180มิลลิเมตร (5น้ิว x 7น้ิว) ภำพถ่ำยท่ี
อำ้งอิงจำกท่ีอ่ืนอำจใชภ้ำพถ่ำยส ำเนำได ้แต่ถำ้เป็นภำพถ่ำยของผลวิจยัให้ใช้ภำพจริง/ภำพ scan และ
ให้ใชค้  ำวำ่ “รูปที่.....” ระบุล ำดบัเลขท่ีของรูปตำมเลขท่ีบท และมีค ำอธิบำยประกอบใตรู้ป ดงัตวัอยำ่ง
หนำ้ 42 
 

2.1.5 ตาราง 
ใหใ้ชค้  ำวำ่ “ตารางที.่...” ระบุล ำดบัท่ีของตำรำงตำมเลขท่ีบท และมีค ำอธิบำยตำรำงดงัตวัอยำ่งหนำ้ 42 
 

2.1.6 การล าดับหน้า 
ส่วนน ำของวิทยำนิพนธ์ภำษำไทย ให้ใช้ตัวอักษรไทย  เรียงตำมล ำดับอักษร ก ข ค ... ส ำหรับ
วทิยำนิพนธ์ภำษำองักฤษ ให้ใชเ้ลขโรมนัตวัเล็ก i, ii, iii…. พิมพไ์วมุ้มขวำบน ส่วนเน้ือควำมไปจนจบ
เล่ม ให้ใส่หมำยเลขอำรบิก (1, 2, 3, …) พิมพไ์วข้วำมือตอนบน โดยท่ีหน้ำแรกของแต่ละบทไม่ตอ้ง
พิมพล์ ำดบัเลขหนำ้ 
 

2.1.7 การจัดหน้า 
กำรจดัเล่มวทิยำนิพนธ์ท่ีเขียนเป็นภำษำไทยใหเ้รียงล ำดบัดงัน้ี 
- ปกหนำ้ ปกในและใบอนุมติั 
- ส่วนน ำ : บทคดัย่อภำษำไทย บทคดัย่อภำษำองักฤษ กิตติกรรมประกำศ สำรบญั รำยกำร 

ตำรำง (ทั้งในเน้ือเร่ือง และในภำคผนวก) รำยกำรรูปประกอบ (ทั้งในเน้ือเร่ือง และในภำคผนวก) 
รำยกำรสัญลกัษณ์ ประมวลศพัทแ์ละค ำยอ่ 
- ส่วนเน้ือควำม : ประกอบด้วยบทต่ำงๆ ของวิทยำนิพนธ์ เอกสำรอำ้งอิง ภำคผนวก ประวติั 

ผูว้จิยั และปกหลงั 
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2.2 การตรวจรูปแบบวทิยานิพนธ์ 
เม่ือนักศึกษำเสนอภำควิชำหรือสำยวิชำเพื่อด ำเนินกำรสอบวิทยำนิพนธ์ นักศึกษำต้องส่งส ำเนำ
วิทยำนิพนธ์ 1 เล่ม ให้คณะ คณะจะตรวจสอบควำมถูกต้องของรูปแบบวิทยำนิพนธ์ และแจง้ให้
ประธำนคณะกรรมกำรวิทยำนิพนธ์ทรำบ ประธำนคณะกรรมกำรวิทยำนิพนธ์จะแจง้ให้นักศึกษำ
ทรำบในวนัสอบวทิยำนิพนธ์ เพื่อด ำเนินกำรแกไ้ขต่อไป 
 

2.3 การจดัส่งวทิยานิพนธ์ 
มหำวทิยำลยัจะตอ้งจดัส่งวทิยำนิพนธ์ไปใหส่้วนรำชกำรและคณะกรรมกำรดงัต่อไปน้ี 
- หอสมุดแห่งชำติ 2 เล่ม 
- ส ำนกัหอสมุดมหำวทิยำลยั 1 เล่ม (ตน้ฉบบั) 
- วทิยำนิพนธ์ฉบบัอิเล็กทรอนิกส์ 1 แผน่ (เฉพำะคณะทรัพยำกรชีวภำพและเทคโนโลย ี2 แผน่) 
 

กรณีกำรจดัส่งวิทยำนิพนธ์ให้กบัคณะ ภำควชิำ สำยวชิำ คณะกรรมกำรสอบวทิยำนิพนธ์ ให้นกัศึกษำ
ด ำเนินกำรจดัส่งเองตำมควำมตอ้งกำรของหน่วยงำน หรือบุคคลเหล่ำนั้น 

 
นกัศึกษำท่ีผำ่นกำรสอบวิทยำนิพนธ์แลว้ ใหด้ ำเนินกำรจดัส่งตน้ฉบบัวิทยำนิพนธ์ท่ีแกไ้ขเรียบร้อยต่อ
อำจำรยผ์ูค้วบคุมวทิยำนิพนธ์เพื่อตรวจสอบ และส่งให้หวัหนำ้ภำคหรือประธำนสำยวชิำ เพื่อน ำเสนอ
คณะกรรมกำรประจ ำคณะภำยใน 30 วนั หลงักำรสอบ 
 
ในกรณีท่ีมีกำรแก้ไขวิทยำนิพนธ์ไม่เก่ียวกับเน้ือหำหลัก แต่ตอ้งใช้เวลำมำก คณะกรรมกำรสอบ
วิทยำนิพนธ์ อำจก ำหนดให้ส่งวิทยำนิพนธ์เกินกว่ำ 30 วนั ก็ได ้แต่ไม่เกิน 60 วนั มิฉะนั้นจะตอ้งท ำ
กำรสอบวทิยำนิพนธ์ใหม่ 
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บทที่ 3 การอ้างอิงและการเขียนรายการเอกสารอ้างอิง 
หรือบรรณานุกรม 

 
กำรอำ้งอิงและกำรเขียนรำยงำนเอกสำรอำ้งอิงหรือบรรณำนุกรมมีรำยละเอียดดงัน้ี 
 

3.1 การอ้างองิ 
กำรอำ้งอิงมี 2 ชนิด คือ ระบบหมำยเลข และระบบนำม-ปี ซ่ึงนกัศึกษำสำมำรถเลือกใช้แบบใดแบบ
หน่ึงดงัน้ี 
 

3.1.1 ระบบหมายเลข 
ให้ระบุหมำยเลขเอกสำรท่ีอำ้งอิงดว้ยตวัเลขอำรบิกในเคร่ืองหมำยวงเล็บส่ีเหล่ียม เช่น [1], [2] ไวท้ำ้ย
ช่ือหรือขอ้ควำมท่ีอำ้งอิงถึงในเน้ือหำ กรณีท่ีมีกำรอำ้งถึงเน้ือหำเดียวกนัในเอกสำรหลำยเล่ม ให้คัน่แต่
ละหมำยเลขด้วยเคร่ืองหมำยจุลภำค เช่น [1, 2, 3] กำรอำ้งอิงด้วยระบบหมำยเลขน้ี เม่ือได้ก ำหนด
หมำยเลขใดใหเ้อกสำรใดแลว้ ทุกคร้ังท่ีอำ้งอิงถึงเอกสำรเล่มเดิมซ ้ ำตำมท่ีต่ำงๆในวิทยำนิพนธ์จะตอ้ง
ใช้หมำยเลขเดิมท่ีก ำหนดข้ึนไวแ้ลว้ส ำหรับเอกสำรนั้น ในกรณีท่ีมีกำรอำ้งอิงช่ือคนปนไปกบัเน้ือหำ 
ถำ้เป็นกำรอำ้งอิงบุคคลท่ีเป็นชำวต่ำงประเทศตั้งแต่ 3 คนข้ึนไป ใหใ้ส่นำมสกุลเฉพำะคนแรกตำมดว้ย 
“และคณะ” ส่วนคนไทยใหใ้ชท้ั้งช่ือและนำมสกุลตำมดว้ย “และคณะ” 
 
ตัวอย่าง 
ปัจจุบนัมีกำรน ำกระบวนกำรแยกสำรโดยเยื่อแผ่นสังเครำะห์มำใช้ในระดบัอุตสำหกรรมกนัอย่ำง
กวำ้งขวำง เช่น ในอุตสำหกรรมนม อุตสำหกรรมเคร่ืองด่ืม เช่น น ้ ำผลไม ้เบียร์ และไวน์ ใช้เยื่อแผ่น
กรองจุลินทรียอ์อกไปท ำใหผ้ลิตภณัฑส์ะอำดใส และปรำศจำกเช้ือ [1] อุตสำหกรรมกำรผลิตสี ใชเ้ยื่อ
แผ่นเพื่อแยกสีและน ้ ำออกจำกกนั [2] อุตสำหกรรมปิโตรเคมีในประเทศสหรัฐอเมริกำใช้เยื่อกรอง
โลหะหนกัและน ้ำมนัออกจำกน ้ำเสีย [3] เป็นตน้ 
 
ถึงแมว้่ำเยื่อแผ่นเซรำมิคจะมีขอ้ดีหลำยประกำร แต่เม่ือเทียบกบัเยื่อแผ่นอินทรียโ์พลิเมอร์แลว้ ยงัมี
ขอ้เสียท่ีเป็นอุปสรรคต่อกำรตดัสินใจน ำมำใชง้ำน คือ มีรำคำแพงกวำ่เยื่อแผน่อินทรียโ์พลิเมอร์ 8-10
เท่ำเม่ือเทียบพื้นท่ีในกำรกรองเท่ำๆ กนั [4] ทั้งน้ีเน่ืองจำกกำรผลิตเยื่อแผ่นเซรำมิคให้มีรูพรุนขนำด
เล็กมีกำรกระจำยตวัของรูพรุนสม ่ำเสมอทัว่ช้ินงำนและปรำศจำกรอยแตกร้ำวนั้นท ำไดย้ำก แมว้ำ่เยื่อ
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แผน่เซรำมิคจะมีจ ำหน่ำยทำงร้ำนคำ้มำกกวำ่ 10 ปี แต่ผลงำนตีพิมพเ์ผยแพร่ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเทคโนโลย ี   
กำรผลิตมีนอ้ยมำก เน่ืองจำกขอ้มูลส่วนใหญ่เป็นกำรคน้ควำ้วจิยัร่วมกบับริษทัผูผ้ลิต ซ่ึงผลท่ีไดม้กัจะ
ไม่มีกำรเปิดเผย ท่ีมีรำยงำนเผยแพร่ เช่น ผลงำนของ Terpstra และคณะ [5] และ Auriol และ Gillot 
[6] ซ่ึงเสนอวิธีกำรผลิตเยื้อแผ่นเซรำมิคชนิดไมโครฟิลเตรชันรูปทรงท่อกลวง โครงสร้ำงแบบไม่
สมมำตรจำกอลูมินำข้ึนรูป โดยวธีิ Extrusion และ Slip Casting ในสภำวะต่ำงๆ นอกจำกน้ีก็มีงำนวจิยั
อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัคุณสมบติัของอลูมินำ เช่น กำรศึกษำผลของตวัประสำน [7] ผลของขนำดอนุภำค 
[8] และผลของอุณหภูมิ [9] เป็นตน้ 
 
ปฏิมำ เทพยำยน และคณะ [10] ให้ควำมเห็นวำ่ขอ้มูลต่ำงๆท่ีกล่ำวถึงรำยละเอียดเก่ียวกบัวิธีกำรผลิต 
และปัจจยัท่ีมีผลต่อคุณสมบติัของเยือ่แผน่เซรำมิคโดยตรงนั้นมีจ ำกดั..... 
 

3.1.2 ระบบนาม-ปี 
3.1.2.1 ใหร้ะบุช่ือ หรือกลุ่มช่ือผูแ้ต่ง และปีท่ีพิมพข์องเอกสำรไวท้ำ้ยขอ้ควำมท่ีอำ้งอิงถึงในเน้ือหำ ถำ้
เป็นคนไทย ให้ใส่ทั้งช่ือและช่ือสกุล ถำ้เป็นชำวต่ำงประเทศ ให้ใส่เฉพำะช่ือสกุล กรณีท่ีช่ือ หรือช่ือ
สกุลผูแ้ต่งปรำกฏในประโยค  ให้ระบุเฉพำะปีท่ีพิมพ์ของเอกสำรในวงเล็บ หำกมีกำรอำ้งอิงเน้ือหำ
เดียวกนัในหลำยเอกสำร ให้คัน่ดว้ยเคร่ืองหมำยอฒัภำค (;) ทั้งน้ี กำรอำ้งอิงบุคคลต่ำงประเทศให้ใช ้   
ปี ค.ศ. ถำ้เป็นชำวไทยใหใ้ช ้ปี พ.ศ. 
 
ตัวอย่าง 
นพดล เรียบเลิศหิรัญ (2538) และกอบเกียรต์ิ บนัสิทธ์ิ (2541) พบวำ่ กำรผลิตพืชผกัในระบบพืชไร้ดิน
(Soilless Culture) หรือระบบไฮโดรโปนิกส์ (Hydroponic Culture) หรือกำรปลูกพืชในสำรละลำยธำตุ
อำหำรเป็นกำรผลิตท่ีสำมำรถควบคุมสภำพแวดล้อม (Controlled Environment) และเป็นระบบกำร
ผลิตพืชท่ีก ำลงัเป็นท่ีตอ้งกำรของตลำด เน่ืองจำกกำรปลูกพืชผกัในระบบน้ีจะช่วยลดกำรปนเป้ือนของ
สำรป้องกันและก ำจดัศตัรูพืช (Benoit และ Ceustermans, 1993; Jensen, 1997) นอกจำกน้ีกำรปลูก
พืชผกัในระบบน้ียงัช่วยรักษำส่ิงแวดลอ้ม และประหยดักำรใชท้รัพยำกร เน่ืองจำกไม่มีกำรปลดปล่อย
สำรเคมีลงในดิน รวมทั้งประหยดัน ้ ำกว่ำกำรปลูกพืชบนดิน (Douglas, 1975) และยงัสำมำรถใช้ปลูก
พืชผกัได้ในทุกฤดูกำลและทุกสภำพอำกำศ (ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจยัแห่งชำติ, 2540; Hewitt, 
1975) แต่กำรปลูกพืชผกัระบบน้ี พืชผกัท่ีผลิตได้มกัมีปัญหำคุณภำพของผลผลิตจะต ่ำกว่ำกำรปลูก
ดว้ยวิธีดั้งเดิมโดยเฉพำะควำมกรอบ ควำมอวบน ้ ำ ควำมสด และสีของพืชผกัท่ีไดม้กัจะไม่สดใสเท่ำ
ผกัท่ีปลูกในดิน ทั้งน้ีเน่ืองมำจำกปริมำณธำตุอำหำรในสำรละลำยมำตรฐำนยงัไม่เหมำะสมกบัชนิด
ของพืชผ ัก ซ่ึงสูตรสำรละลำยท่ีนิยมใช้ในระบบพืชไร้ดิน ได้แก่  Knop’s 1865, Shive’s และ 
Hoagland’s (Resh, 1981; Meier, 1994) อำจมีปริมำณธำตุบำงชนิดไม่ เพียงพอ โดยเฉพำะธำตุ
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แคลเซียม (Calcium; Ca) ซ่ึงเป็นธำตุท่ีจ  ำเป็นในกำรเพิ่มคุณภำพในด้ำนควำมแข็งแรงของเซลล ์     
กำรเคล่ือนยำ้ยธำตุอำหำร รวมทั้งกำรสร้ำงสำรส่งเสริมกำรเจริญเติบโต (Plant Growth Regulator)   
(อำรีย ์เสนำนนัทส์กุล, 2540; Mass, 1969; Evan, 1972; Poovaiah, 1985)  
 
3.1.2.2 กรณีท่ีมีผูแ้ต่งตั้ งแต่ 3 คนข้ึนไป ส ำหรับชำวต่ำงประเทศให้ใส่เฉพำะนำมสกุลของผูแ้ต่ง      
คนแรกตำมดว้ย “et al.” โดยใชเ้คร่ืองหมำยจุลภำค (,) คัน่ ส่วนคนไทยให้ใส่ทั้งช่ือและนำมสกุล ตำม
ดว้ย “และคณะ” 
 
ตัวอย่าง 
Price-Williams, et al. (1999) found that ……. 
ส ำหรับคนไทยใหใ้ส่ทั้งช่ือและนำมสกุล 
 
ตัวอย่าง 
มรกต ตนัติเจริญ และคณะ (2541) สรุปไวด้งัน้ี……… 
 
3.1.2.3 กรณีท่ีมีกำรคดัลอกขอ้ควำมเพื่อน ำมำใชใ้นกำรอำ้งอิง ให้ระบุหมำยเลขหนำ้ของเอกสำรซ่ึงน ำ
ขอ้ควำมนั้นมำอำ้งอิงไวท้ำ้ยปี และใหเ้ขียนขอ้ควำมนั้นภำยในเคร่ืองหมำยอญัประกำศ (“...”) 
 
ตัวอย่าง 
Deuzen-Smith (1998, p.29) argued that counselors must be involved with clients and “deeply 
interested in piecing the puzzle of life together”. 
 
3.1.2.4 หำกข้อควำมท่ีคัดลอกมำอ้ำงอิงมีเน้ือหำมำก ให้เขียนข้อควำมนั้นในตอนต่อไปภำยใน
เคร่ืองหมำยอญัประกำศ โดยกั้นหน้ำและกั้นหลงัเขำ้มำประมำณ 5 ช่วงตวัอกัษรทุกบรรทดั และเวน้
ระยะห่ำงบรรทดัใหน้อ้ยกวำ่ระยะห่ำงปกติ 
 
ตัวอย่าง 
Bartlett (1932, p.201) explained the cyclic process of perception thus: 

“Suppose I am making a stroke in a quick game, such as tennis or cricket. How I 
make the stroke depends on the relating of certain new experiences, most of them 
visual, to other immediately preceding visual experiences, and to my posture, or 
balance of posture, at the moment”. 
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3.2 การเขยีนรายการเอกสารอ้างองิ หรือบรรณานุกรม 

กำรเขียนรำยกำรเอกสำรอำ้งอิงประเภทต่ำงๆ มีรูปแบบดงัน้ี 
 

3.2.1 หนังสือ    
ช่ือผูแ้ต่งหรือบรรณำธิกำร, ปีท่ีพิมพ,์ ช่ือหนังสือ, คร้ังท่ีพิมพ,์ ส ำนกัพิมพ,์ สถำนท่ีพิมพ,์ หนำ้. 
 
ช่ือผูแ้ต่งหรือบรรณำธิกำร 
- กรณีท่ีเป็นคนไทย ใหใ้ส่ช่ือตำมดว้ยช่ือสกุล เช่น หริส สูตะบุตร 
- กรณีเป็นชำวต่ำงประเทศ ใหใ้ส่ช่ือสกุล คัน่ดว้ยเคร่ืองหมำยจุลภำค ตำมดว้ยช่ือตน้ ช่ือกลำง ท่ีเป็น
ตวัยอ่ เช่น Smiths, J.E. 
- กรณีเป็นบรรณำธิกำร ให้ใส่ค ำว่ำ(บรรณำธิกำร) ขำ้งหลงัช่ือคนไทย และ (Ed.) ขำ้งหลงัช่ือชำว
ต่ำงประเทศหำกมีมำกกวำ่ 1 คน ใช ้(Eds.) 
- กรณีท่ีมีผูแ้ต่ง 3 คนข้ึนไป ให้ลงช่ือผูแ้ต่งทั้งหมด โดยใช้เคร่ืองหมำยจุลภำคคัน่ระหว่ำงช่ือผูแ้ต่ง
คนแรกกบัคนท่ีสอง และให้ใชค้  ำวำ่ “และ”คัน่ระหวำ่งช่ือผูแ้ต่งคนรองสุดทำ้ยและคนสุดทำ้ยโดย
ไม่ตอ้งมีเคร่ืองหมำยจุลภำคคัน่ 
  

ปีท่ีพิมพ ์
- ให้ระบุปีท่ีหนงัสือตีพิมพ ์ในกรณีอำ้งถึงผลงำนมำกกวำ่ 1 ผลงำน ของผูแ้ต่งคนเดียวกนัซ่ึงตีพิมพ์

ปีเดียวกนั ในตวัอกัษร a, b, c หรือ ก, ข, ค ก ำกบัหลงัปีท่ีพิมพ ์เช่น 1986a, 1986b  
 
คร้ังท่ีพิมพ ์
- พิมพค์ร้ังท่ีหน่ึง ไม่ตอ้งลงรำยละเอียด 
- พิมพค์ร้ังท่ี 2 ข้ึนไปตอ้งลงรำยกำรดว้ย โดยระบุขอ้ควำม พิมพค์ร้ังท่ี 2 หรือพิมพค์ร้ังท่ี 3 ส ำหรับ

ภำษำไทย และ 2nd ed. หรือ 3rd ed. ส ำหรับภำษำองักฤษ 
 

หนำ้ 
- กรณีขอ้ควำมท่ีอำ้งอิงมำจำกหนำ้เดียว ใชค้  ำวำ่ หนำ้ หรือ p. ตำมดว้ยหมำยเลขหนำ้ หำกอำ้งอิงมำ

จำกหลำยหนำ้ต่อเน่ืองกนั ใชค้  ำวำ่ หนำ้ หรือ pp. ตำมดว้ยหมำยเลขหนำ้เร่ิมตน้ และหนำ้สุดทำ้ยท่ี
อำ้งอิงโดยคัน่ดว้ยเคร่ืองหมำยยติัภงัค์ (-) กรณีท่ีใชข้อ้ควำมทั้งเล่มในกำรอำ้งอิง ให้ใส่จ ำนวนหนำ้
ทั้งหมดของหนงัสือท่ีใชอ้ำ้งอิง 
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3.2.2 บทความในวารสาร 
ช่ือผูแ้ต่ง, ปีท่ีพิมพ,์ “ช่ือบทควำม”, ช่ือเต็มของวารสาร, ปีท่ี (vol.), ฉบบัท่ีหรือเล่มท่ี (No.), หนำ้. 
 

3.2.3 บทความในรายงานการประชุมทางวชิาการ 
ช่ือผูแ้ต่ง, ปีท่ีพิมพ์, “ช่ือบทควำม”, ช่ือการประชุม, คร้ังท่ีประชุม(ถ้ำมี), วนั เดือน ปี ท่ีประชุม, 
สถำนท่ีประชุม, หนำ้. 
 

3.2.4 บทความในหนังสือ 
ช่ือผูเ้ขียนบทควำม, ปีท่ีพิมพ์, “ช่ือบทควำม”, ใน ช่ือหนังสือ, ช่ือบรรณำธิกำรหรือผูร้วบรวม, คร้ังท่ี
พิมพ,์ ส ำนกัพิมพ,์ สถำนท่ีพิมพ,์ หนำ้. 
 

3.2.5 บทความในหนังสือพมิพ์ 
ช่ือผูเ้ขียนบทควำม, ปีท่ีพิมพ,์ “ช่ือบทควำม”, ช่ือหนังสือพมิพ์, วนัท่ี, หนำ้. 
 

3.2.6 วทิยานิพนธ์ 
ช่ือผูแ้ต่ง, ปีท่ีพิมพ,์ ช่ือวทิยานิพนธ์, วทิยำนิพนธ์ปริญญำ...สำขำวชิำ... คณะ.... มหำวทิยำลยั...., หนำ้. 
 

3.2.7 สิทธิบัตร 
ช่ือผูจ้ดสิทธิบตัร, ปีท่ีไดรั้บกำรจดสิทธิบตัร, ช่ือส่ิงประดิษฐ์, ประเทศท่ีจดสิทธิบตัร, หมำยเลขของ
สิทธิบตัร. 
 

3.2.8 สารสนเทศอเิลก็ทรอนิกส์ 
3.2.8.1 เอกสำรฉบบัเต็ม (Full-text) จำกฐำนขอ้มูลออนไลน์ เช่น Science Direct, ABI/Inform, IEEE 
Xplore เป็นตน้ 
 
ช่ือผูเ้ขียนบทควำม, ปีท่ีพิมพ,์ “ช่ือบทควำม”, ช่ือวารสาร[Electronic], ปีท่ี, เล่มท่ี, หนำ้, Available: ช่ือ
ผูจ้ดัพิมพ/์ช่ือฐำนขอ้มูล [วนัท่ีสืบคน้]. 
 
3.2.8.2 สำระสังเขปจำกฐำนข้อมูลออนไลน์ เช่น Applied Science and Technology Plus, Science 
Direct เป็นตน้ 
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ช่ือผูเ้ขียนบทควำม, ปีท่ีพิมพ,์ [Abstract of “ช่ือบทควำม”, ช่ือวารสาร, Vol., No., หนำ้], [Electronic], 
Available: ช่ือผูจ้ดัพิมพ/์ช่ือฐำนขอ้มูล [วนัท่ีสืบคน้]. 
 
3.2.8.3 เอกสำรฉบบัเต็ม (Full-text) จำกวำรสำรอิเล็กทรอนิกส์ (E-Journal) เช่นJournal of Applied 
Physics เป็นตน้ 
 
ช่ือผูเ้ขียนบทควำม, ปีท่ีพิมพ,์ “ช่ือบทควำม”, ช่ือวารสาร [Electronic], Vol., No., หนำ้, Available: ช่ือ
ผูจ้ดัพิมพ ์[วนัท่ีสืบคน้]. 
 
3.2.8.4 สำรสนเทศจำก World Wide Web 
ช่ือผูเ้ขียนบทควำม, ปีท่ีพิมพ,์ ช่ือของ Web Page [Online], Available: URL[วนัท่ีสืบคน้]. 
 

3.3 การพมิพ์รายการเอกสารอ้างองิส าหรับระบบหมายเลข 
ให้เรียงหมำยเลขตำมล ำดับท่ีได้อ้ำงถึงในเน้ือหำของวิทยำนิพนธ์ ไม่ต้องแยกภำษำและประเภท
ส่ิงพิมพ์พิมพ์หมำยเลขแต่ละรำยกำรชิดขอบซ้ำย และเร่ิมพิมพ์รำยกำรบรรณำนุกรมของเอกสำร
หมำยเลขนั้นๆ ดงัตวัอยำ่ง 
ตัวอย่าง 
1. Merin, U. and Daufin, G., 1989, “Separation Process Using Inorganic Membrane in the food 

Industry” , International Conference on Inorganic Membranes, 6 July 1989, Paris,       
pp. 272-278. 
 

2. Nooijen, W.F.J.M. and Muilwijk, B., 1994, “Paint/Water Separation by Ceramic 
Microfiltration”, Filtration and Separation, Vol. 31, No. 3, pp. 277-229. 
 

3. Lahiere, R.J. and Goodboy, K.P., 1993, “Ceramic Membrane Treatment of Petrochemical 
Wastewater”, Environmental Progress, Vol. 12, No. 2, pp. 86-96. 
 

4. เชิดชัย ตั้งอมรสุขสันต์, 2537, การศึกษาเยื่อแผ่นไดนามิกบนเยื่อแผ่นอนินทรีย์แบบไมโคร
ฟิลเตรช่ันในการกรองน ้าสับปะรด , วิทยำนิพนธ์ปริญญำวิศวกรรมศำสตรมหำบัณฑิต 
สำขำวิชำวิศวกรรมอำหำร คณะวิศวกรรมศำสตร์ สถำบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี,  
หนำ้ 31. 
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5. Terpstra, R.A., Bonekamp, B.C. and Veringa, H.J., 1988, “Preparation, Characterization and 

Some Properties of Tubular Alpha Alumina Ceramic Membranes for Microfiltration and as a 
Support for Ultrafiltration and Gas Separation Membranes”, Desalination, Vol. 70, No. 1-3, 
pp. 395-404. 
 

6. Auriol, A. and Gillot, J., 1988, Porous Material and Tubular Filter Made of Said 
Material, US. Patent, No.4, 724,078. 
 

7. Sugiura, I., Nomura, H., Shinohara, N. and Tsubaki, j., 1993, “Effect of Preparation 
Condition on Properties of Green and Sintered Body in Alumina”, Journal of the Ceramic 
Society of Japan, Vol. 101, No. 8, pp. 911-915. 
 

8. Yeh, T.S. and Sacks, M.D., 1988, “Effect of Particle Size Distribution on the Sintering of 
Alumina”, Journal of the American Ceramic Society, Vol. 71, No. 12, pp. C484-487.  
 

9. ณัฐพล ทรงประเสริฐ, 2536, การผลิตเยื่อแผ่นเซรามิคโดยวิธีโซลเจลเทคนิค, วิทยำนิพนธ์
ปริญญำวิศวกรรมศำสตรมหำบณัฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศำสตร์ สถำบนั
เทคโนโลยพีระจอมเกลำ้ธนบุรี, หนำ้ 33. 
 

10. ปฏิมำ เทพยำยน, รัตนำ จิระรัตนำนนท์ และดุษฎี อุตภำพ, 2542, “กำรผลิตเยื่อแผ่นเซรำมิค 
ชนิดไมโครฟิลเตรชันจำกอลูมินำ”, วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., ปี ท่ี22, ฉบับท่ี  1 ,           
หนำ้ 3-17. 
 

11. Dewhinst, C., 1986, “Hot Air Over the Himalayas”, World Geographic, Vol. 1, No. 4,     
pp. 44-45. 
 

12. Dewhinst, C., 1986b, “Cold Water Around the Antarctic”, World Geographic, Vol. 1,     
No. 5, pp. 32-39. 
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13. Chucheepsakul, S., Monprapussorn, T. and Huang, T., 2000, “Buckling of Marine Elastica 
Pipes Transporting Fluid: Heavy Imperfection Column Behavior”, The 1st International 
Conference on Structural Stability and Dynamics, December 7-9, Taipei, Taiwan,        
pp. 249-254. 
 

14. อรพรรณ มำตงัคสมบติั, 2539, “ควำมกวำ้งหนำ้ของเภสัชวทิยำของยำและอำหำรเสริมส ำหรับ
ผูสู้งอำยุ”, ใน ยากับโรคกระดูกพรุน, นงลกัษณ์ สุขวำณิชยศิ์ลป (บรรณำธิกำร), คณะเภสัช
ศำสตร์ มหำวทิยำลยัมหิดล, กรุงเทพฯ, หนำ้ 45-49. 
 

15. Waechter, E.H., 1978, “How Families Cope: Accessing and Intervening”, In The Child and 
Family Facing Life-threatening Illness, Krulik, T. (Ed.), Lippincott, Philadelphia,            
pp. 239-242. 
 

16. มรกต ตนัติเจริญ, 2544, “เทคโนโลยชีีวภำพ”, เดลนิิวส์, 5 กนัยำยน 2544, หนำ้ 5. 
 

17. Peterson, S., 1999, “Growth of Penicillium Roqueforti”, Postharvest Biology and 
Technology [Electronic], Vol. 17, No. 3, pp. 47-54, Available: Elsevier/Science Direct 
[2001, October 5]. 
 

18. Ponticel, P., 2001, [Abstract of “Fuel-cell Material Developed by Altair”, Automotive 
Engineering International, Vol. 109, No.9, pp. 82-83], [Electronic], Available: UMI/ 
Applied Science and Technology Plus [2001, October 5]. 
 

19. Diorio, N.J., 2001 “Filled Liquid Crystal Depolarizers”, Journal of Applied Physics 
[Electronic], Vol. 90, No. 8., pp. 3675-4296, Available: American Institute of Physics  
[2001, October 5]. 
 

20. Wu, K., n.d., What is Nano? [Online], Available: http://www.nano.org.uk/nano.htm    
[2001, October 5]. 
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3.4 การพมิพ์รายการเอกสารอ้างองิส าหรับระบบนาม-ปี 
ให้เรียงสำรสนเทศทั้งหมดท่ีใช้อำ้งอิงไวด้ว้ยกนั โดยเรียงล ำดบัตำมอกัษรแลว้พิมพ์แต่ละรำยกำรท่ี
อ้ำงอิงชิดขอบกระดำษด้ำนซ้ำย ส ำหรับวิทยำนิพนธ์ท่ีเขียนด้วยภำษำไทยให้เรียงล ำดับรำยกำร
บรรณำนุกรมภำษำไทยก่อน แลว้จึงตำมด้วยรำยกำรบรรณำนุกรมภำษำองักฤษ ส่วนวิทยำนิพนธ์ท่ี
เขียนดว้ยภำษำองักฤษให้เรียงล ำดบัรำยกำรบรรณำนุกรมภำษำองักฤษ ก่อน แลว้จึงตำมดว้ยภำษำไทย
ดงัตวัอยำ่ง 
 
ตัวอย่าง 
กอบเกียรต์ิ บนัสิทธ์ิ, 2541, มุมมองเร่ืองผักกางมุ้งของไทย, เอกสำรกีฏวิทยำฉบบัท่ี 1/2541 กองกีฏ
และสัตววทิยำ กรมวชิำกำรเกษตร, หนำ้ 5-7. 
 
นพดล เรียบเลิศหิรัญ, 2538, การปลูกพชืไร้ดิน, ส ำนกัพิมพร้ั์วเขียว, กรุงเทพฯ, หนำ้ 10-15. 
 
ส ำนกังำนคณะกรรมกำรวิจยัแห่งชำติ, 2540, รายงานการวิจัยเร่ืองการพัฒนาเทคโนโลยีการปลูกพืช
ด้วยวธีิไฮโดรโปนิกส์, หนำ้ 142-145. 
 
อำรีย ์เสนำนันท์สกุล, 2540, การคัดเลือกเทคนิคที่เหมาะสมในการปลูกพืชโดยวิธีไฮโดรโปนิกส์, 
วิ ท ย ำ นิ พ น ธ์ ป ริญ ญ ำ เก ษ ต รศ ำส ต รม ห ำบั ณ ฑิ ต  ส ำข ำวิ ช ำพื ช ส วน  ค ณ ะ เก ษ ต ร 
มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์, หนำ้ 58-60. 
 
Benoit, F. and Ceustermans, N., 1993, Hydroponic Culture of Kitchen Herbs, European 
Vegetable R&D Centre, Sint Katelijne Waver, pp. 240-243. 
 
Douglas, J.S., 1975, Hydroponics: The Bengal System with Notes on other Methods of Soilless 
Cultivation, 5th ed., Oxford University Press, Oxford, pp. 32-47. 
 
Evans, C., 1972, The Quantitative Analysis of Plant Growth, University of California Press, 
Berkeley at Los Angeles, pp. 143-150. 
 
Hewitt, E.S., 1975, Plant Mineral Nutrition, English University Press, London, pp. 95-122. 
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Jensen, H.M., 1997, “Hydroponics”, HortScience, Vol. 33, No. 6, pp. 1018-1021. 
 
Maas, E.V., 1969, “Calcium Uptake by Excised Maize Roots and Interactions with Alkali Cations”, 
Plant Physiology, Vol.44, No. 7, pp. 985-989. 
 
Meier, S., 1994, Soilless Culture Management: Advanced Series in Agricultural Sciences 24, 
Jerusalem College of Technology, pp. 118-122. 
 
Poovaiah, B.W., 1985, “Role of Calcium and Calmodulin in Plant Growth and Development”, 
HortScience, Vol. 97, No. 5, pp. 679-682. 
 
Resh, M.H., 1981, Hydroponic Food Production: A Definitive Guidebook of Soilless Food 
Growing Methods, Woodbridge Press, Santa Barbara, pp. 330-335. 
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ตัวอย่างสันปก 
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อำจำรยท่ี์ปรึกษำ   ดร.กฤษณพงศ ์กีรติกร 
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สำยวชิำ    เทคโนโลยพีลงังำน 
คณะ    พลงังำนส่ิงแวดลอ้มและวสัดุ 
ปีกำรศึกษำ   2527 
 

บทคดัยอ่ 
โครงงำนวิจัยน้ีเป็นกำรเตรียมและศึกษำคุณสมบัติผิวเลือกรังสีโครมด ำบนผิวรับรองเหล็กและ
อลูมิเนียมซ่ึงชุบดว้ยนิเกิลก่ึงดำ้นเป็นผิวรองพื้นโดยใชเ้ทคนิค gradient search หำสภำวะชุบเคลือบท่ี
เหมำะสมจำกกำรชุบเคลือบดว้ยไฟฟ้ำใน Harshaw Bath ผลกำรวิจยัในสภำวะชุบเคลือบท่ีเหมำะสม
ซ่ึงให้ผิวโครมด ำบนเหล็กท่ีมีค่ำดูดกลืนรังสีแสงอำทิตย ์(350-850 nm) มีค่ำสูงสุดเท่ำกบั 0.974 ± 
0.003 และมีค่ำกำรแผรั่งสีควำมร้อนต ่ำกวำ่ 0.2 หลงักำรอบท่ี 450°c เป็นเวลำ 12 ชัว่โมง ส่วนผวิโครม
ด ำบนอลูมิเนียมมีค่ำทั้ งสองเท่ำกับ 0.975 ± 0.001 และต ่ำกว่ำ 0.2 ตำมล ำดับ ผิวโครมด ำท่ีได้มี
เสถียรภำพทำงควำมร้อนและทำงกลสูง นอกจำกน้ีไดใ้ช้โปรแกรม SPSS (Statistical Package for the 
Social Sciences) หำควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งตวัแปรในกำรชุบเคลือบต่อค่ำดูดกลืนรังสีของผิวโครมด ำ
บนผิวรองรับเหล็กพบว่ำตัวแปรท่ีมีอิทธิพลต่อค่ำดูดกลืนรังสีคือ ควำมหนำแน่นกระแสไฟฟ้ำ 
ระยะเวลำกำรชุบ และปริมำณสำรเติมโครโมนิคส์ ตำมล ำดบั ส่วนกำรศึกษำเบ้ืองตน้ของโครงสร้ำง
จุลภำคของผิวโครมด ำบนผิวรองรับเหล็กโดยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบสแกน พบควำม
แตกต่ำงของผิวในขั้นตอนกำรชุบต่ำงๆ และผิวโครมด ำปรำกฏมีลักษณะเป็นก้อนสัณฐำนกลม
กระจำยอยู่ทั่วไป แต่ยงัไม่สำมำรถสรูปควำมสัมพนัธ์ของลักษณะโครงสร้ำงจุลภำคของผิวและ
คุณสมบติัเชิงรังสีได ้
 
ค ำส ำคญั :  กำรชุบเคลือบดว้ยไฟฟ้ำ/ ผวิเลือกรังสี/ ผวิเลือกรังสีโครมด ำ/ ผวิเหล็ก/ ผวิอลูมิเนียม 
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Abstract 
Preparation and evaluation of properties of black chrome selective surfaces on low carbon steel and 
aluminum substrates are described in the thesis. Gradient search techniques were employed to 
determine optimum electroplating condition for black chrome preparation from the Harshaw Bath. 
Black chrome surfaces on steel obtained under optimum conditions had the highest value of solar 
absorptance, (350-850 nm) of 0.974 ± 0.003 and the infrared emittance, less than 0.2 after the 
surface were aged at 450°C for 12 hours. The αs and t of as-plated black chrome surfaces on 
aluminium under optimum conditions were 0.975 ± 0.001 and less than 0.2, respectively. All 
surfaces exhibited high thermal and mechanical stabilities. The SPSS program was used to 
determine the relative significance of electroplating parameters on of the surface on steel. It was 
found that the current density, the plating time and Chromonyx addition agent concentration, in that 
order, strongly correlate with the high values. Observation of the surfaces by a scanning electron 
microscope revealed different surface appearances at all stages of preparation. No conclusion can be 
drawn at this point regarding the relation between the microscopic surface optical properties. 
 
Keywords:  Aluminium Surface/ Black Chrome (Selective Surface)/ Electroplating/ Low Carbon 

Steel Surface/ Selective Surface   (ใหเ้รียงค ำส ำคญัตำมล ำดบัตวัอกัษร) 
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“Effect of Insoluble Residue on Properties of Portland Cement”, 
Cement and Concrete Research, Vol. 30, Issue 8, pp. 1209-
1214. 
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ประกาศมหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุรี 
เร่ือง สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอันเกดิจากผลงานของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

พ.ศ. 2549 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 โดยท่ีเป็นกำรสมควรปรับปรุงแนวปฏิบัติในกำรลงนำมข้อตกลงว่ำด้วยกำรโอนลิขสิทธ์ิ
วทิยำนิพนธ์ระดบับณัฑิตศึกษำของมหำวิทยำลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลำ้ธนบุรี ใหเ้ป็นไปในแนวทำง
เดียวกัน มหำวิทยำลัยจึงขอยกเลิกประกำศมหำวิทยำลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี เร่ืองแนว
ปฏิบติัในกำรลงนำมขอ้ตกลงวำ่ดว้ยกำรโอนลิขสิทธ์ิวทิยำนิพนธ์ พ.ศ. 2544 ลงวนัท่ี 16 ตุลำคม 2544 
และสภำวิชำกำรในกำรประชุมคร้ังท่ี 7/2549 เม่ือวนัท่ี 24 กรกฎำคม 2549 จึงมีมติให้ออกประกำศ
มหำวิทยำลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลำ้ธนบุรี เร่ืองสิทธิในทรัพยสิ์นทำงปัญญำอนัเกิดจำกผลงำนของ
นกัศึกษำระดบับณัฑิตศึกษำ พ.ศ. 2549 ไวด้งัน้ี 
 1. ผลงำน หมำยควำมวำ่ ผลงำนต่ำงๆท่ีนกัศึกษำของมหำวิทยำลยัไดส้ร้ำงสรรค์หรือประดิษฐ์
ไวใ้นระหว่ำงศึกษำอยู่ในมหำวิทยำลยั เช่น ผลงำนกำรประดิษฐ์ กำรคน้ควำ้อิสระ วิทยำนิพนธ์ของ
นักศึกษำระดบับณัฑิตศึกษำ หรือเรียกช่ืออย่ำงอ่ืน เช่น สำรนิพนธ์ โครงกำรศึกษำวิจยั กำรศึกษำ
ปัญหำวิจยั เป็นตน้ โดยถือให้เป็นส่วนหน่ึงของกำรศึกษำตำมหลกัสูตรของมหำวิทยำลยั และถือเป็น
สิทธิในทรัพยสิ์นทำงปัญญำของมหำวทิยำลยั 
 2.  ในกรณีท่ีมีนักศึกษำประสงค์จะน ำผลงำนของตนเองตำมขอ้ 1 ไปใช้ในกำรเผยแพร่ในส่ือ
ใดๆก็ตำม นกัศึกษำจะตอ้งระบุวำ่เป็นผลงำนของมหำวทิยำลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลำ้ธนบุรีทุกคร้ัง
ท่ีมีกำรเผยแพร่ 
 3.  ในกรณีท่ีมีนกัศึกษำประสงคจ์ะน ำผลงำนของตนเองตำมขอ้ 1 ไปเผยแพร่หรือให้ผูอ่ื้นท ำซ ้ ำ
หรือดดัแปลงหรือเผยแพร่ต่อสำธำรณชนหรือกระท ำกำรอ่ืนใด ตำมพระรำชบญัญติัลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 
2537 โดยมีค่ำตอบแทนในเชิงธุรกิจ นกัศึกษำจะกระท ำไดเ้ม่ือไดรั้บควำมยนิยอมเป็นลำยลกัษณ์อกัษร
จำกมหำวทิยำลยัก่อน 
 4. ในกรณีท่ีมีนกัศึกษำประสงคจ์ะน ำผลงำนของตนเองตำมขอ้ 1 ไปประดิษฐ์หรือพฒันำต่อยอด
เป็นส่ิงประดิษฐ์หรืองำนทรัพย์สินทำงปัญญำประเภทอ่ืน ภำยในเวลำสิบ(10)ปีนับจำกวนัท่ีจบ
กำรศึกษำ นกัศึกษำจะกระท ำไดเ้ม่ือไดรั้บควำมยินยอมเป็นลำยลกัษณ์อกัษรจำกมหำวิทยำลยั และ
มหำวิทยำลยัมีสิทธิในทรัพยสิ์นทำงปัญญำนั้น พร้อมกบัมีสิทธิไดรั้บช ำระค่ำตอบแทนกำรอนุญำตให้
ใช้สิทธิดงักล่ำว รวมถึงกำรจดัสรรผลประโยชน์อนัพึงเกิดข้ึนจำกส่วนใดส่วนหน่ึงหรือทั้งหมดของ
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ผลงำนในอนำคต โดยให้เป็นไปตำมระเบียบสถำบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี ว่ำด้วยกำร
บริหำรผลประโยชน์อนัเกิดจำกทรัพยสิ์นทำงปัญญำ พ.ศ. 2538 
 5.  ในกรณีท่ีมีผลประโยชน์เกิดข้ึนจำกผลงำนตำมข้อ 1 และ/หรือข้อ 4 ให้นักศึกษำผู ้ท่ี
สร้ำงสรรค์ผลงำนมีสิทธิได้รับกำรจดัสรรผลประโยชน์ดงักล่ำวตำมอตัรำท่ีก ำหนดไวใ้นระเบียบ
สถำบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี ว่ำด้วย กำรบริหำรผลประโยชน์อนัเกิดจำกทรัพยสิ์นทำง
ปัญญำ พ.ศ. 2538 
 6.  กำรลงนำมขอ้ตกลงว่ำด้วยกำรโอนผลงำนตำมขอ้ท่ี 1 ให้ด ำเนินกำรตั้งแต่วนัท่ีนักศึกษำ
ได้รับอนุมัติโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์ กรณีนักศึกษำมีกำรแก้ไขหรือเปล่ียนหัวข้อวิทยำนิพนธ์ใหม่        
ใหล้งนำมขอ้ตกลงใหม่ 
 7. ในกรณีท่ีนกัศึกษำไดรั้บทุนสนบัสนุนกำรคน้ควำ้และวิจยัจำกแหล่งทุนภำยนอกและแหล่ง
ทุนภำยนอกมีขอ้ก ำหนดเป็นลำยลกัษณ์อกัษรในกำรเป็นผูท้รงสิทธิร่วม ให้นกัศึกษำท ำขอ้ตกลงว่ำ
ด้วยกำรโอนผลงำนท่ีเกิดจำกทุนสนับสนุนกำรค้นควำ้และวิจัยจำกแหล่งทุนภำยนอกให้กับ
มหำวทิยำลยัและแหล่งทุนภำยนอกนั้น 
 8.  ให้คณบดีของแต่ละคณะเป็นผูล้งนำมรับโอนลิขสิทธ์ิวิทยำนิพนธ์และสิทธิในทรัพยสิ์นทำง
ปัญญำ ตำมหนงัสือมอบอ ำนำจของมหำวทิยำลยั 
 9.  อำจำรยท่ี์ปรึกษำ หรืออำจำรยท่ี์ปรึกษำร่วม และ/หรือเจำ้หน้ำท่ีประจ ำคณะ เป็นผูล้งนำม
พยำนในขอ้ตกลงวำ่ดว้ยกำรโอนสิทธิในทรัพยสิ์นทำงปัญญำของนกัศึกษำระดบับณัฑิตศึกษำ 
 10. ขอ้ตกลงว่ำด้วยกำรโอนสิทธิในทรัพยสิ์นทำงปัญญำของนักศึกษำระดบับณัฑิตศึกษำให้
ระบุไวท้ำ้ยเล่มวทิยำนิพนธ์ 
 11. ให้ส ำนักบณัฑิตศึกษำและกิจกำรนำนำชำติ เก็บส ำเนำข้อตกลงว่ำด้วยกำรโอนลิขสิทธ์ิ
วทิยำนิพนธ์และทรัพยสิ์นทำงปัญญำ 
 12. ในกรณีท่ีเกิดปัญหำดำ้นทรัพยสิ์นทำงปัญญำ ให้อธิกำรบดีเป็นผูว้ินิจฉัยช้ีขำดและถือเป็น
ท่ีสุด 
 13. ใหใ้ชป้ระกำศน้ีตั้งแต่ภำคกำรศึกษำท่ี 2/2549 เป็นตน้ไป 
 
ประกำศ ณ วนัท่ี 25 สิงหำคม พ.ศ. 2549    
 
 
       (ศำสตรำจำรย ์ดร.สมชำย ชูชีพสกุล) 
               รองอธิกำรบดีอำวโุสฝ่ำยวชิำกำร                          
              ปฏิบติักำรแทนอธิกำรบดี  
               มหำวทิยำลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลำ้ธนบุรี 
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มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุรี 
ข้อตกลงว่าด้วยการโอนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

วนัท่ี.......เดือน.........................................พ.ศ. ............... 
 ขำ้พเจำ้ (นำย/นำง/นำงสำว)...........................................................................................................
รหสัประจ ำตวั.........................................เป็นนกัศึกษำของมหำวทิยำลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลำ้ธนบุรี 
ระดบั   ประกำศนียบตัรบณัฑิต    ปริญญำโท    ปริญญำเอก                                
หลกัสูตร........................................................... สำขำวชิำ.......................................................................
คณะ.................................................................. อยูบ่ำ้นเลขท่ี................................หมู่............................
ตรอก/ซอย........................................................ ถนน..............................................................................
ต ำบล/แขวง...................................................... อ  ำเภอ/เขต.....................................................................
จงัหวดั.............................................................. รหสัไปรษณีย.์..........................................เป็น “ผูโ้อน”
ขอโอนสิทธิในทรัพย์สินทำงปัญญำให้กับมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรีโดยมี          
(ช่ือคณบดี)...................................................... ต  ำแหน่ง คณบดีคณะ......................................................
เป็นตวัแทน “ผูรั้บโอน” สิทธิในทรัพยสิ์นทำงปัญญำและมีขอ้ตกลงดงัน้ี 
 1. ขำ้พเจำ้ไดจ้ดัท ำวทิยำนิพนธ์เร่ือง............................................................................................... 
.................................................................................................................................................................
ซ่ึงอยูใ่นควำมควบคุมของ............................................................................อำจำรยท่ี์ปรึกษำ และ/หรือ
........................................................................................................................อำจำรยท่ี์ปรึกษำร่วม ตำม
พระรำชบัญญัติลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2537 และถือว่ำเป็นส่วนหน่ึงของกำรศึกษำตำมหลักสูตรของ
มหำวทิยำลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลำ้ธนบุรี 
 2. ขำ้พเจ้ำตกลงโอนลิขสิทธ์ิจำกผลงำนทั้ งหมดท่ีเกิดข้ึนจำกกำรสร้ำงสรรค์ของข้ำพเจ้ำใน
วิทยำนิพนธ์ให้กบัมหำวิทยำลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลำ้ธนบุรี ตลอดอำยุแห่งกำรคุม้ครองลิขสิทธ์ิ
ตำมพระรำชบญัญติัลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2537 ตั้งแต่วนัท่ีไดรั้บอนุมติัโครงร่ำงวทิยำนิพนธ์จำกมหำวทิยำลยั 
 3.ในกรณีท่ีขำ้พเจำ้ประสงค์จะน ำวิทยำนิพนธ์ไปใช้ในกำรเผยแพร่ในส่ือใดๆ ก็ตำม ขำ้พเจำ้
จะตอ้งระบุวำ่วิทยำนิพนธ์เป็นผลงำนของมหำวิทยำลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลำ้ธนบุรีทุกคร้ังท่ีมีกำร
เผยแพร่ 
 4. ในกรณีท่ีขำ้พเจำ้ประสงคจ์ะน ำวิทยำนิพนธ์ไปเผยแพร่ หรือให้ผูอ่ื้นท ำซ ้ ำหรือดดัแปลงหรือ
เผยแพร่ต่อสำธำรณชนหรือกระท ำกำรอ่ืนใด ตำมพระรำชบัญญัติลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2537 โดยมี
ค่ำตอบแทนในเชิงธุรกิจ ข้ำพเจ้ำจะกระท ำได้เม่ือได้รับควำมยินยอมเป็นลำยลักษณ์อักษรจำก
มหำวทิยำลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลำ้ธนบุรีก่อน 
 5. ในกรณีท่ีขำ้พเจำ้ประสงค์จะน ำขอ้มูลจำกวิทยำนิพนธ์ไปประดิษฐ์หรือพฒันำต่อยอดเป็น
ส่ิงประดิษฐ์หรืองำนทรัพยสิ์นทำงปัญญำประเภทอ่ืน ภำยในเวลำสิบ (10) ปีนับจำกวนัลงนำมใน
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ขอ้ตกลงฉบบัน้ี ขำ้พเจำ้จะกระท ำไดเ้ม่ือได้รับควำมยินยอมเป็นลำยลกัษณ์อกัษรจำกมหำวิทยำลยั
เทคโนโลยีพระจอมเกลำ้ธนบุรี และมหำวิทยำลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลำ้ธนบุรีมีสิทธ์ิในทรัพยสิ์น
ทำงปัญญำนั้น พร้อมกบัได้รับช ำระค่ำตอบแทนกำรอนุญำตให้ใช้สิทธ์ิดงักล่ำว รวมถึงกำรจดัสรร
ผลประโยชน์อนัพึงเกิดข้ึนจำกส่วนใดส่วนหน่ึงหรือทั้ งหมดของวิทยำนิพนธ์ในอนำคต โดยให้
เป็นไปตำมระเบียบสถำบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลำ้ธนบุรี วำ่ดว้ย กำรบริหำรผลประโยชน์อนัเกิดจำก
ทรัพยสิ์นทำงปัญญำ พ.ศ. 2538 
 6. ในกรณีท่ีมีผลประโยชน์เกิดข้ึนจำกวทิยำนิพนธ์หรืองำนทรัพยสิ์นทำงปัญญำอ่ืนท่ีขำ้พเจำ้ ท ำ
ข้ึนโดยมีมหำวิทยำลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลำ้ธนบุรีเป็นเจำ้ของ ขำ้พเจำ้จะมีสิทธิไดรั้บกำรจดัสรร
ผลประโยชน์อนัเกิดจำกทรัพย์สินทำงปัญญำดังกล่ำวตำมอัตรำท่ีก ำหนดไวใ้นระเบียบสถำบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี ว่ำด้วย กำรบริหำรผลประโยชน์อนัเกิดจำกทรัพย์สินทำงปัญญำ     
พ.ศ. 2538 
     ลงช่ือ.......................................................... ผูโ้อนลิขสิทธิ 
            (..........................................................)   
        นกัศึกษำ 
    
     ลงช่ือ.......................................................... ผูรั้บโอนลิขสิทธิ 
           (..........................................................)         
           คณบดี 
     
     ลงช่ือ.......................................................... พยำน 
            (..........................................................) 
 
 
     ลงช่ือ.......................................................... พยำน 
                                                              (..........................................................) 
 

หมายเหตุ โปรดกรอกแบบฟอร์มน้ีดว้ยกำรพิมพเ์ท่ำนั้น 
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King Mongkut’s University of Technology Thonburi 

Agreement on Intellectual Property Rights Transfer for Postgraduate Students 

Date………………………………….. 

Name……………………………………………………Middle Name………………………………. 

Surname/Family Name…………………………………………………………………...…………… 

Student Number……………………who is a student of King Mongkut’s University of Technology 

Thonburi (KMUTT) in       Graduate Diploma  Master’s Degree  Doctoral Degree 

Program…………………………………..…………Field of Study………………………………….. 

Faculty/School…………………………………………………………………………………………

Home Address…………………………………………………………………………………………. 

………………..……………………………………………………………………………………….

Postal Code………………………………Country…………………………………………………… 

 I, as ‘Transferer’, hereby transfer the ownership of my thesis copyright to King Mongkut’s 

University of Technology Thonburi who has appointed (Dean’s name) 

……………………………………….. Dean of Faculty of……………………………………….    

to be ‘Transferee’ of copyright ownership under the ‘Agreement’ as follows. 

 1.  I am the author of the thesis entitled………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………….

under the supervision of ………………………………………………………………………………. 

who is my supervision, and/or………………………………………………………………………… 

who is/are my co-supervisor(s), in accordance with the Thai Copyright Act B.E. 2537. The thesis is 

a part of the curriculum of KMUTT. 

 2.  I hereby transfer the copyright ownership of all my works in the thesis to KMUTT 

throughout the copyright protection period in accordance with the Thai Copyright Act B.E. 2537, 

effective on the approval date of thesis proposal consented by KMUTT. 

 3.  To have the thesis distributed in any form of media, I shall in each and every case stipulate 

the thesis as the work of KMUTT. 
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 4.  For my own distribution of thesis or the reproduction, adjustment, or distribution of thesis 

by the third party in accordance with the Thai Copyright Act B.E. 2537 with remuneration in return, 

I am subject to obtain a prior written permission from KMUTT. 

 5.  To use any information from my thesis to make an invention or create any intellectual 

property works within ten (10) years from the date of signing this Agreement, I am subject to obtain 

prior written permission from KMUTT, and KMUTT is entitled to have intellectual property rights 

on such inventions or intellectual property works, including entitling to take royalty from licensing 

together with the distribution of any benefit deriving partly or wholly from the works in the future, 

conforming with the Regulation of  King Mongkut’s Institute of Technology Thonburi Re the 

Administration of Benefits deriving from Intellectual Property B.E. 2538. 

 6. If the benefits arise from my thesis or my intellectual property works owned by KMUTT,   

I shall be entitled to gain the benefits according to the allocation rate stated in the Regulation of 

King Mongkut’s Institute of Technology Thonburi the Administration of Benefits deriving from 

Intellectual Property B.E. 2538 

 

     Signature …………………………………… Transferor           

                           (……………………………..)          

                                                                                              Student 

      Signature …………………………………… Transferee

                                         (……………………………..)          

                                                                                                   Dean 

      Signature …………………………………… Witness  

                                        (……………………………..)                        

                                                                                     

      Signature …………………………………… Witness  

                                        (……………………………..) 
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ประกาศมหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุรี 
เร่ือง หลกัเกณฑ์การส่งวิทยานิพนธ์ฉบับอเิลก็ทรอนิกส์ 

พ.ศ. 2544 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 โดยท่ีเป็นกำรสมควรปรับปรุงหลงัเกณฑ์กำรส่งวิทยำนิพนธ์ระดบับณัฑิตศึกษำให้สำมำรถ
สืบคน้ขอ้มูลวิทยำนิพนธ์เป็นไปด้วยควำมสะดวกและรวดเร็ว มหำวิทยำลยัฯ จึงขอยกเลิกประกำศ
สถำบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลำ้ธนบุรี เร่ือง หลกัเกณฑ์กำรท ำดิสเก็ตวิทยำนิพนธ์ พ.ศ. 2540 ลงวนัท่ี 
23 เมษำยน 2540 และให้ส่งวิทยำนิพนธ์ฉบบัสมบูรณ์ในรูปเล่มและในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่ำน
ระบบเครือข่ำยใหส้ ำนกัหอสมุด โดยมีหลกัเกณฑด์งัน้ี 
 1.  กำรส่งวทิยำนิพนธ์ฉบบัอิเล็กทรอนิกส์ใหค้รอบคลุมวิทยำนิพนธ์ตั้งแต่ 6 หน่วยกิตข้ึนไป ซ่ึง 

อำจเรียกช่ืออยำ่งอ่ืน เช่น สำรนิพนธ์ โครงกำรศึกษำวจิยั กำรศึกษำปัญหำวจิยั ฯลฯ 
 2.  แฟ้มขอ้มูลวทิยำนิพนธ์ 
  2.1 ตอ้งอยูใ่นรูปแบบของ PDF File และ Microsoft Word File 
  2.2 แฟ้มขอ้มูลตอ้งสมบูรณ์เหมือนตน้ฉบบั 
 3. แบบและขนำดของตวัอกัษร 
  3.1 ส ำหรับวทิยำนิพนธ์ภำษำไทย ใหใ้ช ้AngsanaUPC ขนำด 16 
  3.2 ส ำหรับวทิยำนิพนธ์ภำษำองักฤษ ใหใ้ช ้Time New Roman ขนำด 12 
  3.3 ส ำหรับวทิยำนิพนธ์ท่ีมีทั้งภำษำไทยและภำษำองักฤษใหใ้ช ้AngsanaUPC ขนำด 16 

4. ให้ใช้ประกำศน้ีกบันักศึกษำระดบับณัฑิตศึกษำท่ีส ำเร็จกำรศึกษำตั้งแต่ภำคกำรศึกษำท่ี 2     
ปีกำรศึกษำ 2544 เป็นตน้ไป 

       
         ประกำศ ณ วนัท่ี 16 ตุลำคม พ.ศ. 2544 

       (รองศำสตรำจำรย ์ดร.ไกรวฒิุ เกียรติโกมล) 
             รองอธิกำรบดีอำวโุสฝ่ำยวชิำกำร                         
                   ปฏิบติักำรแทนอธิกำรบดี  
       มหำวทิยำลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลำ้ธนบุรี 
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การแบ่งเนือ้หาและการตั้งช่ือไฟล์วทิยานิพนธ์ฉบับอเิลก็ทรอนิกส์ 

ใหแ้บ่งเน้ือหำและตั้งช่ือไฟลด์งัน้ี 

ล าดับการแบ่งเนือ้หา การตั้งช่ือไฟล์ .pdf file และ.doc file 
1. ปก 1. cover 
2. บทคดัยอ่ภำษำไทย 2. thai_abs 
3. บทคดัยอ่ภำษำองักฤษ 3. eng_abs 
4. กิตติกรรมประกำศ 4. ack 
5. ส่วนสำรบญั 5. cont. 
6. บทท่ี 1 6. chap 1 
7. บทท่ี 2 7. chap 2 
8. บทท่ี 3 8. chap 3 
9. บทท่ี 4 9. chap 4 
10. บทท่ี 5 10. chap 5 
11. เอกสำรอำ้งอิง 11. ref 
12. ภำคผนวก 12. app 
13. ประวติัผูว้จิยั 13. cv 
 

กำรส่งแผน่ซีดีวิทยำนิพนธ์ตอ้งอยูใ่นรูปแบบของ PDF File และ Microsoft Word File โดยจดัส่งแผน่
ซีดีแบบ CD-R 700 MB/80MIN ขนำด 12 เซนติเมตร และแผ่นซีดีท่ีจะน ำส่งส ำนักงำนพัฒนำ
กำรศึกษำและบริกำรตอ้งด ำเนินกำรใหเ้รียบร้อยดงัน้ี 

 1.  ผำ่นกำรตรวจสอบควำมสมบูรณ์ของไฟลง์ำน 
 2.  ก ำจดัไวรัสเรียบร้อยแลว้ 
 3. บรรจุกล่องซีดี พร้อมทั้งปกซีดีท่ีมีขอ้มูลดงัน้ี 
 
ช่ือนกัศึกษำ.................................................................................รหสัประจ ำตวั.....................................
ช่ือปริญญำ และสำขำวชิำ........................................................................................................................
ปีกำรศึกษำท่ีส ำเร็จกำรศึกษำ.................................................................................................................. 



 มหำวิทยำลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้ำธนบรุมีปีณธิำนในกำรสร้ำงบณัฑติทีเ่ก่งและด ีเพือ่เป็นผูน้�ำกำรเปลีย่นแปลงใน
สังคม (Social Change Agents) ทั้งนี้ผู้ส�ำเร็จกำรศึกษำจำก มจธ. จะมีค่ำนิยมที่ดี (Value) มีศักยภำพและควำม
สำมำรถ (Potential and Competent) และมีควำมเป็นผู้น�ำ (Leadership) 
  กำรมีค่ำนิยมที่ดี คือ มีควำมกตัญญูกตเวที รู้จักกำละและเทศะ ให้เกียรติผู้อื่น มีจิตใจที่ดีงำม พร้อมช่วยเหลือ
สังคม ประพฤติตนอยู่ในกรอบของศีลธรรม  ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน มีควำมเป็นมืออำชีพและมีคุณธรรมจริยธรรม  
(Professional and Integrity) 
 เป็นผูม้ศีกัยภำพและควำมสำมำรถ ด้ำนควำมรู ้(Knowledge) ทกัษะกำรคดิ (Thinking Skill) ทกัษะกำรเรยีนรู้ 
(Learning Skill) ทักษะกำรปฏิบัติเชิงวิชำชีพ (Professional Skill) ทักษะกำรสื่อสำร (Communication Skill) 
มีทัศนคติมองโลกในแง่ดี เห็นคุณค่ำของควำมเป็นมนุษย์ รู้จักแบ่งปันและเสียสละ
 มีควำมเป็นผู้น�ำ คือ มีควำมสำมำรถในกำรน�ำและประสำนให้เกิดควำมร่วมมือกัน ทั้งด้ำนกำรปฏิบัติวิชำชีพ และ
ด้ำนสังคมเพื่อมุ่งให้เกิดควำมส�ำเร็จของเป้ำหมำยที่ดีงำมร่วมกัน มีควำมคิดที่ยืดหยุ่น เปิดใจกว้ำงยอมรับควำมคิดเห็น
ที่แตกต่ำงและพร้อมที่จะแก้ไขปรับปรุงและพัฒนำกำรด�ำเนินงำนในด้ำนต่ำงๆ ให้ดีขึ้น มีควำมเชื่อมั่นและเห็นคุณค่ำใน
ตนเองและผู้อื่น มีทักษะกำรจัดกำร (Management Skills) สำมำรถตั้งเป้ำหมำย วำงแผน และด�ำเนินกำรอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ ภำยใต้ข้อจ�ำกัดของทรัพยำกรและอยู่บนพื้นฐำนของคุณธรรมจริยธรรม เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำย 

กรอบคุณสมบัติของนักศึกษา
(Student Qualification Framework)






