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  1.  แบบฟอร์มปกนอก 

 

เว้น 1 บรรทัด ขนาด 20 PT 

20 PT ตัวหนา 

18 PT ตัวหนา 

18 PT ตัวหนา 

เว้นระยะตามความเหมาะสมโดย

ให้ชื่อผู้เขียนอยู่จุดกึ่งกลาง 

2.5 เซนติเมตร 

 

4.5 เซนติเมตร 

 

ขอบซ้าย 

3.81 เซนติเมตร (1.5 นิ้ว) 

ขอบบน 3.81 เซนติเมตร (1.5 นิ้ว) 

ขอบขวา 

2.54 เซนติเมตร (1 นิ้ว) 

ระบุปีการศึกษาที่สำเร็จการศึกษา 

ช่ือปริญญา 

เว้นระยะตามความเหมาะสมโดย

ให้ชื่อผู้เขียนอยู่จุดกึ่งกลาง 

ขอบล่าง 2.54 เซนติเมตร (1 น้ิว) หมายเหตุ : PT หมายถึง Point หรือขนาดตัวอักษร 
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ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

  2.  แบบฟอร์มปกใน 

 

เว้น 1 บรรทัด ขนาด 20 PT 

20 PT ตัวหนา 

18 PT ตัวหนา 

18 PT ตัวหนา 

2.5 เซนติเมตร 

 

4.5 เซนติเมตร 

 

ขอบซ้าย 

3.81 เซนติเมตร (1.5 นิ้ว) 

ขอบบน 3.81 เซนติเมตร (1.5 นิ้ว) 

ขอบขวา 

2.54 เซนติเมตร (1 นิ้ว) 

ระบุปีการศึกษาที่สำเร็จการศึกษา 

ช่ือปริญญา 

ขอบล่าง 2.54 เซนติเมตร (1 น้ิว) 

 

18 PT ตัวหนา 

เว้น 2 บรรทัด 
ขนาด 18 PT 

เว้นระยะตามความเหมาะสมโดย

ให้ชื่อผู้เขียนอยู่จุดกึ่งกลาง 

เว้นระยะตามความเหมาะสมโดย

ให้ชื่อผู้เขียนอยู่จุดกึ่งกลาง 

หมายเหตุ : PT หมายถึง Point หรือขนาดตัวอักษร 
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The effects of hydrocolloid in sweet bread for food service 

industry and SME 
 

 
       ณัฏฐชัย       ลาภบรรลือศักดิ์ 
              NUTTHACHAI       LAPBANLUESAK 
         วรากร       หมูไ่พศาล 
         VARAKORN       MOOPAISAN 

 
 

โครงงานพิเศษนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
2564 

 
 
 

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

      ตัวอย่างปกใน 

 



 
 

ชื่อโครงงานพิเศษ         (ชื่อโครงงานพิเศษ) 
ชื่อ นามสกุล  (ชื่อ-นามสกุล ผู้เขียน) 
ชื่อปริญญา  (คหกรรมศาสตรบัณฑิต / วิทยาศาสตรบัณฑิต) 
ปีการศึกษา  (ปีการศึกษา) 
อาจารย์ท่ีปรึกษา (ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานพิเศษ) 

 
คณะกรรมการสอบโครงงานพิเศษได้ให้ความเห็นชอบโครงงานพิเศษฉบับนี้แล้ว 

 
 

.……………………….….……………………………......................….....ประธานกรรมการ  
(ชื่อประธานกรรมการ) 

 
 

…...............…………………………………………………………........................กรรมการ  
(ชื่อกรรมการร่วม) 

 
 

..…………………………………………………………........................................กรรมการ 
(ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานพิเศษ) 

 
 

โครงงานพิเศษฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร.................................................... 
สาขาวิชา......................................................  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 
 
 

  ………………………………..…………………...........               ……………..……………………………................                      
                 (ชื่อหัวหน้าสาขาวิชา)      (อาจารย์ปิยะธิดา   สีหะวัฒนกุล) 
หัวหน้าสาขาวิชา.............................................            คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
วันที่…………….เดือน……………. พ.ศ. ……………        วันที่…….…..เดือน……..…...พ.ศ. …………….. 

3. แบบฟอร์มใบอนุมัติโครงงานพิเศษ 

ขอบซ้าย 

3.81 เซนติเมตร (1.5 นิ้ว) 

ขอบขวา 

2.54 เซนติเมตร (1 น้ิว) 

ขอบบน 3.81 เซนติเมตร (1.5 นิ้ว) 

ขอบล่าง 2.54 เซนติเมตร (1 น้ิว) 

 

เว้น 2 บรรทัด 16 PT   

เว้น 2 บรรทัด 16 PT   

เว้น 2 บรรทัด 16 PT   

เว้น 2 บรรทัด 16 PT   

เว้น 3 บรรทัด 16 PT   

เว้น 1 บรรทัด 16 PT  

16 PT  ตัวหนา 

16 PT  ตัวบาง 

16 PT  ตัวบาง 

16 PT  ตัวบาง 

16 PT  ตัวหนา 

ระบุตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย/์อาจารย์ ดร./ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย/์รองศาสตราจารย์/ศาสตราจารย ์

หมายเหตุ : PT หมายถึง Point หรือขนาดตัวอักษร 
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บทคัดย่อ 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
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คำสำคัญ: ...................................., ...................................., ....................................,  

...................................., .................................... 
 

4. แบบฟอร์มบทคัดย่อภาษาไทย 
ขอบบน 3.81 เซนติเมตร (1.5 นิ้ว) 

ขอบล่าง 2.54 เซนติเมตร (1 น้ิว) 

 

ขอบขวา 
2.54 เซนติเมตร 

(1 น้ิว) 

ขอบซ้าย 
3.81 เซนติเมตร  

(1.5 นิ้ว) 

บทคัดย่อ  ให้ระบุวัตถุประสงค์  ขอบเขตการวิจัย  วิธีวิจัย 
เครื่องที่ใช้  และผลการวิจัย   โดยใช้ข้อความกระชับ  และชัดเจน 

ใช้ตัวอักษร THSarabunPSK  ขนาด  16 PT  ตัวบาง  จัดตัวอักษรแบบ
กระจายเต็มขอบกระดาษที่กำหนด  ( กรณีมีคำภาษาอังกฤษ 

แทรกอยู่ ก็ให้ใช้ตัวอักษร THSarabunPSK เช่นกัน ) และให้ระยะบรรทัด
เป็น no spacing  ทั้งหน้า  ความยาวไม่เกิน  1 หน้ากระดาษ 

* ในกรณีที่มีเนื้อความยาว  สามารถปรับขนาดตัวอักษรและระยะบรรทัด 
ได้ตามความเหมาะสม 

เว้น 1 บรรทัด 18 PT 

เว้น 1 บรรทัด 18 PT 

การย่อหน้า : เว้น 7 ตัวอักษร 
เริ่มพิมพ์ข้อความตัวที่ 8 

ตัวอย่าง aaaaaaaบทคัดย่อ  
 

เว้น 1 บรรทัด 16 PT 

ระบุไม่เกิน 5 คำ  

16 PT ตัวหนา

 

16 PT ตัวบาง 

18 PT ตัวหนา 

16 PT ตัวบาง 

16 PT ตัวหนา

 

หมายเหตุ : PT หมายถึง Point หรือขนาดตัวอักษร 

 

หัวกระดาษด้านบน  
2.54 เซนติเมตร (1 น้ิว) 
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ชื่อโครงงานพิเศษ ผลของการใช้สารไฮโดรคลอลอยด์ในขนมปังหวานสำหรับอุตสาหกรรม
  การบริการอาหารและธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

ชื่อ นามสกุล  ณัฏฐชัย ลาภบรรลือศักดิ์ และวรากร หมู่ไพศาล 
ชื่อปริญญา  คหกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชา  อุตสาหกรรมการบริการอาหาร 
คณะ   เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
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บทคัดย่อ 

 
 การเกิดความไม่สดของขนมปังในผลิตภัณฑ์เป็นปรากฏการณ์ท่ีทำให้ขนมปังมีลักษณะที่แห้ง กระด้าง 
หรือหากเก็บในระยะเวลานานเกินไป วัตถุประสงค์ของการวิจัยนี้ศึกษาตำรับพื้นฐานของขนมปังหวาน  พัฒนา
กระบวนการผลิตโดขนมปังหวานด้วยสารไฮโดรคอลลอยด์ต่อแป้งข้าวสาลีในปริมาณที่เหมาะสม และเพื่อศึกษา
การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของขนมปังหวานที่เติมสารไฮโดรคอลลอยด์ 3 ชนิด ได้แก่ สารโซเดียมคาร์บอก 
ซีเมทิลเซลลูโลส (CMC) แซนแทนกัม และกัวร์กัมนำมาประเมินผลการทดสอบทางประสาทสัมผัสผลิตภัณฑ์ขนม
ปังหวานตำรับพื้นฐานแบบให้คะแนนความชอบ 9 ระดับ (9 – point hedonic scale) จำนวน 30 คน เพื่อเลือก
ตำรับที่ผู ้บริโภคยอมรับมากที่สุด นำตำรับพื้นฐาน โดยใช้สารไฮโดรคอลลอยด์ สารโซเดียมคาร์บอกซีเมทิล
เซลลูโลส (CMC) และ แซนแทนกัมกับกัวร์กัม ต่อแป้งข้าวสาลี 1.5 % ของน้ำหนักแป้งจากนั้นนำตัวอย่างที่ได้ 2 
ตัวอย่าง มาทดสอบโดยใช้หลักการประเมินทางประสาทสัมผัส ใช้ผู้ทดสอบชิมเป็น นักศึกษา คณะเทคโนโลยี  
คหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จำนวน 30 คน จำนวน 2 รอบ ด้วยวิธี 9 – point 
hedonic scale วิเคราะห์สมบัติทางกายภาพโดยการสังเกตุการเปลี ่ยนแปลงในแต่ละวัน ระยะเวลา 5 วัน  
วางแผนการทดลองแบบสุ่มในบล็อกสมบูรณ์ RCBD : (Randomized Complete Block Design)  
 ผลการทดสอบของขนมปังหวานใส่สารไฮโดรคอลลอยด์ชนิด สารโซเดียมคาร์บอกซิเมทิลเซลลูโลส 
(CMC) โดยมีค่าเฉลี่ย 8.04 ในขณะที่ขนมปังหวานใส่สารแซนแทนกัมและกัวร์กัมผลการทดสอบมีค่าเฉลี่ยดังนี้  
ด้านสี 6.63 ด้านกลิ่น 6.58 รสชาติ 6.42 เนื้อสัมผัส 6.48 ความชอบโดยรวม 6.63  โดยมีค่าเฉลี่ยรวม 6.63 
ดังนั้นผลการทดลองทั้ง 2 ตำรับที่ใส่สารไฮโดรคอลลอยด์นั้น ผลคือตำรับขนมปังหวานใส่สารโซเดียมคาร์บอกซิ
เมทิลเซลลูโลส (CMC) ผู้บริโภคนั้นมีความชอบมากกว่า สูตรขนมปังหวานใส่สารแซนแทนกัมและกัวร์กัม  
ผลการศึกษาครั้งนี้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ คือ 1) เป็นการเพิ่มคุณภาพด้านการเก็บรักษาขนมปังหวานเพ่ือ
ธุรกิจขนาดกลางแขนาดย่อม 2) เป็นแนวทางพัฒนาการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์เพ่ือผู้ที่สนใจนำไปพัฒนาหรือปรับ
ใช้ต่อผลิตภัณฑ์อ่ืนๆนอกจากขนมปัง  
 
คำสำคัญ: ขนมปังหวาน, สารไฮโดรคอลลอยด,์ อุตสาหกรรม 

   ตัวอย่างบทคัดย่อภาษาไทย 



ข 
 

Special Project (ชื่อโครงงานพิเศษเป็นภาษาอังกฤษ)  
Authors  (ชื่อ-นามสกุล ผู้เขียนเป็นภาษาอังกฤษ) 
Degree   (Bachelor of Home Economics / Bachelor of Science)  
Major Program (ชื่อสาขาวิชาเป็นภาษาอังกฤษ) 
Faculty  Home Economics Technology 
Academic Year (ปีการศึกษา) 

 
ABSTRACT 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Keywords: ...................................., ...................................., ....................................,  

    ...................................., .................................... 
 
 
 

5. แบบฟอร์มบทคัดย่อภาษาอังกฤษ 
ขอบบน 3.81 เซนติเมตร (1.5 นิ้ว) 

ขอบล่าง 2.54 เซนติเมตร (1 น้ิว) 

 

ขอบขวา 
2.54 เซนติเมตร 

(1 น้ิว) 

ขอบซ้าย 
3.81 เซนติเมตร  

(1.5 นิ้ว) 

บทคัดย่อ  ให้ระบุวัตถุประสงค์  ขอบเขตการวิจัย  วิธีวิจัย 
เครื่องที่ใช้  และผลการวิจัย   โดยใช้ข้อความกระชับ  และชัดเจน 

ใช้ตัวอักษร THSarabunPSK  ขนาด  16 PT  ตัวบาง  จัดตัวอักษรแบบ
กระจายเต็มขอบกระดาษที่กำหนด  ( กรณีมีคำภาษาอังกฤษ 

แทรกอยู่ ก็ให้ใช้ตัวอักษร THSarabunPSK เช่นกัน ) และให้ระยะบรรทัด
เป็น no spacing  ทั้งหน้า  ความยาวไม่เกิน  1 หน้ากระดาษ 

* ในกรณีที่มีเนื้อความยาว  สามารถปรับขนาดตัวอักษรและระยะบรรทัด 
ได้ตามความเหมาะสม 

เว้น 1 บรรทัด 18 PT  

เว้น 1 บรรทัด 18 PT 

เว้น 1 บรรทัด 16 PT  

ระบุไม่เกิน 5 คำ  

16 PT ตัวหนา

 

16 PT ตัวบาง 

18 PT ตัวหนา 

พิมพ์ตัวใหญ่ทั้งหมด 

16 PT ตัวบาง 

16 PT ตัวหนา

 

หมายเหตุ : PT หมายถึง Point หรือขนาดตัวอักษร 

 

หัวกระดาษด้านบน  
2.54 เซนติเมตร (1 น้ิว) 

 

การย่อหน้า : เว้น 7 ตัวอักษร 
เริ่มพิมพ์ข้อความตัวที่ 8 

ตัวอย่าง aaaaaaaบทคัดย่อ  
 



ข 
 

Special project The effects of Hydrocolloid in sweet bread for food service     
                              industry and SME. 
Authors  Nutthachai Lapnanluesak and Varakorn Mupaisan 
Degree   Bachelor of Home Economics  
Major program Food Service Industry 
Faculty  Home Economics Technology 
Academic Year 2021 

 
ABSTRACT 

 
 The inconsistency of the bread in the product is a phenomenon that causes the bread 
to look dry or if stored for too long. The objective of this research was to study the basic recipe of 
sweet bread. Develop the production process of sweet bread dough with hydrocolloid on 
appropriate amount of wheat flour And to study the physical changes of sweet bread with  
three hydrocolloid additives which are Sodium Carboxymethyl Cellulose (CMC) and Xanthangum 
and Guargum to evaluate the sensory test. A 9 - point hedonic scale, a basic recipe bread with 9 
points preference, to choose the recipe that is most accepted by consumers. Basic recipe By using 
hydrocolloids Sodium Carboxymethyl Cellulose (CMC) and Xanthangum and Guargum Per wheat 
flour 1.5% by weight of flour, then take 2 samples to test by using the sensory evaluation method 
The panelists were students in the Faculty of Home Economics Technology. Rajamangala University 
of Technology Phra Nakhon, consisting of 30 people, 2 rounds with 9-point hedonic scale method. 
Physical properties were analyzed by observing the changes in each day. The duration of 5 days 
was randomly planned in the complete block. RCBD: (Randomized Complete Block Design) 
 Test results of sweet bread containing hydrocolloid Sodium Carboxymethyl Cellulose 
(CMC) with an average value of 8.04, while the sweet bread containing Xanthangum and Guargum 
were tested as follows: , color 6.63, odor 6.58, taste 6.42. touched 6.48, overall preference of 6.63, 
with a total mean of 6.63. Therefore, the results of both formulations containing hydrocolloid The 
result is a sweet bread recipe containing sodium carboxymethyl cellulose (CMC). Consumers are 
more inclined. Sweet bread recipe with xanthan gum and guar gum The results of this study can 
be utilized as 1) To increase the quality of storage of sweet bread for small and medium-sized 
businesses. 2) It is a way to improve the storage of products for those who are interested to develop 
or apply to other products other than bread. 
 
Keywords: sweet bread, hydrocolloid, industry 
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 โครงงานพิเศษเรื่อง ผลของการใช้สารไฮโดรคอลลอยด์ในขนมปังหวานสำหรับอุตสาหกรรม
การบริการอาหารและธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เป็นส่วนหนึ่งของวิชาโครงงานพิเศษทาง
อุตสาหกรรมการบริการอาหาร ตามหลักสูตรปริญญาคหกรรมศาสตรบัณฑิตได้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
คณะผู้จัดทำขอขอบคุณอาจารย์ณนนท์ แดงสังวาลย์ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานพิเศษ อาจารย์ศันสนีย์ 
ทิมทอง  อาจารย์ประจำวิชาโครงงานพิเศษทางอุตสาหกรรมการบริการ ซึ่งได้ชี้แนะรูปแบบการจัดทำ
เล่มโครงงาน ช่วยตรวจแก้ไขในส่วนที่บกพร่องในเล่มโครงงานจนกระทั้งโครงงานเสร็จสมบรูณ์ 
ขอขอบคุณอาจารย์กมลพิพัฒน์ ชนะสิทธิ์ ที่ได้สละเวลามาเป็นอาจารย์สอบโครงงานพิเศษพร้อมทั้งให้
คำแนะนำท่ีเป็นประโยชน์  
 ผู้จัดทำขอกราบขอบคุณ คุณพ่อ คุณแม่ และบุคคลในครอบครัวทุกท่านตลอดจนเพื่อน ๆ 
ทุกคนที่ให้การสนับสนุนทั้งกำลังใจ และกำลังทรัพย์ ตลอดจนความห่วงใยอย่างไม่ขาดสาย สุดท้ายนี้
ผู้จัดทำขอระลึกถึงพระคุณครูบาอาจารย์ทุกท่าน ผู้ประสิทธิประสาทวิชาความรู้ และหากโครงงาน
พิเศษฉบับนี้เป็นประโยชน์แก่ผู ้ใดก็ตาม ขอมอบความดีทั้งหมดแด่ทุกท่านที่กล่าวมา ส่วนความ
ผิดพลาดที่พึงปรากฏขอน้อมรับเพียงผู้เดียว 
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บทท่ี 2 
 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
 

2.1 ขนมปัง 
คำนิยามของขนมปังมีหลากหลายตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน “ขนมปัง” จะหมายถึงเฉพาะขนมปังที่ผลิต

จากแป้งสาลีเป็นส่วนผสมหลัก (ปริยาพร, 2546) 
ขนมปังเป็นผลิตภัณฑ์ขนมอบที่ขึ้นฟูด้วยยีสต์ ผลิตภัณฑ์นี้ประกอบด้วยส่วนผสมหลักที่สำคัญ 4 

อย่าง คือ แป้งสาลี ยีสต์ น้ำ เกลือ ส่วนผสมแต่ละอย่างทำหน้าที่เฉพาะในขนมปัง และถ้า 4 อย่างนี้แล้ว 
น้ำตาล น้ำนม ไขมัน ไข่ ผลไม้รวม สารที่ให้กลิ่นรสเฉพาะอย่าง อาจเติมเข้าไปในส่วนผสมหลัก เพ่ือให้เกิด
คุณลักษณะบางประการของขนมปังที่ส่วนผสมหลักที่ไม่สามารถทำให้เกิดลักษณะเหล่านั้นได้ เกิดเป็น
ขนมปังชนิดต่างๆ อีกมากมาย เช่น ขนมปังหวาน ขนมปังลูกเกด เดนิชเพสตรี้ โดนัท ซอฟบัน และโรล
ต่างๆ ตามสัดส่วนของวัตถุดิบที่มีอยู่ในส่วนผสมนั้นๆ (กันต์กนิษฐ์, 2553) 

ขนมปังใช้แป้งสาลีเป็นวัตถุดิบหลัก เนื้อจากแป้งสาลีมีคุณสมบัติเฉพาะที่แป้งอ่ืนไม่มี คือ แป้งสาลีจะ
ประกอบไปด้วยโปรตีน 2 ชนิดคือ ไกลอะดิน (Gliadin) และกลูเตนิน (Glutenin) ในสัดส่วนที่ใกล้เคียง
กัน ซึ่งเมือ่นำแป้งมาผสมกับน้ำในอัตราส่วนที่เหมาะสมแล้ว จะเกิดสารที่มีลักษณะยืดหยุ่น เหนียวยืดเป็น
ยาง เรียกว่า กลูเตน (Gluten) ซึ่งมีโครงสร้างเป็นร่างแห สามารถกักเก็บก๊าซที่เกิดขึ้นในระหว่างหมักได้ 
ทำให้เกิดโครงร่างที่ยืดหยุ่น และเป็นฟองของผลิตภัณฑ์เม่ืออบเสร็จ ไกลอะดินเป็นโปรตีนที่มีน้ำหนักโมโล
กุลต่ำ มีความยืดมาก แต่มีสภาพยืดหยุ่นน้อย ละลายได้ในแอลกอฮอล์ ส่วนกลูเตนินเป็นโปรตีนที่มี
น้ำหนักโมเลกุลสูง มีความยืดน้อย แต่มีสภาพยืดหยุ่นมาก ละลายในกรด หรือเบส เมื่อรวมกันเป็นกลูเตน
จะได้ลักษณะที่เหมาะสม มีความยืดหยุ่นพอดี (อรอนงค์, 2549) 
 2.2.1 ประเภทของขนมปัง 

สุเมธ (2546) ได้กล่าวถึงการแบ่งประเภทของขนมปังขึ้นอยู่กับปริมาณไขมันที่ใช้ สามารถแบ่ง
ประเภทของขนมปังออกเป็น 4 ประเภท ได้ดังนี้  
     2.2.1.1 ขนมปังชนิดแข็ง (hard bread) ได้แก่ ขนมปังฝรั่งเศส ขนมปังอิตาเลียน และขนมปัง
เวียนนา ขนมปังทั้ง 3 ประเภท ทำมาจากโดที่มีปริมาณไขมันต่ำประมาณร้อยละ 0-3 ของแป้งโด 

ตัวอย่างการพิมพ์เนื้อหา 
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ขนมปังประเภทนี้ส่วนใหญ่จะมีส่วนผสมเหมือนกันต่างกันที่ขนมปังฝรั่งเศสมีน้ำตาล 
หรือมอลต์เติมลงไปด้วยแป้งที่ใช้ทำขนมปังชนิดนี้ต้องมีปริมาณกลูเตนสูงเพื่อสามารถทนต่อการหมักได้
นาน ทนต่อการพักตัว และการขึ้นฟูของโดในระยะแรกของการบ่มควรผสมโดให้เข้ากันดี โดยใช้เครื่อง
ผสมที่มีความเร็วสูง ขนมปังประเภทนี้จะมีความคงตัวต่อการชั่ง การปั้นก้อน และการปั้นรูปของขนมปัง
โดยใช้เครื่องอัตโนมัติ โดที่ผสมเป็นรูปแล้วจะต้องทาผิวด้วยน้ำ แล้วจึงตัดให้เป็นรอยเฉียงขวางโดก่อนที่จะ
นำไปอบ ขนมปังประเภทนี้จะต้องอบแห้ง และกรอบ อย่าอบในตู้ที่ร้อนเกินไปควรมีไอน้ำอยู่ในตู้อบก่อน
เข้าอบ และคงปล่อยให้ไอน้ำอยู่ต่อไปจนกระทั่งโดขึ้นเต็มที่และเริ่มมีสีน้ำตาลที่เปลือกนอก 

2.2.1.2 ขนมจืด (loaf bread) คือ ขนมปังที่มีปริมาณน้ำตาลร้อยละ  3-10 และ ไขมัน ร้อย
ละ 3-6 ของน้ำหนักแป้งทั้งหมดในสูตร เป็นพวกขนมปังจืดต่างๆ มักใช้ทำแซนวิชชนิดต่างๆ ทำรูปร่างเป็น
แท่งโดยใช้พิมพ์ขนาดยาวแคบ เพ่ือบังคับ รูปร่างและปริมาตรของโด ให้เสมอกันทั้ง2ด้าน เนื้อละเอียดนุ่ม
กว่า ชนิดแรก ได้แก่ ขนมปังปอนด์แบบแถว หรือ แบบหัวกะโหลก 

2.2.1.3 ขนมปังซอฟต์โรล (soft roll) คือ ขนมปังท่ีมีปริมาณร้อยละ 10-15 และไขมันร้อยละ 
6-10ของน้ำหนักแป้งทั้งหมดในสูตร ทำจากโดที่มีความเข้มข้นสูง  ทำจากแป้งที่มีปริมาณโปรตีนปาน
กลาง ขนมปังท่ีอบไดจ้ะมีรสหวาน นุ่มและเนื้อละเอียด ได้แก่ ขนมปังใส่ไส้ชนิดต่างๆ 

ซอฟต์โรลจะมีการพักตัวเพื่อให้ขึ้นฟูก่อนถึงขั้นสูงสุด โดยทั่วไปจะอบในถาดและทิ้ง
ช่วงให้ห่างกันเล็กน้อย พอที่โรลจะติดกัน พอที่ โรลจะติดกันหลังจากอบแล้วซึ่งเป็นลักษณะของโรล
ประเภทนี้โดยเฉพาะฮอตด็อกโรล สำหรับผลิตภัณฑ์อ่ืนที่ทำจากซอฟต์ดรลนี้ เช่น โคเวอร์ลีฟ และบัตเตอร์
เฟลกโรลจะอบในถาดหลุมหลังจากข้ึนเต็มที่แล้ว อาจใช้ไอน้ำช่วยในการอบเพ่ือให้เปลือกของโรลบางและ
ช่วยให้เกิดสีเร็วขึ้นที่เปลือก สำหรับโรลที่มีชื่อปาร์คเคอร์เฮาส์ มักจะอบโดยไม่มีไอน้ำ แต่จะทาผิวด้วยนม
หรือเนยละลายก่อนอบ 

2.2.1.4 ขนมปังหวาน (sweet dough) ขนมปังหวานมีหลายชนิด ที่รู้จักกว้างขวางได้แก่ ขนม
ปังหวานทั่วไป คอฟฟ่ีเค้ก และขนมปังลูกเกด โดที่ทำขนมปังหวานจะต้องมีสูตรที่เข้มข้นกว่าโดที่ทำขนม
ปังจืด โดยมีปริมาณน้ำตาล นม ไขมัน และไข่สูงกว่าขนมปังจืด (ไขมันร้อยละ 12-24) ขนมปังหวานจาก
สูตรพื้นฐานเพียงสูตรเดียวนั้นดัดแปลงให้เกิดเป็นขนมปังหวานมากมายหลายชนิดได้ โดยการปั้นให้มี
รูปร่าง และขนาดต่างๆกัน ใส่ไส้ชนิดต่างๆ หรือโรยหน้าด้วยไอซิ่งต่างชนิดกัน แล้วเรียกชื่อขนมปังหวาน
นั้นได้เป็นชื่อต่างๆกัน 

2.2 วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตขนมปัง 
 ส่วนผสมของขนมปังประกอบด้วยแป้งสาลีโปรตีนสูง หรือที่เรียกทั่วไปว่า แป้งสาลีชนิดที่ทำขนมปัง
ผสมกับน้ำ ยีสต์และเกลือ ทั้ง 4 อย่างนี้ จัดเป็นส่วนผสมหลัก ซึ่งจำเป็นต้องมีในสูตรทำ   ขนมปังทั่วไป 

ตัวอย่างการพิมพ์เนื้อหา 



4 

นอกจากนั้นอาจใส่สารอ่ืนๆเพ่ือปรับปรุงลักษณะของขนมปังให้แตกต่างไปตามความต้องการของผู้บริโภค 
ได้แก่ ไขมัน แป้งมอลต์ แป้งถั่วเหลือง ธัญชาติอื ่นๆ อาหารยีสต์ สารที่ทำให้น้ำกับน้ำมันเข้ากันได้ 
(emulsifiers) น้ำนม ผลไม้ และกลูเตน เป็นต้น (กันต์กนิษฐ์, 2553) 
 การทำขนมปัง อาศัยจุลินทรีย์จำพวกยีสต์ใส่ลงในแป้งที่จะทำขนมปังแล้วนวด ยีสต์จะเกิดกระบวน

หมักทำให้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และแป้งอุ้มก๊าซนี้ไว้ จึงทำให้แป้งอ่อนนุ่มและพองตัว แป้งขนมปังที่ขึ้น

ฟูนี้เรียกว่า โด (dough) เมื่อนำแป้งไปอบ จึงทำให้ขนมขึ้นฟู การคัดเลือกสายพันธุ์ยีสต์ที่ดีจะทำให้ขนม

ปังมีกลิ่นรสที่ดีและสามารถหมักน้ำตาลได้มากและรวดเร็ว คุณภาพของขนมปังนอกจากขึ้นกับการเลือก

ชนิดยีสต์แล้ว ยังขึ้นอยู่กับสภาพการบ่มเชื้อและชนิดของวัตถุดิบที่ใช้ด้วย(เฟ่ืองนภา, 2552) 

 2.2.1 วัตถุดิบหลักท่ีใช้ทำขนมปัง 
     ขนมปังคือผลิตภัณฑ์ที่เตรียมโดยที่จำจากแป้งและน้ำ โดยทั่วไปแป้งที่ใช้ทำขนมปังคือ แป้ง
ข้าวสาลี ขนมปังที่มีลักษณะและวิธีทำที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับภูมิภาค วัตถุดิบ ความชอบ และวัฒนธรรม
ของคน ในภ ู ม ิ ภ า คน ั ้ น ๆ  ส ู ต ร ขนมป ั ง พ ื ้ น ฐ า นน ั ้ น จ ะปร ะก อบ ไป ด ้ ว ยส ่ ว น ผส ม ห ลั ก  
6 ชนิด ได้แก่ แป้งข้าวสาลี น้ำ ยีสต์ เกลือ น้ำตาล และไขมัน (เฟ่ืองนภา, 2552) 
 2.2.1.1 แป้งข้าวสาลี 
 แป้งที่ใช้ทำขนมอบส่วนใหญ่ มีองค์ประกอบเป็นแป้งสาลี แป้งสาลีมีหลายชนิด มี

คุณสมบัติในการทำขนมอบต่างกัน บางชนิดเหมาะทำขนมปัง บางชนิด เหมาะทำเค้ก เพราะแป้งสาลีที่ใช้

มีปริมาณโปรตีนต่างกัน แป้งสาลีที่ใช้ทำขนมอบทุกชนิดจัดเป็น แป้งสาลีอย่างเบา คือมีโปรตีนต่ำ และ

น้ำหนักน้อยกว่าปกติ  แป้งสาลีเมื่อมีน้ำแทรกอยู่ และได้รับความร้อน จะมีผลทำให้เกิดเจลเมื่อทำให้เย็น

จะคงตัว และมีลักษณะขุ่นขาวขึ้น เป็นผลมาจากอะมิโลเพกทินจะเกิดตะกอนขุ่น ทำให้ผลิตภัณฑ์มีเนื้อ

ร่วนและขุ่นมากขึ้น เมื่อนำผลิตภัณฑ์ไปให้ความร้อนอีกครั้ง อะมิโลเพกทินจะคืนสภาพเป็นเจลอีกครั้ง

แต่อะมิโลสจะไม่เปลี่ยนแปลง (นันทพร, 2546)  

 สมบัติของแป้งข้าวสาลีต่อการผลิตขนมปัง แป้งข้าวสาลี  คือโปรตีน ปริมาณ และ
คุณภาพของโปรตีนเป็นปัจจัยกำหนดความเหมาะสมการนำแป้งไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ แป้งสาลี
สามารถแบ่งออกได้เป ็น 3 ประเภทตามปริมาณโปรตีน ได ้แก่ แป้งขนมปัง (ม ีโปรตีน ร ้อยละ  
12-14) แป้งเอนกประสงค์ (มีโปรตีนร้อยละ 10-11) และแป้งเค้ก (มีโปรตีนร้อยละ 7-9) หากนำโปรตีนใน
แป้งข้าวสาลีมาแยกส่วนตามความสามารถในการละลายแบ่งออกได้เป็น 4 ชนิด ได้แก่ โปรตีนที่ละลายใน
น้ำ โปรตีนที่ละลายในน้ำเกลือ (โกลบูลิน) โปรตีนที่ละลายในแอลกอฮอล์ (ไกลอะดิน) และโปรตีนที่

ตัวอย่างการพิมพ์เนื้อหา 
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ละลายในสารละลายกรด (กลูเตนิน) ซึ่งมีปริมาณร้อยละ 14.7, 7.0, 32.6 และ 45.7 ของน้ำหนักแป้งสาลี
ตามลำดับ เมื่อนวดผสมไกลอะดินและกลูเตนินกับน้ำในอัตราส่วนที่เหมาะสมทำให้เกิดกลูเตนซึ ่งมี
ลักษณะยืดหยุ่นและสามารถเก็บกักก๊าซเอาไว้ได้ ทำให้เกิดโครงสร้างที่จำเป็นสำหรับผลิตภัณฑ์ขนมอบ 
โดยแบ่งชนิดของแป้งข้าวสาลีได้ดังนี้ 

1)  แป้งขนมปัง (bread flour) เป็นแป้งที่ได้จากข้าวสาลีชนิดหนัก มีโปรตีนสูง
ประมาณ 12-14% แป้งชนิดนี้ เพราะยีสต์จะทำให้ก้อนโดพองตัวได้เหมาะสำหรับทำขนมปังโดยเฉพาะ 
เมื่อนำมาทำขนมปังจะได้ขนมปังที่มีปริมาตรและเนื้อในที่มีลักษณะที่ดี เพราะมีโปรตีนที่สามารถจะยึดกัน
ได้ไว้ทำให้ยืดหยุ่นได้ดีเม็ดแป้งชนิดนี้จะหยาบกว่าชนิดทำเค้ก 

2)  แป้งเค้ก (cake flour) เป็นแป้งที่ทำมาจากข้าวสาลีชนิดเบาและมีเนื้อละเอียด
ที่สุด สีขาวที่สุดมีโปรตีนต่ำประมาณร้อยละ 7-9 แป้งชนิดนี้ใช้สารเคมีทำให้ขึ้นฟูเท่านั้นไม่ใช่ยีสต์ สารเคมี
ที่ใช้ ได้แก่ ผงฟู เบกิงโซดา เกิดสารที่จะยึดกันน้อยกว่าเม็ดแป้งมีขนาดสม่ำเสมอ ใช้ทำเค้ก หรือคุกกี้ 

3)  แป้งเพรสตรี (pastry four) มีคุณสมบัติอยู่ระหว่างแป้งสาลีธรรมดากับแป้ง
เค้กได้มาจากข้าวสาลีอย่างเบา ใช้สำหรับทำเพรสตรี คุกกี้ 

4)  แป ้งธรรมดา (all-purpose flour)  เร ียกว ่าแป ้ งสาล ี เอนกประสงค์   
ทำจากแป้งสาลีอย่างหนักและเบาผสมกัน มีโปรตีนสูงปานกลาง 10 - 11% ลักษณะของแป้งชนิดนี้ 
จะมีลักษณะของแป้งขนมปังและแป้งเค้กรวมกัน สารที่ทำให้ขึ้นฟูสำหรับแป้งชนิดนี้ คือ ยีสต์และผงฟู จึง
เป็นแป้งที่ทำขนมอบได้ทุกอย่าง ถ้าใช้ทำเค้กคุณภาพจะไม่ดีเท่าการใช้แป้งเค้ก และเมื่อใช้ทำขนมปังกไ็ม่
ดีเท่าการใช้แป้งขนมปัง 

5)  แป้งที่ขึ้นเอง (self-rising flour) หมายถึงแป้งที่ผสมผงฟูไว้อย่างเหมาะสม 
บรรจุในกล่องหรือถุง เช่น แป้ง multiple 

6)  แป้งเสริมวิตามิน (enriched flour) เป็นแป้งที่ได้เติมสารอาหารบางอย่างลง
ไป เช่น เติมวิตามิน เป็นต้น 
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ตารางท่ี 1.1x……………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………. 

หัวข้อ หัวข้อ 

หัวข้อย่อย หัวข้อย่อย หัวข้อย่อย หัวข้อย่อย 
…….. …….. …….. …….. …….. 
…….. …….. …….. …….. …….. 
…….. …….. …….. …….. …….. 
…….. …….. …….. …….. …….. 
…….. …….. …….. …….. …….. 
…….. …….. …….. …….. …….. 
ที่มา:x…………………………………………………………………………………………………………………………… 
หมายเหตุ (ถ้ามี):x…………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

9. แบบฟอร์มการพิมพ์ตาราง 
ขอบบน 3.81 เซนติเมตร (1.5 นิ้ว) 

ขอบล่าง 3.81 เซนติเมตร (1 น้ิว) 

ขอบขวา 
2.54 เซนติเมตร 

(1 น้ิว) 

ขอบซ้าย 

3.81 เซนติเมตร  
(1.5 นิ้ว) 

หัวข้อตาราง  
หัวข้อย่อยและรายละเอียดในตาราง 16 PT ตัวหนา 

 

ช่ือตาราง 16 PT 
ตัวบาง 

ช่ือหัวข้อ 16 PT ตัวหนา 
รายละเอียดหลังเครื่องหมายทวิภาค 16 PT ตัวบาง 
จัดชิดซ้ายของหน้ากระดาษ 

*กรณีท่ีตารางไม่จบภายในหนึ่งหน้า หากข้ึนหน้าใหม่ 
พิมพ์หัวตารางว่า ตารางท่ี 1.1 (ต่อ)  
ลำดับตาราง 16 PT ตัวหนา ชื่อตาราง 16 PT ตัวบาง 
**X และ หมายถึงวรรคหนึ่งครั้งด้วย Spacebar 
***การเขียน ที่มา:xชื่อผู้แต่ง/แหล่งอ้างอิงx(ปีพ.ศ.) 
ตัวอย่าง  
ที่มา: สมชาย (2558) 

หมายเหตุ : PT หมายถึง Point หรือขนาดตัวอักษร 

 

ลำดับตาราง 16 PT 
ตัวหนา 

ช่ือตาราง 16 PT 
ตัวบาง 

หัวกระดาษด้านบน  
2.54 เซนติเมตร (1 น้ิว) 
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ตารางท่ี 3.1 สูตรพ้ืนฐาน  

วัตถุดิบ 
น้ำหนัก (กรัม) 

Straight Dough Method           Sponge and Doungh  
                                                    Method                                                                            

แป้งขนมปัง 
แป้งสาลีเอนกประสงค์ 
ไข่ไก่ 
ยีสต์ผง 
น้ำตาลทราย 
นมสดชนิดจืด 
นมข้นจืด 
เนยสดชนิดเค็ม 
เกลือป่น 
สารเสริมคุณภาพ 
น้ำเปล่า 

500 
- 
1 
7 
70 
125 

- 
70 
14 
4 

150 

405 
105 
3 

11.6 
112.5 

- 
25 
75 
3.4 
4 

220 
ที่มา: ณนนท ์(2558) 

 

ตัวอย่างแบบฟอร์มการพิมพ์ตาราง 
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ภาพที่ 1.1x………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 
ที่มา:x………………………………………………………………………………………….…………………………… 
หมายเหตุ (ถ้ามี):x…………..…………………………………………………………….…………………………. 

 

 
 
  

10. แบบฟอร์มการใส่ภาพ 
ขอบบน 3.81 เซนติเมตร (1.5 นิ้ว) 

ขอบล่าง 2.54 เซนติเมตร (1 น้ิว) 

ขอบขวา 
2.54 เซนติเมตร 

(1 น้ิว) 

ขอบซ้าย 
3.81 เซนติเมตร  

(1.5 นิ้ว) 

ช่ือหัวข้อ 16 จุด ตัวหนา 
รายละเอียดหลังเครื่องหมายทวิภาค 16 จุด ตัวบาง 
จัดชิดซ้ายของหน้ากระดาษ 

รูปภาพ 

หมายเหตุ: กรณีท่ีภาพถ่ายที่ถ่ายด้วยตนเองไม่ต้องมี 

ที่มา: 

หมายเหตุ : PT หมายถึง Point หรือขนาดตัวอักษร 

 

*ภาพ หมายถึงรูปภาพ ภาพถ่าย รูปวาด 
**X หมายถึงวรรคหนึ่งคร้ังด้วย Spacebar 

 ***การเขียน ที่มา:xชื่อผู้แต่ง/แหล่งอ้างอิงx(ปีพ.ศ.) 
ตัวอย่าง  
ที่มา: สมชาย (2558) 
 

หัวกระดาษด้านบน  
2.54 เซนติเมตร (1 น้ิว) 
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ภาพที่ 2.2 โครงสร้างโมเลกุลของสารกัวกัม  
ที่มา: นิธิยา (2554) 

 

ตัวอย่างแบบฟอร์มการใส่ภาพ 
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แผนภูมิที่ 1.1x……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………….…………………………. 
หมายเหตุ (ถ้ามี):x…………..………………………………………………………………………………………. 
ที่มา:x……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. แบบฟอร์มการใส่แผนภูมิ 
ขอบบน 3.81 เซนติเมตร (1.5 นิ้ว) 

ขอบล่าง 2.54 เซนติเมตร (1 น้ิว) 

ขอบขวา 
2.54 เซนติเมตร 

(1 น้ิว) 

ขอบซ้าย 

3.81 เซนติเมตร  
(1.5 นิ้ว) 

ช่ือหัวข้อ 16 PT ตัวหนา 
รายละเอียดหลังเครื่องหมายทวิภาค 16 PT ตัวบาง 
จัดชิดซ้ายของหน้ากระดาษ 

แผนภูม ิ

*แผนภูมิ หมายถึงแผนภูมิเส้น, แผนภูมิแท่ง, แผนภูมิวงกลม, 

ขั้นตอนหรือกระบวนการ (Flowchart) 

**X หมายถึงวรรคหนึ่งคร้ังด้วย Spacebar 

***การเขียน ที่มา:xชื่อผู้แต่ง/แหล่งอ้างอิงx(ปีพ.ศ.)  
ตัวอย่าง  
ที่มา: สมชาย (2558) 
 

 

 

หมายเหตุ : PT หมายถึง Point หรือขนาดตัวอักษร 

 

หัวกระดาษด้านบน  
2.54 เซนติเมตร (1 น้ิว) 
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แผนภูมิที่ 3.1 ขั้นตอนการทำขนมปังหวานตำรับพ้ืนฐาน 

ที่มา: ณนนท์ (2558) 

ชั่ง ตวง วัด วัตถุดิบ 

นำส่วนผสมของแห้ง ของเหลว แยกกันไว้ 
ตำรับที่ 2 นำส่วนผสม แป้งสาลี น้ำตาล ยีสต์ 

ไปหมัก 

ตำรับที่ 1 นำส่วนผสมใส่ลงในโถตี โดย

ของเหลวค่อยๆใส่ เปิดเครื่องตีความเร็วปาน

กลางให้ส่วนผสมเข้ากันดี จากนั้นใช้

ความเร็วสูงสุด เป็นเวลา 5นาที 

ตำรับที่ 2 นำส่วนผสมใส่ลงในโถตี เอาตัวแป้ง

ที่หมักใส่ นำของเหลวค่อยๆใส่ เปิดเครื่อง

ตีความเร็วปานกลางให้ส่วนผสมเข้ากันดี 

จากนั้นใช้ความเร็วสูงสุด เป็นเวลา 5นาที 

ครบ 5 นาที นำเนยลงไปผสม แล้วใช้ความเร็วสูงสุด อีก 5 นาที 

ครบ 10 นาที เช็ดตัวโดว่าได้ที่หรือไม่ โดยการเช็คใช้วิธีถึงเป็นแผ่นฟิล์มถ้าถึงแล้วไม่ขนาดแสดงว่าใช้ได้ 

พักก้อนโด 10 นาที 

ตัดแป้งโด 15 กรัม ปั้นให้เป็นก้อนกลม วางใส่ถาดเตรียมอบ 

ทาถาดด้วยเนยขาวเตรียมไว้ 

อบใช้เวลา 5 นาที หรือให้สีเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลอ่อน 

ขนมปังหวาน 

ตัวอย่างการใส่แผนภูมิ 



12 
 

 เอกสารอ้างอิง 
  

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

……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

12. แบบฟอร์มการพิมพ์เอกสารอ้างอิง 
ขอบบน 3.81 เซนติเมตร (1.5 นิ้ว) 

ขอบขวา 
2.54 เซนติเมตร 

(1 น้ิว) 

ขอบซ้าย 
3.81 เซนติเมตร  

(1.5 นิ้ว) 

20 PT ตัวหนา 

เว้น 2 บรรทัด 16 PT  

ขอบล่าง 2.54 เซนติเมตร (1 น้ิว) 
หมายเหตุ : PT หมายถึง Point หรือขนาดตัวอักษร 

 

การเรียบลำดับให้เรียบลำดับจาก  

- ภาษาไทยให้เร่ิมเรียงจากพยัญชนะ, สระ และวรรณยุกต์ ตามลำดับ  

- ภาษาอังกฤษให้เร่ิมเรียงจากพยัญชนะ หากพยัญชนะตัวแรกซำ้กันให้เรียง

พยัญชนะตัวที่ 2 ต่อไป 

 

เลขหน้าหัวกระดาษด้านบน  
2.54 เซนติเมตร (1 น้ิว) 

 

การย่อหน้า : เว้น 7 ตัวอักษร 
เริ่มพิมพ์ข้อความตัวที่ 8 

ตัวอย่าง aaaaaaaบทคัดย่อ  
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เอกสารอ้างอิง 
 
 

ชุลีพร ภู้พัฒน์. (2556). ผลของการใช้แป้งข้าวสีนิลและสารไฮโดรคอลลอยด์ต่อคุณภาพของคุกกี้
วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.  

ณัฐธิดา มหาชัยราชัน และคณะ. (2554). ผลของไฮโดรคอลลอยด์และความชื้นของส่วนผสมต่อ
คุณภาพของอาหารเช้าชนิดแผ่นจากแป้งข้าวกล้องงอก. ในสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร   
(บรรณาธิการ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ครั้งที่ 49 (น. 398-405). กรุงเทพฯ: สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 

ทิพาวรรณ เฟ่ืองเรือง. (2552). ขนมอบ. ค้นเมื่อ 30 มีนาคม 2558,  
 จาก : http://www.tipfood.com/Bakery/bakery_topic.html 
นิธิยา รัตนาปนนท์. (2554). เคมีอาหาร. (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพมหานคร: โอเดียนสโตร์. 
พิมพ์เพ็ญ พรเฉลิมพงศ์ และนิธิยา รัตนาปนนท์. (2553). Hqydrocolloid. ค้นเมื่อ 2 เมษายน 2558, 
 จาก : http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0375/hqydrocolloid 
ภัทร์ภณ ภู่เพ็ชร์. (2552). สมบัติของแป้งข้าวสีนิลและคุณภาพของขนมปังที่ใช้แป้งข้าวสีนิล

ทดแทนบางส่วน. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.  
Singh, G.D., Rair, C.S., Saini, C., Bawa, A.S., Sogi, D.S., and Saxena, (2014) . Indian water 

Chestnut flour-method optimization for preparation, its physicochemical 
Morphological pasting properties and its potential in bread preparation. 
(p.665-672). United State of Americe: LWT-Food Sci Technol.  

 
 

ตัวอย่างการพิมพ์เอกสารอ้างอิง 

ระบบนาม-ปี แบบ APA Style 

 

http://www.tipfood.com/Bakery/bakery_topic.html
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0375/hqydrocolloid
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ประวัติผู้ศึกษา 
  

 
 
ชื่อ – นามสกุล ระบุชื่อและนามสกุล 

พร้อมคำนำหน้านาม หากมียศ สมณศักดิ์  
ฐานันดรศักดิ์ ราชทินนามให้ใส่ไว้ด้วย 

วัน เดือน ปีเกิด ระบุวันที ่เดือน ปีที่เกิด 
ที่อยู่ปัจจุบัน ระบุท่ีอยู่ปัจจุบัน 
E-mail ระบุชื่อ email address 
วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี 

ชื่อสถาบัน (ปี พ.ศ. ที่สำเร็จการศึกษา) 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ชื่อสถาบัน (ปี พ.ศ. ที่สำเร็จการศึกษา) 

ทุนการศึกษา/ ทุนวิจัย/  
รางวัลและผลงานดีเด่น 

(ถ้ามี) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

12. แบบฟอร์มการพิมพป์ระวัติผู้ศึกษา 
ขอบบน 3.81 เซนติเมตร (1.5 นิ้ว) 

ขอบขวา 
2.54 เซนติเมตร 

(1 น้ิว) 

ขอบซ้าย 

3.81 เซนติเมตร  
(1.5 นิ้ว) 

20 PT ตัวหนา 

เว้น 2 บรรทัด 18 PT  

ใส่ภาพถ่ายหน้า
ตรงสวมชุดครุย

วิทยฐานะ  
ขนาด 1 นิ้ว 

(2.5ซมX3.5ซม.) 

ขอบล่าง 2.54 เซนติเมตร (1 น้ิว) 

หมายเหตุ : PT หมายถึง Point หรือขนาดตัวอักษร 
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ประวัติผู้ศึกษา 
 

 
ชื่อ – นามสกุล          นายณัฏฐชัย  ลาภบรรลอืศักดิ์ 
วัน เดือน ปีเกิด          20 ตุลาคม 2537    
ที่อยู่ปัจจุบัน          10/75 หมู่บ้านชวนชื่น ซ.เพชรเกษม 81 
           ถ.มาเจริญ แขวง/เขตหนองแขม กทม. 10160 
E-mail           Nutthachai.l@rmutp.ac.th 
วุฒิการศึกษา          ระดับปริญญาตรี 
           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
           พ.ศ. 2558 
           ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
           โรงเรียนวัดนวลนรดิศ พ.ศ. 2554 
 

ตัวอย่างการพิมพ์ประวัติผู้ศึกษา 



 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14.แบบฟอร์มการพิมพ์ใบแทรกภาคผนวก 
ขอบบน 3.81 เซนติเมตร (1.5 น้ิว) 

ขอบขวา 
2.54 เซนติเมตร 

(1 น้ิว) 

ขอบซ้าย 

3.81 เซนติเมตร  
(1.5 น้ิว) 

20 PT ตัวหนา จัดให้อยู่

กึ่งกลางหน้ากระดาษ 

ขอบล่าง 2.54 เซนติเมตร (1 น้ิว) 
หมายเหตุ : PT หมายถึง Point หรือขนาดตัวอักษร 

 

หน้าภาคหนวกและภาคหนวก ก. ฯ  
ไม่ใส่เลขหน้า 

ให้ใส่เลขหน้าในส่วนเน้ือหาหน้าถัดไป 

หัวกระดาษด้านบน  
2.54 เซนติเมตร (1 น้ิว) 

 



 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
 

ระบุชื่อภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14.แบบฟอร์มการพิมพ์ใบแทรกภาคผนวก 

 

ขอบบน 3.81 เซนติเมตร (1.5 น้ิว) 

ขอบขวา 
2.54 เซนติเมตร 

(1 น้ิว) 

ขอบซ้าย 
3.81 เซนติเมตร  

(1.5 น้ิว) 
เว้น 1 บรรทัด 20 PT  

ขอบล่าง 2.54 เซนติเมตร (1 น้ิว) 

20 PT ตัวหนา จัดให้อยู่

กึ่งกลางหน้ากระดาษ 

20 PT ตัวหนา จัดให้อยู่

กึ่งกลางหน้ากระดาษ 

หมายเหตุ : PT หมายถึง Point หรือขนาดตัวอักษร 

 

หน้าภาคหนวกและภาคหนวก ก. ฯ  
ไม่ใส่เลขหน้า 

ให้ใส่เลขหน้าในส่วนเน้ือหาหน้าถัดไป 

หัวกระดาษด้านบน  
2.54 เซนติเมตร (1 น้ิว) 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ตัวอยา่งการพิมพ์ใบแทรกภาคผนวก 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
 

รูปภาพกระบวนการผลิตขนมปังหวานใส่สารไฮโดรคอลลอยด์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ตัวอยา่งการพิมพ์ใบแทรกภาคผนวก 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
 

แบบทดสอบทางประสาทสัมผัส 
 
 
 

    ตัวอยา่งการพิมพ์ใบแทรกภาคผนวก 
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ชื่อ – นามสกุล 
 

                            
 

ชื่อเรื่อง                           ปีการศึกษาที่สำเร็จการศึกษา 

ตัวอย่างสันปก 

ผู้ศึกษาโครงงานพิเศษ 1 คน 

 

1 นิ้ว 

1 นิ้ว 
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ตัวอย่างสันปก 

ผู้ศึกษาโครงงานพิเศษ 2 คน 

 

1 นิ้ว 

1 นิ้ว 

           ชื่อ – นามสกุล และชื่อ - นามสกุล 
               

ชื่อเรื่อง                              ปีการศึกษาที่สำเร็จการศึกษา 
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ตัวอย่างสันปก 

ผู้ศึกษาโครงงานพิเศษ 3 คน 

 

1 นิ้ว 

           ชื่อ – นามสกุลคนแรก และคณ
ะ                 

 
ชื่อเรื่อง                             ปีการศึกษาที่สำเร็จการศึกษา 

1 นิ้ว 
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ตัวอย่างสันปก 

ผู้ศึกษาโครงงานพิเศษ 2 คน 

 

ณ
ัฐฏชัย ลาภบรรลือศักดิ์ และวรากร หมู่ไพศาล

 
ผลของการใช้สารไฮโดรคอลอยด์ในขนมปังหวานสำหรับ

 

อุตสาหกรรมการบริการอาหารและธุรกิจขนาดกลางและขนาด

ย่อม       

2563
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ข้อกำหนดในการจัดทำ CD-ROM ฉบับเต็มของโครงงานพิเศษ 
 

1. การจัดทำ CD-ROM ฉบับเต็มของเล่มโครงงานพิเศษ ระดับปริญญาตรีให้จัดทำเนื้อหาเหมือน 
ตัวเล่มทุกประการโดยจัดทำเป็นไฟล์ .pdf และต้ังช่ือไฟล์เป็นช่ือเรื่องโครงงานพิเศษเป็นภาษาไทย 

2. การแบ่งเนื้อหาในไฟล์เล่มโครงงานพิเศษ โดยการเรียงลำดับเนื้อหาตามบทที่ปรากฏในตัวเล่ม 
และ/หรือในสารบัญเป็นหลัก 

3. การส่งแผ่นซีดีบันทึกข้อมูลเล่มโครงงานพิเศษ ให้นักศึกษาบันทึกข้อมูลด้วยโปรแกรมท่ีเป็นไฟล์.
pdf เท่านั้น โดยจัดส่งแผ่นซีดี แบบ CD-R 700 MB/ 80 MIN ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  1.2 เซนติเมตร 
ความเร ็วในการเขียนแผ่นไม่เก ิน 32X จำนวน 1 ชุด และแผ่นซ ีด ีท ี ่นำส่งฝ่ายวิชาการและวิจัย 
ต้องดำเนินการให้เรียบร้อย ดังนี้ 

 3.1  ผ่านการตรวจสอบความถูกต้อง และการจัดเรียงลำดับของเนื้อหาเรียบร้อยแล้ว 
 3.2  ผ่านการตรวจสอบและกำจัดไวรัสเรียบร้อยแล้ว 
 3.3  บรรจุในกล่องซีดี พร้อมท้ังปกซีดีท่ีมีข้อมูล ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
  
 

 
 
ชื่อ และรหัสประจำตัวนักศึกษา 

1. ระบุช่ือ – นามสกุล และรหัสประจำตัวนักศึกษา  
2.  ระบุช่ือ – นามสกุล และรหัสประจำตัวนักศึกษา  
3.  ระบุช่ือ – นามสกุล และรหัสประจำตัวนักศึกษา  

ชื่อโครงงานพิเศษ  ระบุช่ือโครงงานพิเศษภาษาไทยเท่านั้น  
ชื่อปริญญา  คหกรรมศาสตรบัณฑิต/วิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชา   ระบุช่ือสาขาวิชา    
คณะ   เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์    
ปีที่สำเร็จการศึกษา ระบุปีการศึกษาท่ีสำเร็จการศึกษา   

แบบฟอร์มปกแผ่น CD-ROM 

 

การพิมพ์หน้าปกแผ่น CD-ROM 
ให้ใช้ตัวอักษรฟอนต์ TH Sarabun 
PSK ขนาด 16 จุด หัวข้อตัวหนา 
ข้อความตัวธรรมดา โดยจัดข้อความ
ให้มีความเหมาะสมและสวยงาม 
 

2 เซนติเมตร 

 

3.5 เซนติเมตร 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 

 
การอ้างอิงหลักฐานและบรรณานุกรม 
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การอ้างอิงหลักฐานในเนื้อหา 

ระบบนาม-ปี (Author-Date หรือ Name-Date) เป็นระบบการอ้างอิงแบบแทรกปนไปกับ

เนื้อหา และจะระบุชื่อผู้เขียน กับปีที่พิมพ์ และเลขหน้าที่อ้างอิง โดยวงเล็บแทรกไว้ในเนื้อหาท้ายข้อความ

ที่ต้องการอ้างอิง และในส่วนของการอ้างอิงท้ายเล่มก็จะเรียงลำดับตามตัวอักษรของรายการที่อ้างอิง 

รูปแบบการอ้างอิงแบบนี้เป็นแบบ APA Style ยกเว้นสาขาวิชาภาษาศาสตร์ ที่ใช้รูปแบบการอ้างอิงแบบ 

LSA (Linguistic Society of America) 

1 วิธีการลงรายการอ้างถึงในเนื้อหาแบบนาม-ปี มีดังนี้ 

1.1 การอ้างแบบไม่ระบุเลขหน้า  

จะใช้ในกรณีที่ผู้ทํารายงานอ้างถึงงานของผู้อ่ืนโดยการสรุปเนื้อหาทั้งเล่มของงานเขียน
ชิ้นนั้นโดยการลงรายการให้ใช้เครื่องหมายจุลภาค ( , ) คั่น ระหว่างชื่อผู้แต่งและปีที่พิมพ์หากไม่ปรากฎ
รายการปีที่พิมพ์ให้ใช้ ม.ป.ป. สําหรับภาษาไทย และ n.d. สําหรับภาษาอังกฤษ เช่น 

(ชยันต์,/2555)  
(ธนาคารออมสิน,/ม.ป.ป.)  
(Winkler,/2011) 

1.2 การอ้างแบบเน้นชื่อผู้แต่งมากกว่าผลงาน  
ต้องการอ้างข้อความทั้งประโยค หรือส่วนหนึ่งในประโยคมาใส่ไว้ในรายงานต้องระบุ

ชื่อผู้แต่งให้เด่นชัดโดยระบุชื่อผู้แต่งก่อนแล้วใส่ปีพิมพ์  
ตัวอย่าง 
 สำนักงานสถิติแห่งชาติ/(2542) ได้ทำการสำรวจเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางการเกษตรจังหวัด
เชียงรายพบว่า................................................................................................................ ............................... 
 คณิต/(2545) ได้กล่าวถึงคุณสมบัติแม่เหล็กว่า............................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 

 
 
 
 

หมายเหตุ :  / หมายถึงวรรคหนึ่งครั้งด้วย Spacebar 
              // หมายถึงวรรคสองครั้งด้วย Spacebar 
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2 หลักเกณฑ์การลงรายการอ้างระบบนามปี มีดังนี้ 
   2.1 ผู้แต่งคนเดียว 

ผู้แต่งในที่นี้รวมถึงผู้แปล ผู้รวบรวม และบรรณาธิการด้วย ผู้แต่งที่เป็นคนไทยให้ใช้ชื่อ
และปีพ.ศ. สําหรับผู้แต่งชาวต่างประเทศให้ใช้นามสกุลเท่านั้น 

2.1.1 ผู้แต่งที่เป็นบุคคลทั่วไป 
ตัวอยา่ง 

 (สุเนตร,/2555)  
   (เสน่ห์,/ผู้รวบรวม,/2537)  
 (โสรัจจ์,/ผู้แปล,/2542)  
 (Bruzzi,/1998)  
 (Ekin,/ed.,/1997) 

2.1.2 ผู้แต่งมีฐานันดรศักดิ์ บรรดาศักดิ์ และสมณศักดิ์ ให้ใส่คําแสดง ฐานันดรศักดิ์ 
บรรดาศักดิ์ สมณศักดิ์ ไว้หลังชื่อ 

ตัวอยา่ง 
 (สุรสวัสดิ์,/ม.ล.,/2545)  
 (คึกฤทธิ์,/ม.ร.ว.,/2520)  
 (พรทิพย์,/คุณหญิง,/2545) 

2.1.3 ผู้แต่งที่มียศ ตําแหน่งทางอาชีพ หรือทางวิชาการ เช่น ตํารวจ ทหาร แพทย์
หญิง ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไม่ต้องใส่ยศหรือตําแหน่ง 

ตัวอยา่ง 
 (สุรินทร์,/2554)  
 (วสิษฐ,/2545)  

2.1.4 ผู้แต่งที่ใช้นามแฝง ให้ใช้นามแฝง เป็นชื่อผู้แต่ง 
ตัวอยา่ง 

 (แรคํา,/2532)  
 (มาลา,/2553) 
 
 
 

หมายเหตุ :  / หมายถึงวรรคหนึ่งครั้งด้วย Spacebar 
              // หมายถึงวรรคสองครั้งด้วย Spacebar 
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2.1.5 ผู้แต่งคนเดียว เขียนเอกสารหลายเล่ม 
 - ผู้แต่งคนเดียว เขียนเอกสารหลายเล่มแต่ละเล่มมีปีพิมพ์ต่างกัน และต้องการ

อ้างถึงพร้อมกันให้เขียนชื ่อผู ้แต่งครั ้งเดียว แล้วเรียงลําดับตามปีที ่พิมพ์จากน้อยไปหามากโดยใช้
เครื่องหมายอัฒภาค ( ; ) คั่นระหว่างรายการ 

ตัวอยา่ง 
 (ธเนศวร์,/2538;/2540)  
 (Smith,/1976;/1994) 

 - ผู้แต่งคนเดียวเขียนเอกสารหลายเล่มมีบางเล่มพิมพ์ปีเดียวกันให้ใช้อักษร  
ก ข ค ง ตามหลังปีส ําหรับเอกสารภาษาไทย และใช้อักษร a b c d ตามหลังปีส ําหรับเอกสาร
ภาษาอังกฤษโดยเรียงตามลําดับอักษรชื่อเรื่อง 

ตัวอยา่ง 
 (ธเนศวร์,/2538ก,/2538ข)  
 (Dess,/1993a,/1993b) 

 - ผู้แต่งคนเดียว เขียนหนังสือเรื่องเดียวแต่มีหลายเล่มจบจะต้องระบุเฉพาะ
หมายเลขของเล่มที่อ้างถึงด้วย โดยระบุหมายเลขเล่ม 

ตัวอยา่ง 
 (มาลี,/2531,/น.2;/2534,/น.25-26)  
 (Denyer,/1969,/p.3,/p.71;/1974,/p.4,/pp.59-65) 

     2.2 ผู้แต่ง 2 คน 
กรณีผู้แต่ง 2 คน ให้ลงรายการชื่อผู้แต่งทั้ง 2 คน โดยใช้คําว่า "และ" คั่นระหว่าง  

ชื่อผู้แต่งคนที่ 1 และคนที่ 2 ส่วนผู้แต่งชาวต่างประเทศให้ใช้ “and” คั่นระหว่างชื่อผู้แต่งทั้ง 2 คน 
ในกรณีผู้แต่งชาวต่างประเทศที่มีชื่อสกุลตรงกันให้ลงรายการชื่อผู้แต่งโดยใช้อักษรย่อ 

ตามด้วยชื่อสกุล 

ตัวอยา่ง 
 (รตี และสมยศ,/2545)  
 (Parker and Moore,/2001) 
 (A. Comrie and L. Comrie,/2001) 

 

หมายเหตุ :  / หมายถึงวรรคหนึ่งครั้งด้วย Spacebar 
              // หมายถึงวรรคสองครั้งด้วย Spacebar 
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2.3 ผู้แต่ง 3 คน 
ผู้แต่ง 3 คน ให้ลงชื่อผู้แต่งทั้ง 3 คน โดยใช้เครื่องหมายจุลภาคหลังชื่อผู้แต่งคนแรก ตาม

ด้วยชื่อผู้แต่งคนที่ 2 แล้วใช้คําว่า “และ” คั่นตามด้วยชื่อผู้แต่งคนที่ 3 สําหรับผู้แต่งชาว ต่างประเทศ ให้
ใส่เครื่องหมายจุลภาคหลังชื่อสกุลผู้แต่งคนแรกแล้วเชื่อมด้วย “and” ระหว่างผู้แต่งคนที่ 2 และคนที่ 3 

ตัวอยา่ง 
 (สุมน,/สวัสดิ์ และไพฑูรย์,/2542)  
 (Anderson,/McBeen and Gessin,/1986) 

2.4 ผู้แต่งมากกว่า 3 คน 
เอกสารเล่มเดียวกันแต่มีผู้แต่งมากกว่า 3 คน ให้ใช้ชื่อผู้แต่งคนแรกตามด้วย “และคณะ” 

สําหรับผู้แต่งชาวต่างประเทศให้ใช้ชื่อสกุลของผู้แต่งคนแรกตามด้วย “and others” หรือ “et al.” 
ตัวอยา่ง 

 (อนุชิต และคณะ,/2541)  
 (Hollett and others,/2011)  
 (Emily et al.,/2012) 

2.5 ผู้แต่งท่ีเป็นสถาบัน 
เอกสารที่ไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง แต่มีชื่อสถาบันหรือหน่วยงานเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทํา

ให้ใช้ชื่อสถาบันนั้นเป็นชื่อผู้แต่ง 
ตัวอยา่ง 

 (สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย,/2554)  
 (สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม,/2555)  

2.6 ไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง 
ในกรณีที่เอกสารไม่ปรากฏชื่อผู้แต่งตั้งบุคคล และสถาบันให้ใช้ชื่อเรื่อง หรือชื่อบทความ

เป็นรายการแรกแทนชื่อผู้แต่ง 
ตัวอยา่ง 

 (โครงสร้างพื้นฐานกับการพัฒนาเศรษฐกิจ,/2535)  
 (Information Technology,/1998) 

หมายเหตุ :  / หมายถึงวรรคหนึ่งครั้งด้วย Spacebar 
              // หมายถึงวรรคสองครั้งด้วย Spacebar 
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2.7 การอ้างงานหลายชิ้นพร้อมกัน 
กรณีท่ีต้องการอ้างอิงงานของผู้แต่งหลายคนพร้อมกันให้เรียงตามลําดับปีพิมพ์ก่อน-หลัง 

โดยใช้เครื่องหมายอัฒภาค ( ; ) คัน  
ตัวอยา่ง 

 (วิจิตร,/2537;/สรจักร,/2542)   
 (Rovelstad,/1976;/Beenham and Harrison,/1990) 

2.8 การอ้างเอกสารที่มีผู้อ่ืนอ้างไว้ 
การอ้างถึงเอกสารที่มีผู้อื่นนํามาอ้างไว้ก่อนแล้วไม่ใช่เป็นการอ้างจากต้นฉบับเอกสาร

โดยตรงดังนั้นการลงรายการให้ใช้คําว่า “อ้างถึงใน” สําหรับเอกสารภาษาไทย และใช้คําว่า “cited” 
สําหรับเอกสารภาษาต่างประเทศ 

ตัวอยา่ง 
 (วันรักษ์ 2536,/อ้างถึงใน สมเกียรติ 2537) 
 (Smith 1996,/cited Josee 1999) 

2.9 การอ้างในลักษณะอ่ืน ๆ 
การอ้างถึงเอกสารประเภทอื่นๆ ที่มีลักษณะพิเศษ หรือการอ้างอิงในลักษณะอื่น เช่น 

การสัมภาษณ์ รายการวิทยุ โทรทัศน์ ต้นฉบับตัวเขียน ปาฐกถา ฯลฯ 
ตัวอยา่ง 

 (อภิสิทธิ์,/2554)  
 (พระพยอมกัลยาโณ,/2549) 

2.10 การอ้างถึงสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
การอ้างถึงสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น CD-ROM, Web Site, E-mail ฯลฯ ให้อ้างอิงเหมือน

การอ้างอิงเอกสารแต่ไม่ต้องระบุเลขหน้า 
ตัวอยา่ง 

 CD-ROM  (สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก 
   พระราชดําริ,/ม.ป.ป.)  
 Web site  (สาโรจน์,/2543)  
 E-mail   (สาโรจน์,/2543) 
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1.2.11 การอธิบายความเพ่ิมเติมหรือโยงข้อความ 

ใช้หลักเกณฑ์การเขียนเชิงอรรถอธิบายความ และเชิงอรรถโยงข้อความ 
 

การอ้างอิงหลักฐานในเอกสารอ้างอิง 

ระบบนาม-ปี (Author-Date หรือ Name-Date) เป็นระบบการอ้างอิงแบบแทรกในเนื้อหาโดย
จะระบุ ชื ่อผู ้แต่ง ปีที ่พิมพ์ และเลขหน้าของเอกสารที ่อ้างอิงถึง สําหรับรายละเอียดครบถ้วนของ
สารสนเทศแต่ละรายการ เช่น สถานที ่พิมพ์ สํานักพิมพ์ ของแหล่งที ่อ้างอิงจะปรากฏที ่รายการ
เอกสารอ้างอิง หรือบรรณานุกรมในตอนท้ายเล่ม ข้อดีของการอ้างอิงระบบนาม-ปี คือไม่เปลืองเนื้อที่ใน
การจัดพิมพ์ พิมพ์ได้ง่าย และไม่ต้องจัดทํารายละเอียดเอกสารซ้ำทั้งที่เชิงอรรถ และเอกสารอ้างอิง 

1. หนังสือ 
รูปแบบ 
 ชื่อผู้แต่ง.//(ปี).//ชื่อเรื่อง.//(ครั้งที่พิมพ์),/สถานที่พิมพ์:/สํานักพิมพ์.  
 Author.//(Year).//Title.//(edition),/Place:/Publisher. 
หมายเหตุ 
 ให้ระบุครั้งที่พิมพ์เฉพาะการพิมพ์ครั้งที่ 2 เป็นต้นไป 

    1.1 การลงรายการผู้แต่ง 
1.1.1 ผู้แต่ง 1 คน 

ตัวอยา่ง 
วิจิตร ฟังเฟ่ือง.  (2539).  การศึกษาทางไกล.  (พิมพ์ครั้งที่ 5), นนทบุรี: ดวงกมล.  
Mark, J. E.  (1996).  Physical properties of polymers handbook.  (2nd ed.), New York: 

American 

1.1.2 ผู้แต่ง 2 คน เชื่อมด้วยคําว่า และ/and ระหว่างชื่อทั้งสอง 
ตัวอยา่ง 
มานิดา เสนี้เศรษฐ์ และชอบ อินทรประเสริฐ.  (2530).  มนุษยสัมพันธ์ในองค์กร.  กรุงเทพฯ:  

โอเดียนสโตร.์  
Prince, D. W. and Gage, J.  (1986).  Your first job.  New Jersey: Prentice-Hall. 
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1.1.3 ผู้แต่ง 3 คน ใส่ชื่อคนแรกค่ันด้วยเครื่องหมายจุลภาค ( , ) ใส่ชื่อคนที่ 2 เชื่อมด้วย 
และ หรือ and ตามด้วยชื่อผู้แต่งคนที่ 3 
ตัวอยา่ง 
เบญจา แสงมลิ, เรื่องอุไร กุศลาสัย และล้วน ควันธรรม.  (2530).  เพลงเด็กและวิธีเล่นประกอบ.  

(พิมพ์ครั้งที่ 4).  กรุงเทพฯ: องค์การค้าของคุรุสภา. 
Canfield, Bertrand, Frazier, Henman and Richard.  (1973).  Public relations.  New York: 

Random House. 

1.1.4 ผู้แต่งมากกว่า 3 คน  
ใส่เฉพาะชื่อคนแรกแล้วตามด้วยคําว่า "และคนอื่น ๆ” หรือ “และคณะ” ถ้าเป็น

ภาษาอังกฤษใช้คําว่า “and others” หรือ “et al.” (หมายถึง และคนอื่นๆ) 
ตัวอยา่ง 
วิวัฒน์ พูประทีปศิริ และคณะ.  (2545).  การประกันสุขภาพ.  กรุงเทพฯ: เดอะบอส. 
Cooper, J. R. and others.  (1974).  Real estate and ubran land enalysis.  (2nd ed.).  

IL: University of Illinois Press. 
Legends, K. D. et al.  (1995).  Plasma processing for advanced microelectronics.   

(2nd ed.).  University of Gallaudet Press. 

1.1.5 ไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง ใช้ชื่อหนังสือแทนชื่อผู้แต่ง 
ตัวอยา่ง 
ระเบียบวิธีปฏิบัติของชาวพุทธ.  (2546).  กรุงเทพฯ: ส.สมบูรณ์การพิมพ์. 
Exposition of the Juche idea.  (2003).  New York: Springer. 

2. บทความวารสาร 
รูปแบบ 

ชื่อผู้แต่ง.//(ปี).//ชื่อบทความ.//ชื่อวารสาร,/ปีที่(ฉบับที่),/เลขหน้า. 
Author.//(year).//Article title.//Journal name,/Vol(issue no.),/page number(s). 

ตัวอยา่ง 
อุดม สมพร.  (2548).  ผ้าจก.  วารสารวัฒนธรรมไทย, 32(4), 35-40. 
Randell, B.  (1998).  Web Society.  Internet Today, 9(7), 105-112. 
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3. หนังสือพิมพ์ 
รูปแบบ 

ชื่อผู้แต่ง.//(ปี,/วันที่ เดือน).//ชื่อบทความ.//ชื่อหนังสือพิมพ์,/เลขหน้า. 

Author.//(year,/month day).//Title.//Newspaper name,/page number(s). 

ตัวอยา่ง 
จิรา ชัยยา.  (2538, 4 ธันวาคม).  วันสิ่งแวดล้อมไทยร่วมใจพิทักษ์, สยามโพสต์, 13.  
Peatling, S.  (2000, January 6).  Injecting room chaos feared, Sydney Morning Herald, 1. 

4. สารานุกรม 

รูปแบบ 

ชื่อผู้เขียนบทความ.//(ปี).//ชื่อบทความ.//ใน ชื่อสารานุกรม.//(เล่มที/่หน้า)/สถานที่พิมพ์:/ 
สํานักพิมพ์. 

Author.//(year).//Article title.//In Encyclopedia name.//(Vol. no.,/pages).//Place:  

Publisher. 

ตัวอยา่ง 
สมศักดิ์ ปัญญาแก้ว.  (2538).  เลเซอร.์  ใน สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน.  (เล่มที่ 20, น. 127 143), 

กรุงเทพ: วิทยาสาสน์. 
Russell, R. W.  (1984).  Psychology in Australia.  In Encyclopedia of Psychology.  

(Vol. 3, pp. 112-115). New York: Wiley 

5. บทความในหนังสือ / รายงานการประชุมทางวิชาการ/สัมมนาทางวิชาการ 
รูปแบบ 

ชื่อผู้แต่ง.//(ปีที่พิมพ์).//ชื่อหัวข้อ/ชื่อเรื่อง.//ใน ชื่อบรรณาธิการ.//(บรรณาธิการ).//ชื่อหนังสือ/
รายงานการประชุมทางวิชาการ/สัมมนาทางวิชาการ.//(หน้า).//สถานที่พิมพ์:/สํานักพิมพ์. 

Author.//(Year).//(Article title).//In editor's name (Ed.).//Title.//(pages)./Place: 
Publisher. 
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ตัวอยา่ง 
เศรษฐพร คูศรีพิทักษ์.   (2532).  การสื ่อสารกับงานสารนิเทศ.  ในภาควิชาบรรณารักษศาสตร์  

(บรรณาธิการ) วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.  สารนิเทศศาสตร์ (น. 147-162) กรุงเทพฯ: 
ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 

Qxbrow, Nigel. (1990).  Employment trends for information systems and services. In 
Charles Oppenheim (Ed.).  Perspectives in information managements 2.  (pp. 
143156).  London: Bowker-Saur. 

6. วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
รูปแบบ 

ชื่อผู้เขียน.//(ปี).//ชื่อวิทยานิพนธ์.//ระดับของวิทยานิพนธ์ ชื่อมหาวิทยาลัย. 

Author.//(Year).//Title.//Thesis level University name. 

ตัวอย่าง 
วีระชัย เตชะวัชรีกุล.  (2545).  การพัฒนารูปแบบบริการสารบาญวารสารใหม่ในลักษณ์อิเล็กทรอนิกส์.  

วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 
วีรวรรณ สุกิน.  (2551).  อิทธิพลของจิตลักษณะและสถานการณ์ในการทํางานที่ส่งผลต่อพฤติกรรม

การสอนอย่างมีประสิทธิภาพของอาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ .  วิทยานิพนธ์ดุษฎี
บัณฑิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

Kirwan, B.E.  (2004). The incidence of US. agricultural subsidies on farmland 
rentalrates. Master' thesis. Massachusetts Institute of Technolog, United Stateof 
America. 

Sujin Butdisuwan,s. (1990). The perceptions of directors and librarians toward 
community services of academic libraries in Thailand. Doctoral Dissertation, 
Illinois State University. 

7. สัมภาษณ์ (Interview) 
รูปแบบ 

ผู้ให้สัมภาษณ์,/(ตําแหน่ง)(ถ้ามี), ปี สัมภาษณ์,/วันที่ เดือน ปี. 

Interviewer,/(position) (if any),/ year Interview,/date month year. 
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ตัวอย่าง  
ศุภชัย พิศิษฐวานิช, (อธิบดีกรมศุลกากร), 2538 สัมภาษณ์, 5 มิถุนายน 2555. 
Richard Katz, (Director), N.B.C. Television, 1971 Interview, 13 August 1999. 

 8. ซีด-ีรอม (CD-ROM) 
รูปแบบ 

ชื่อผู้ผลิต.//(ปีที่ผลิต).//ชื่อเรื่อง.//[ซีดี].//สถานที่ผลิตหรือจัดทําเผยแพร่:/ผู้เผยแพร่. 

Author.//(Year).//Title.//[CD].//Place:/Distributor. 

ตัวอย่าง 

มานพ ยาระณะ.  (2544).  สื่อเพื่อการเรียนรู้ภูมิปัญญาล้านนา กลองสะบัดชัยแบบโบราณ .  [ซีดี].
เชียงใหม่: เครือข่ายสืบสานภูมิปัญญาล้านนา. 

Gilberto, A.  (2005).  Over the water fall on Bossa Nova.  [CD].  Singapore: Universal music 
Pte. 

9. บทความจากซีดี-รอม (Articles in CD-ROM) 

รูปแบบ 

ชื่อผู้เขียน.//(ปีที่ผลิต) ชื่อบทความ.//ชื่อเรื่อง.//[ชีดี].//สถานที่ผลิต/จัดทําเผยแพร่:/ผู้เผยแพร่.  

ตัวอย่าง 

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย.  (2544).  ความต้องการซื้ออสังหาริมทรัพย์ปี 2544 - 2545.  กระแสทรรศน์. 
[ซีดี].  กรุงเทพฯ: บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จํากัด. 

10. บทความจากฐานข้อมูลออนไลน์ (Articles in Online Databases) 
รูปแบบ 

ชื่อผู้เขียน.//(ปี).//ชื่อบทความ.//ชื่อเรื่อง.//ค้นเมื่อ(วัน เดือน ปี),/จาก แหล่งข้อมูล.  
Author.//(Year).//Articles.//Journal Title.//Retrieved month/date (date of access),/from. 

ตัวอย่าง 

ชาญชัย เจริญรื่น.  (2544).  การจัดแรงด้านทางอากาศพลศาสตร์ของเมล็ดข้าวเปลือก.  
วารสารวิชาการ 9(3).  ค้นเมื่อ 5 กรกฎาคม 2549, จากฐานข้อมูลวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 
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Smith, A. M., Parker, A. L., and Pease, D. L.  (2002).  A study of enjoyment of peas. 
Journal of Abnormal Eating, 8(3).  Retrieved February 20, 2003, from 
PsyCARTICLES database. 

11. วารสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Journal) 
รูปแบบ 

ชื่อผู้แต่ง.//(ปีที่ค้นข้อมูล) ชื่อบทความ.//[รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์].//ชื่อวารสาร.//ฉบับที,่/เลข

หน้า. 

Author.//(Year).//Articles.//[Electronic version].//Title.//Number,/Page. 

ตัวอย่าง 

พิทยา ดําเด่นงาม.  (2548).  เขื่อนพญาม้งรายที่เวียงเชียงใหม่.  [รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์].  
วารสารเมืองโบราณ.  5, 20-25. 

VandenBos, G., Knapp, S., and Doe, J.  (2001).  Roles of reference elements in the selection 
of resources by psychology under graduates [Electronic version].  Journal of 
Bibliographic Research.  5, 117-123. 

12. เว็บเพจ (Webpage) 

รูปแบบ 

ชื่อผู้แต่ง.//(ปี).//ชื่อบทความ.//ค้นเมื่อ วัน เดือน ปี,/จาก URL ที่ใช้สืบค้นของเว็บไซต์ 

Author.//(Year).//Articles.//Retrieved month Date, Year, from URL 

ตัวอย่าง 

ชวนะ ภวกานันท์.  (2548).  ธุรกิจสปาไทยน่าก้าวไกลไปกว่านี้.  ค้นเมื่อ 25 ธันวาคม 2548,  
จาก http://www.businesstgai.co.th/content.php 

Lesley University.  (2005).  Basic APA format for citing print materialist media. 
Retrieved April 28, 2006, from http://lesley.ed 
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ในการจัดทำรูปเลมโครงงานพิเศษ  มีสวนประกอบ 3 สวน คือ สวนนำ สวนเนื้อหา และ

สวนประกอบทายเรื่องโดยทุกสวนจะตองถูกตองครบถวนตามคูมือการจัดทำโครงงานพิเศษกำหนดให

ใช ดังนี้ 

2.1 สวนนำ 

 ประกอบดวยรายละเอียดตางๆ ดังนี้ 
 2.1.1 ปกนอก (Front Cover)  

 เปนปกแข็ง สีตามท่ีสาขาวิชากำหนด พิมพขอความดวยอักษร  สีทอง แบบปมลงบนเนื้อ

กระดาษท้ังปก กำหนดใหมีสัญลักษณ และขอความเรียงตามลำดับจากดานบนลงดานลาง ดังนี ้ 

 2.1.2   ใบรองปก (lank Page)  

 2.1.3 ปกใน (Title Page) 

 2.1.4 ใบอนุมัติโครงงานพิเศษ (Approral Page) 

 2.1.5 บทคัดยอภาษาไทย และภาษาอังกฤษ (ABSTRACT)  

 2.1.6   กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgement)  

 2.1.7  สารบัญ (Table of Contents)  

 2.1.8 สารบัญตาราง  (List of Tables)  

 2.1.9 สารบัญแผนภูมิ (List of Chartconten) 

 2.1.10 สารบัญภาพ (List of Figures)  
 

2.2 สวนเนื้อหา 

  เนื้อหาหรือเนื้อความของเรื่องใหแบงออกเปนบทอยางชัดเจน ส่ิงสำคัญของเนื้อเรื่องในแต

ละบทควรมีการอางอิงในเนื้อหาดวยเสมอ เพื่อบอกถึงแหลงท่ีมาของขอความท่ีนำเสนอหรือท่ีนำมา

ประกอบในเนื้อเรื่องท่ีผูศึกษาตองการนำเสนอ การอางอิงนับวาเปนส่ิงท่ีสำคัญ เพราะเปนการแสดง

หลักฐานประกอบการเขียน และการจัดทำโครงงานพิเศษ ในการสรางความนาเช่ือถือตองานเขียนนี้

และสามารถนำไปใชประโยชนไดจริง สวนเนื้อหาสามารถแบงออกเปน 5 บท โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 2.2.1 บทท่ี 1 บทนำ (Introduction)  

     เปนเนื้อหาท่ีผานการนำเสนอเพื่อพิจารณาโครงรางมาแลว และไดทำการปรับแกตาม

คำแนะนำของคณะกรรมการท่ีปรึกษา เนื้อหาประกอบดวย  

    2.2.1.1 ความเปนมาและความสำคัญของปญหา กลาวถึงปญหา ความจำเปน 

ความสำคัญ แรงจูงใจท่ีตองศึกษา แนวคิดท่ีศึกษานำมาซึ่งประโยชนอยางไร ควรมีการอางอิงขอมูล 

ทฤษฎี หลักการ ขอเท็จจริงสนับสนุนความจำเปนท่ีตองศึกษา 
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   2.2.1.2 วัตถุประสงค เปนการระบุส่ิงท่ีตองการศึกษาท่ีเปนรูปธรรม สามารถ

ทดสอบไดโดยแยกเปนขอ ๆ ใหชัดเจน เพื่อเปนแนวในการศึกษาใหตรงเปาหมาย สามารถดำเนินงาน

ไดอยางถูกตอง 

 2.2.1.3 ขอบเขตของการศึกษา คือ การกำหนดส่ิงท่ีตองการศึกษาประกอบดวย 

สวนสำคัญ 2 สวน คือ 

  1) ขอบเขตดานประชากร คือ กลุมประชากรท่ีจะใชในการศึกษา 

  2) ขอบเขตดานเนื้อหา คือ การสืบคนเนื้อหาท่ีเกี่ยวของหรือสัมพันธกับ

โครงงานพิเศษ (คือเนื้อหาท่ีปรากฎอยูในบทท่ี 2 )   

 2.2.1.4 ขอตกลงเบื้องตน (ถามี) เปนขอมูลความเปนจริง โดยอาศัยทฤษฎี 

หลักเกณฑ และกฎตาง ๆ เพื่อตองการใหผูอานยอมรับโดยไมตองทดลองพิสูจน 

 2.2.1.5 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ เปนการคาดคะเนสวนท่ีคาดวาจะไดจาก

การศึกษาโครงงานพิเศษ โดยคาดวาผลจากการศึกษานำไปใชประโยชนอยางไร เมื่อบรรลุวัตถุประสงค

แลว จะไดประโยชนอะไรและใครไดรับประโยชนนั้น แตไมใชการเขียนตามจากวัตถุประสงค 

 2.2.1.6 นิยามศัพท เปนการใหความหมายของคำท่ีใชในการศึกษา โดยเปนการ

เฉพาะเจาะจงในประเด็นท่ีเกี่ยวของกับการศึกษา คือ ความหมายระหวางผูศึกษาและผูอานใหเขาใจ

ตรงกันใหมากท่ีสุด อาจเปนคำส้ัน ๆ ขอความยาว ๆ การเขียนนิยามศัพทมี 2 ลักษณะ คือ 

  1) การนิยามแบบท่ัวไป เปนการนิยามตามความหมายของศัพทปกติตามท่ี

ระบุในพจนานุกรม สารานุกรม ตำรา หรือผูศึกษาใหคำนิยามเอง ในกรณีไมมีผูนิยามมากอน หรือ การ

นิยามท่ีมีผูนิยามไวแลว แตยังไมดีพอ 

  2) การนิยามบทปฏิบัติการ เปนการนิยามท่ีใหความหมาย พรอมบอกวิธีใน

การวัด ตรวจสอบ สังเกต ฯลฯ ไวดวย 
 

 2.2.2  บทท่ี 2 เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ (literature review)  

    เปนสวนท่ีใชอธิบายงานท่ีเกิดข้ึนกอน และเกี่ยวของกับงานนี้ ตลอดจนการคนควา

ทฤษฎี แนวคิด เพื่อเปนการแสดงความรอบรูท่ี เกี่ยวของกับงาน โดยการคนควาเอกสารงานวิจัย และ

องคความรูท่ีเกี่ยวของ เพื่อเปนการแสดงใหเห็นวาเรื่องท่ีศึกษากำลังดำเนินการศึกษานี้มีใคร หรือ

หนวยงานใดเคยทำการวิจัย หรือศึกษาในแงมุมตางๆ หรือไม ใชวิธีการอยางไร และผลงานเหลานั้น

เปนอยางไร เนื้อหาประกอบดวย  

  2.2.2.1 แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวของ เปนสวนสนับสนุนท่ีผูศึกษา จัดวางโครงเรื่องท่ี

เปนเนื้อหาสาระสำคัญเกี่ยวของกับส่ิงท่ีศึกษา ชวยใหเกิดแนวทางในการคิดวิเคราะห หรือใหขอมูลท่ี

เปนประโยชนตอการดำเนินการศึกษา โดยเรียบเรียงเปนภาษาเขียน โดยไมจำเปนตองคัดลอกทุก
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ตัวอักษร อาจใชการอานทำความเขาใจ และเรียบเรียงใหมเปนสำนวนของตนเอง ซึ่งตองมีการอางอิง

ขอมูลท่ีสืบคน การเลือกขอมูลท่ีใชในการศึกษาคนควา มีขอแนะนำ ดังนี้ 

   1) เปนเรื่องท่ีสอดคลองกับเรื่องท่ีศึกษา มีความทันสมัย และเปนความรู

ใหม 

           2) เปนเอกสารท่ีอาจจะมีภาพประกอบ ตาราง แผนภาพ แผนภูมิ ถูกตอง

ชัดเจน 

          3) มีความนาเช่ือถือ โดยดูจากประสบการณ ความเช่ียวชาญของผูเขียน 

รวมถึงสำนักพิมพท่ีเช่ือถือได 

       4) แหลงศึกษาขอมูล เชน ตำรา พจนานุกรม สารานุกรม คูมือ หนังสือ 

การสืบคนดวยคอมพิวเตอร 

   2.2.2.2 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ เปนสวนศึกษาผลการศึกษาท่ีผานมาท่ีมีผูศึกษาไวกอน

หนาเกี่ยวของกับเรื่องท่ีกำลังศึกษาท้ังในและตางประเทศ เพื่อศึกษาวามีผูศึกษาไวแลวมากนอยเพียงใด 

ผลเปนอยางไร ปองกันการศึกษาซ้ำกับผูอื่น เพื่อเปนแนวทางในการดำเนินการวิจัย ออกแบบ 

เครื่องมือ วิเคราะหผล อภิปรายผล และสรุปผลการศึกษา โดยการเลือกขอมูลท่ีใชคนควา จากวารสาร

วิจัย บทความวิจัย   

 2.2.3 บทท่ี 3 วิธีดำเนินการ คือการบอกใหทราบรายละเอียดท่ีเกี่ยวกับวิธีการดำเนินการ ใน

การศึกษาโครงงานพิเศษ ประกอบดวย 

  2.2.3.1 ศึกษาและรวบรวมขอมูลท่ีเก่ียวของ 

  2.2.3.2 ออกแบบผลิตภัณฑ / ทดลอง 

  2.2.3.3 กำหนดผูเช่ียวชาญ สรางแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลและสรุปผล 

  2.2.3.4 ข้ันตอนการประดิษฐ / ทดลอง 

  2.2.3.5 ศึกษาตนทุนของผลิตภัณฑ (ถามี) 

  2.2.3.6 เก็บรวบรวมขอมูล  

     1) วิธีการเก็บรวบรวมขอมลู 

     2) สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

 2.2.4 บทท่ี 4 ผลการศึกษาและอภิปรายผล  

          เปนบทท่ีอธิบายผลท่ีไดจากการทดลอง หรือผลท่ีไดจากการศึกษาโดยแสดงเปนตาราง 

ภาพประกอบ แผนภูมิ เปนตน เพื่อชวยใหเขาใจงาย สอดคลองกับวัตถุประสงคท่ีระบุ แสดงการ

วิเคราะหขอมูล และสรุปในรูปตารางหรือรายงานผลการคนควาทดลอง หรือการศึกษาตามลำดับ

ข้ันตอน โดยเนื้อหาประกอบดวย ผลการวิเคราะหขอมูล เปนการแปลความหมายจากผลการวิเคราะห

ขอมูลดวยคาสถิติ โดยเนื้อหาประกอบดวย 
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  2.2.4.1 ผลการวิเคราะหขอมูล เปนการแปลความจากผลการวิเคราะหขอมูลดวย

คาสถิติ   

  2.2.4.2 การอภิปรายผล ควรสอดคลองกับวัตถุประสงค อาจทำในรูปตารางหรือ

แผนภูมิ ตามความเหมาะสม 

 2.2.5 บทท่ี 5 สรุปผลและขอเสนอแนะ  

          เปนบทสุดทาย ผูเขียนจะตองสรุปผล และใหขอคิดเห็นโดยใชความรู และประสบการณ

ท่ีไดจากการศึกษานี้ เนื้อหาประกอบดวย 

   2.2.5.1 สรุปผล กลาวถึงผลการศึกษาอยางยอ ประกอบดวย วัตถุประสงค

วิธีดำเนินการ ผลการศึกษาแตละข้ันตอน โดยอธิบายใหเขาใจวาผลจากการทดลอง หรือผลจาก

การศึกษาขอมูลบรรลุวัตถุประสงคท่ีกำหนดไวหรือไม อยางไร พรอมท้ังอธิบายเหตุผล หรือสาเหตุท่ี

สงผลกระทบตอผลของการทดลอง หรือการศึกษา   

  2.2.5.2 ขอเสนอแนะ กลาวถึงแนวทาง และขอเสนอท่ีไดจากการศึกษารวมถึงการ

พัฒนาครั้งตอไป เชน สามารถขยายผลการศึกษาตอไปได อยางไร หรือเปนประโยชนในการศึกษา

ตอไป 
 

2.3 สวนประกอบทายเรื่อง 

 ประกอบดวยสวนสำคัญ 3 สวน คือ เอกสารอางอิง ภาคผนวก ประวัติการศึกษา  
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แบบฟอร์มคำร้องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการทำโครงงานพิเศษ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 

ข้อเสนอโครงร่างโครงงานพิเศษ 

 

เรื่อง 

(ภาษาไทย)............................................................................................. 

(ภาษาอังกฤษ)........................................................................................ 

 

โดย 

(ระบุช่ือ-นามสกุล นักศึกษา)……………………………………………………………………………….. 

(ระบุช่ือ-นามสกุล นักศึกษา)……………………………………………………………………………….. 

(ระบุช่ือ-นามสกุล นักศึกษา)……………………………………………………………………………….. 

 

สาขาวิชา..................................................................... คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ปีการศึกษา................. 
 

แบบฟอร์ม ทคศ.001-1 



 
แบบคำร้องเสนอโครงร่างโครงงานพิเศษ 

                                                                                        สาขาวิชา............................................... 
                                                                                                     คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์                                                
 
                                                 วันท่ี................เดือน................................พ.ศ................  
 
เรื่อง  เสนอหัวข้อโครงร่างโครงงานพิเศษ 
เรียน หัวหน้าสาขาวิชา.................................................................................................................... 
 

ข้าพเจ้า นาย / นางสาว ..........................................................รหสั.....................................................และ 
นาย / นางสาว .....................................................................................รหัส..................................................... และ 
นาย / นางสาว .................................................................................... รหัส.................................................... นักศึกษา
ปริญญาตรีสาขาวิชา............................................................... คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร มีความประสงค์ขอเสนอหัวข้อโครงร่างโครงงานพิเศษ เรื่อง 
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(ระบุช่ือเรื่องภาษาอังกฤษ) ………………………………………………………………………………………………………… 
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เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และเมื่อข้าพเจ้าทำโครงงานพิเศษเรื่องนี้เสร็จแล้ว ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้ลิขสิทธิ์ 
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แบบคำร้องขอสอบโครงงานพิเศษ (3 บท) 

สาขาวิชา........................................ 
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 

    วันท่ี.........เดือน.......................พ.ศ................ 
เร่ือง  ขอสอบโครงงานพิเศษ 
เรียน  หัวหน้าสาขาวิชา................................................................................................ 

ข้าพเจ้า นาย / นางสาว ...................................................รหสั.....................................................
และ นาย / นางสาว ...................................................................รหัส..................................................... 
และ นาย / นางสาว .................................................................. รหัส.................................................... 
นักศึกษาปริญญาตรีสาขาวิชา............................................................... คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะขอสอบโครงงานพิเศษ (3 บท) เรื่อง 

(ระบุช่ือเรื่องภาษาไทย)…………………………………………………..………………………………………… 
(ระบุช่ือเรื่องภาษาอังกฤษ) ………………………………………………………………………………………. 
โดยมีคณะกรรมการสอบดังนี้ 
1. ...........................................................................................................ประธานกรรมการ 
2. ...........................................................................................................กรรมการ 
3. ...........................................................................................................กรรมการ 

 
ในวันท่ี............เดือน.................พ.ศ. ................ เวลา.......................น. ณ ห้อง........................ 

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
      ลงช่ือ ...............................................นักศึกษา 

                                                   (...............................................) 
ลงช่ือ ...............................................นักศึกษา 

                                                                      (...............................................) 
ลงช่ือ ...............................................นักศึกษา 

                                                                      (...............................................) 
 

 เห็นควรอนุญาตให้สอบ                 ไม่อนุญาตให้สอบ 
 
....................................................... อาจารย์ท่ีปรึกษาโครงงานฯ 
(......................................................) 

............/............../............. 

 อนุมัติ                                  ไม่อนุมัติ 
 
.......................................................หัวหน้าสาขาวิชา 
(......................................................) 

............/............../............ 
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แบบคำร้องขอสอบโครงงานพิเศษ (5 บท) 

สาขาวิชา........................................ 
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 

    วันท่ี.........เดือน.......................พ.ศ................ 
เร่ือง  ขอสอบโครงงานพิเศษ 
เรียน  หัวหน้าสาขาวิชา................................................................................................ 

ข้าพเจ้า นาย / นางสาว ...................................................รหสั.....................................................
และ นาย / นางสาว ...................................................................รหัส..................................................... 
และ นาย / นางสาว .................................................................. รหัส.................................................... 
นักศึกษาปริญญาตรีสาขาวิชา............................................................... คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะขอสอบโครงงานพิเศษ (5 บท) เรื่อง 

(ระบุช่ือเรื่องภาษาไทย)…………………………………………………..………………………………………… 
(ระบุช่ือเรื่องภาษาอังกฤษ) ………………………………………………………………………………………. 
โดยมีคณะกรรมการสอบดังนี้ 
1. ...........................................................................................................ประธานกรรมการ 
2. ...........................................................................................................กรรมการ 
3. ...........................................................................................................กรรมการ 

 
ในวันท่ี............เดือน.................พ.ศ. ................ เวลา.......................น. ณ ห้อง........................ 

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
      ลงช่ือ ...............................................นักศึกษา 

                                                   (...............................................) 
ลงช่ือ ...............................................นักศึกษา 

                                                                      (...............................................) 
ลงช่ือ ...............................................นักศึกษา 

                                                                      (...............................................) 
 

 เห็นควรอนุญาตให้สอบ                 ไม่อนุญาตให้สอบ 
 
....................................................... อาจารย์ท่ีปรึกษาโครงงานฯ 
(......................................................) 

............/............../............. 

 อนุมัติ                                  ไม่อนุมัติ 
 
.......................................................หัวหน้าสาขาวิชา 
(......................................................) 

............/............../............ 
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แบบคำร้องขอเปลี่ยนช่ือโครงงานพิเศษ 

สาขาวิชา........................................ 
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 

    วันท่ี.........เดือน.......................พ.ศ................ 
เร่ือง  ขอเปล่ียนช่ือโครงงานพิเศษ 
เรียน  หัวหน้าสาขาวิชา................................................................................................ 

ข้าพเจ้า นาย / นางสาว ...................................................รหสั.....................................................
และ นาย / นางสาว ...................................................................รหัส..................................................... 
และ นาย / นางสาว .................................................................. รหัส.................................................... 
นักศึกษาปริญญาตรีสาขาวิชา............................................................... คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะเปล่ียนช่ือโครงงานพิเศษจากเดิมเรื่อง 

(ระบุช่ือเรื่องภาษาไทย)…………………………………………………..………………………………………… 
(ระบุช่ือเรื่องภาษาอังกฤษ) ………………………………………………………………………………………. 

 
เป็น   (ระบุช่ือเรื่องภาษาไทย)…………………………………………………..………………………………………… 

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
      ลงช่ือ ...............................................นักศึกษา 

                                                   (...............................................) 
ลงช่ือ ...............................................นักศึกษา 

                                                                      (...............................................) 
ลงช่ือ ...............................................นักศึกษา 

                                                                      (...............................................) 
 

 เห็นควรอนุญาตให้เปล่ียน       ไม่อนุญาตให้เปล่ียน 
 
....................................................... อาจารย์ท่ีปรึกษาโครงงานฯ 
(......................................................) 

............/............../............. 

 อนุมัติ                                  ไม่อนุมัติ 
 
.......................................................หัวหน้าสาขาวิชา 
(......................................................) 

............/............../............ 
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แบบคำร้องขอออกหนังสือเชิญผู้เชี่ยวชาญพิจารณาเครื่องมือวิจัย 

วันท่ี........................................................................ 
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ออกหนังสือเชิญผู้เช่ียวชาญพิจารณาเครื่องมือวิจัย 
เรียน หัวหน้าสาขาวิชา....................................................................................................................... 
 ข้าพเจ้า นาย / นางสาว ...................................................รหัส.................................................
และ นาย / นางสาว ...................................................................รหัส..................................................... 
และ นาย / นางสาว .................................................................. รหัส.................................................... 
นักศึกษาปริญญาตรีสาขาวิชา............................................................... คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะขอความอนุเคราะห์ออกหนังสือเชิญ
ผู ้เชี ่ยวชาญพิจารณาเครื ่องมือวิจัยโดยออกจากคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ดังรายนามต่อไปนี้ 

1. เรียน………………………………………………………………………………………………………………………. 
ช่ือ – นามสกุล…………............................................................................................................... 
ตำแหน่งทางวิชาการ .................................................. ตำแหน่งอื่นๆ (ระบุ).............................. 
ประสบการณ์/ความชำนาญ ..................................................................................................... 
ท่ีอยู่ปัจจุบัน/สถานท่ีทำงาน...................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
 
2. เรียน………………………………………………………………………………………………………………………. 
ช่ือ – นามสกุล…………............................................................................................................... 
ตำแหน่งทางวิชาการ .................................................. ตำแหน่งอื่นๆ (ระบุ).............................. 
ประสบการณ์/ความชำนาญ ..................................................................................................... 
ท่ีอยู่ปัจจุบัน/สถานท่ีทำงาน...................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
 
3. เรียน………………………………………………………………………………………………………………………. 
ช่ือ – นามสกุล…………............................................................................................................... 
ตำแหน่งทางวิชาการ .................................................. ตำแหน่งอื่นๆ (ระบุ).............................. 
ประสบการณ์/ความชำนาญ ..................................................................................................... 
ท่ีอยู่ปัจจุบัน/สถานท่ีทำงาน...................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
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4. เรียน………………………………………………………………………………………………………………………. 
ช่ือ – นามสกุล…………............................................................................................................... 
ตำแหน่งทางวิชาการ .................................................. ตำแหน่งอื่นๆ (ระบุ).............................. 
ประสบการณ์/ความชำนาญ ..................................................................................................... 
ท่ีอยู่ปัจจุบัน/สถานท่ีทำงาน...................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 

 
5. เรียน………………………………………………………………………………………………………………………. 
ช่ือ – นามสกุล…………............................................................................................................... 
ตำแหน่งทางวิชาการ .................................................. ตำแหน่งอื่นๆ (ระบุ).............................. 
ประสบการณ์/ความชำนาญ ..................................................................................................... 
ท่ีอยู่ปัจจุบัน/สถานท่ีทำงาน...................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 

 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
      ลงช่ือ ...............................................นักศึกษา 

                                                   (...............................................) 
ลงช่ือ ...............................................นักศึกษา 

                                                                      (...............................................) 
ลงช่ือ ...............................................นักศึกษา 

                                                                      (...............................................) 
 

ลงช่ือ.....................................................................................อาจารย์ท่ีปรึกษาโครงงานฯ 
(.....................................................................................) 

............/............../............. 

 

ลงช่ือ.....................................................................................หัวหน้าสาขาวิชา 
(.....................................................................................) 

............/............../............. 
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แบบประเมินการนำเสนอโครงงานพิเศษ 
 

เรื่อง  (ระบุช่ือเรื่องภาษาไทย)................................................................................................................. 
(ระบุช่ือเรื่องภาษาอังกฤษ)............................................................................................................ 

ภาคการเรียนท่ี……….....ปีการศึกษา............. เมื่อวันท่ี........./........../......... ณ ห้อง…………………ของ 
1. นาย/นางสาว .........................................................................รหัสนักศึกษา............................ 
2. นาย/นางสาว .........................................................................รหัสนักศึกษา............................    
3. นาย/นางสาว .........................................................................รหัสนักศึกษา............................ 

นักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชา...............................................................คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์   
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   
อาจารย์ท่ีปรึกษา ................................................................................................................................... 

รายการประเมิน 
คะแนน

เต็ม 
คะแนนประเมิน 
คนที่ 1 คนที่ 2 

เนื้อหาของโครงงาน 40   
- ความสมบูรณ์ของเนื้อหา 5   
- กระบวนการดำเนินงานถูกต้องตามข้ันตอน 5   
- ใช้แหล่งข้อมูลท่ีหลากหลาย และน่าเช่ือถือ 5   
- ถูกต้องตามแบบฟอร์ม (คู่มือ) 5   
- การวิเคราะห์และสรุปผล ถูกต้อง ชัดเจน 5   
- ผลงานสมบูรณ์ สวยงามประณีต 10   
- ผลงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีศึกษา 5   

การนำเสนอโครงงาน 20   
- มีความพร้อมในด้านเนื้อหา ถูกต้องชัดเจน เป็นลำดับข้ันตอน 5   
- ส่ือท่ีนำเสนอมีความน่าสนใจ เข้าใจง่าย 5   
- บุคลิกภาพดี น้ำเสียงดังฟังชัดเจน 5   
- การตอบข้อซักถาม 5   

รวมคะแนน  (เต็ม 60 คะแนน)    
 

ข้อเสนอแนะ.......................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
      

ลงช่ือ……………………………………………………………….ประธานกรรมการ/กรรมการ 
(.......................................................................) 

............/............../............. 
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ใบรายงานผลการสอบโครงงานพิเศษ 
 

ตามท่ีนักศึกษาได้ดำเนินการสอบโครงงานพิเศษ  3 บท   5 บท  
 
เรื่อง  (ระบุช่ือเรื่องภาษาไทย)................................................................................................................. 

(ระบุช่ือเรื่องภาษาอังกฤษ)............................................................................................................ 
ภาคการเรียนท่ี……….....ปีการศึกษา............. เมื่อวันท่ี........./........../......... ณ ห้อง…………………ของ 

1. นาย/นางสาว .........................................................................รหัสนักศึกษา............................ 
2. นาย/นางสาว .........................................................................รหัสนักศึกษา............................    
3. นาย/นางสาว .........................................................................รหัสนักศึกษา............................ 

นักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชา...............................................................คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์   
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   

คณะกรรมการสอบโครงงานพิเศษได้มีมติให้มีผลการสอบดังนี้ 
 
 ผ่าน 
 ผ่านโดยมีเงื่อนไข 
 ไม่ผ่านให้สอบใหม่ ในวันท่ี............... เดือน.....................พ.ศ......................... 
 ไม่ผ่านให้ทำใหม่ 
 
 
 ลงช่ือ..................................................................................ประธานกรรมการ 

(………………………………………………………………………..) 
วันท่ี…………………../………………………./…………………. 

 
 

ลงช่ือ..................................................................................กรรมการ 
(………………………………………………………………………..) 
วันท่ี…………………../………………………./…………………. 

 
 
ลงช่ือ..................................................................................กรรมการ 

(………………………………………………………………………..) 
วันท่ี…………………../………………………./…………………. 
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ภาคผนวก ง 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองคู่มือโครงงานพิเศษ ระดับปริญญาตรี ปี พ.ศ.2563 
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