บทที่ 2
รูปแบบและการพิมพโครงงาน
1. กระดาษที่ใชพิมพ
ใชกระดาษสีขาว ไมมีลายเสนบรรทัด ขนาดมาตรฐาน A4 หนา 80 แกรม ใชแบบหนาเดียว
หรือแบบ 2 หนาก็ได รวมถึงชุดที่เป+นสําเนาดวย
2. ตัวพิมพ
ตั ว อั ก ษรที่ ใ ชพิ ม พ/ ต องเป+ น สี ดํ า คมชั ด ลั ก ษณะของตั ว พิ ม พ/ (font) ใหใชตั ว พิ ม พ/
THSarabunPSK ในการพิมพ/ภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่แทรกในโครงงานภาษาไทยก็ใหใชตัวพิมพ/
เดียวกันตลอดเลม สําหรับโครงงานภาษาอังกฤษ กําหนดใหใชตัวพิมพ/ Times New Roman เวน
ระยะ 1.5 บรรทั ดตลอดทั้งเลม ยกเวนการพิมพ/ในตารางหรือภาพประกอบตาง ๆ อนุ โลมใหใช
ตัวพิมพ/ที่เล็กลงหรือยอสวน เพื่อใหภาพประกอบหรือตารางนั้น ๆ อยูในรูปแบบกระดาษที่กําหนดไว
ชื่อโครงงาน (ปกนอกและปกใน)
ชื่อผูเขียนโครงงาน
หัวขอใหญ/บทที่
หัวขอรอง/ชื่อบท
หัวขอขาง
หัวขอยอย/เนื้อหา

ภาษาไทย
20 จุด
18 จุด
20 จุด
20 จุด
16 จุด
16 จุด

ภาษาอังกฤษ
14 จุด
14 จุด
14 จุด
14 จุด
12 จุด
12 จุด

รูปแบบ
(ตัวหนา)
(ตัวหนา)
(ตัวหนา)
(ตัวหนา)
(ตัวหนา)
(ตัวธรรมดา)

3. การเวนที่ว(างขอบกระดาษ
ขอบบน 1.5 นิ้ว สําหรับหนาทั่วไป และเวน 2 นิ้ว สําหรับบทใหม
ขอบลาง 1 นิ้ว
ขอบซาย 1.5 นิ้ว
ขอบขวา 1 นิ้ว
ขอควรระวังในการพิมพ
ถาพิมพ/คํา สุด ทายไมจบในบรรทัด นั้น ๆ ใหยกคํา นั้น ไปพิมพ/ในบรรทัด ถัดไป ไมควรตัด
สวนทายของคําไปพิมพ/ในบรรทัดใหม เชน นครศรีธรรมราช ไมใหแยกเป+น นคร-ศรีธรรมราช
4. การลําดับและการพิมพเลขหนา
การลําดับเลขหนาที่เป+น ส(วนนํา โครงงานที่เป+นภาษาไทย ใหใชตัวเลขและมีวงเล็บกํากับ
เชน (1) (2) … สําหรับโครงงานที่เป+นภาษาอังกฤษและภาษาตางประเทศใหใชเลขโรมันตัวเล็ก เชน i
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ii iii … โดยเริ่มนับตั้งแตบทคัดยอเป+นหนาแรก และนับทุก ๆ หนาตอไปจนถึงหนาสุดทายของสวน
นํา โดยหนาแรกไมระบุเลขหนา
การพิมพ/เลขหนาใหพิมพ/ไวที่มุมขวามือของกระดาษ โดยหางจากริมกระดาษสวนบนและ
ขอบขวามือดานละ 1 นิ้ว
หนาที่เป+น ส(วนเนื้อหา ใหลําดับหนาเริ่มโดยใชเลขอารบิกตามลําดับตั้งแตหนาแรกจนจบหนา
สุดทาย ยกเวน หนาที่มีชื่อบท ไมตองพิมพ/เลขหนา แตใหนับรวมจํานวนหนาไปดวย
สวนหนาที่เป+น ส(วนประกอบทายเรื่อง หนาแรกของบรรณานุกรม หนาแรกของภาคผนวก
ไมตองพิมพ/เลขหนา แตใหนับรวมจํานวนหนาไปดวย
5. การเวนระยะระหว(างบรรทัด
การเวนระยะระหวางบรรทัดในการพิมพ/ภาษาไทยใหใชระยะ 1 บรรทัด สําหรับโครงงาน
ภาษาอังกฤษ ใหใชระยะบรรทัดเป+น 1.5 บรรทัด
การเวนระยะระหวางหัวขอใหญกับหัวขอเล็ก หรือระหวางหัวขอกับขอความที่ตามมา และ
ระหวางดานบนและดานลางของตารางกับ เนื้อความโครงงาน (กรณีต ารางหรือภาพอยูในหนา
เดียวกับเนื้อความโครงงาน) ใหเวน 1 บรรทัด
6. การย(อหนา
การยอหนาใหเวนระยะ 5 ถึง 7 ตัวอักษร หรือ 1 tab key จากขอบที่เวนไวแลว ทั้งนี้การ
ยอหนาจะตองใชใหเหมือนกันตลอดทั้งเลม
7. การแบ(งบท หัวขอและการเรียงลําดับ
การแบงบทและหัวขอในบท เมื่อเริ่มบทใหมจะตองขึ้นหนาใหมเสมอ และมีเลขประจําบท ให
พิมพ/คําวา “บทที่ ” ไวกึ่งกลางตอนบนสุดของหนากระดาษ สวน “ชื่อบท” ใหพิมพ/ไวกึ่งกลาง
หนากระดาษเชนกัน โดยเวนบรรทัดจากคําวาบทที่ 1 บรรทัด หากชื่อบทยาวเกิน 1 บรรทัดใหแบง
คําหรือประโยคลงมาบรรทัดถัดไปตามความเหมาะสม โดยพิมพ/เรียงลงมาเป+นลักษณะสามเหลี่ยมหัว
กลับ และไมตองขีดเสนใตชื่อบท โครงงานภาษาไทย เลขประจําบทจะใชเลขไทยหรือเลขอารบิกก็ได
โครงงานภาษาอังกฤษ หรือภาษาตางประเทศใชเลขโรมันเล็ก
สํา หรับ ภาษาอัง กฤษ ชื่อ บทใหพิม พ/ด วยตัว อัก ษรพิม พ/ใ หญ สวนหัว ขอสํา คัญ ๆ เชน
หัวขอรองและหัวขอขาง ใหพิมพ/อักษรตัวแรกของคําแรกและของทุก ๆ คําดวยตัวอักษรพิมพ/ใหญ
เสมอ ยกเวนบุพบท สัณธาน และคํานําหนานาม ไมตองพิมพ/ดวยตัวอักษรพิมพ/ใหญ แตในกรณีที่
บุพบท สัณธาน และคํานําหนานามนั้นเป+นคําขึ้นตนของหัวขอ ก็ใหพิมพ/ดวยตัวอักษรพิมพ/ใหญ
หัวขอเรื่องในการเขียนโครงงาน ประกอบดวย หัวขอใหญ หัวขอรอง หัวขอขางและหัวขอ
ยอยใหพิมพ/ตามลําดับ ดังนี้
1) หัวขอใหญ คือ หัวขอสําคัญในแตละบท ใหพิมพ/กลางหนากระดาษ ไมขีดเสนใต
พิมพ/ดวยตัวอักษรหนา เชน คํานํา สารบัญ บทที่ เป+นตน
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2) หัวขอรอง ใหพิมพ/กลางหนากระดาษ พิมพ/ดวยตัวอักษรหนา ชื่อบท เป+นตน
3) หัวขอขาง ใหพิมพ/ริมซายมือสุดของกระดาษ เวนขอบกระดาษไวตามระเบียบใช
ตัวอักษรหนา)
4) หัวขอยอย ใหพิมพ/ในระดับยอหนา ใชตัวอักษรแบบตัวพิมพ/ธรรมดา การพิมพ/
หัวขอยอย อาจใชตัวอักษรกํากับสลับกับตัวเลข หรือตัวเลขอยางเดียวก็ได และในกรณีที่เนื้อหาไมจบ
ในหนึ่งบรรทัด การขึ้นบรรทัดใหมตองใหตัวอักษรตัวแรกชิดซายขอบกระดาษ หรือตรงกับหัวขอยอย
นั้น เลือกอยางใดอยางหนึ่งตลอดทั้งเลม เมื่ อมีการใหหัว ขอในระดับใด หัว ขอระดับนั้นตองมี 2
หัว ขอเป+ น อยางนอยใหเริ่ มจากชื่ อบทมากอน เมื่ อมี ความจํ า เป+ น จึ งแบงเป+ น หั ว ขอยอย ๆ ไปอี ก
ตามลําดับ
การขึ้นหัวขอใหม ถามีที่วางสําหรับพิมพ/ขอความตอไปไดไมเกิน 2 บรรทัดแลว ใหขึ้นหัวขอ
ใหมในหนาถัดไป
8. การพิมพตาราง
8.1 ลําดับที่และชื่อตาราง
1) ลํา ดับ ที่ห รือ เลขหมายประจํา ตาราง เป+น สวนที่แ สดงลํา ดับ ของตารางใหใส
คําวา “ตารางที่” ตามดวยเลขลําดับที่ของตารางไวริมซายมือสุดของกระดาษ โดยคําวา “ตารางที่”
และเลขลําดับที่พิมพ/ดวยตัวอักษรหนา และเวนขอบกระดาษไวตามระเบียบ โดยแยกตามบท สําหรับ
โครงงานที่มีจํานวนตารางไมมากนัก อาจใชวิธีลําดับเลขตารางโดยไมแยกแตละบทก็ได ในกรณีนี้ก็จะ
ไมมีเลขลําดับที่บทอยูดวย มีแตเฉพาะเลขลําดับที่ตารางเทานั้น
2) ชื่อตาราง ใหพิมพ/ตอจากเลขลําดับที่ของตารางโดยเวน 2 ตัวอักษร โดยใช
ตัวอักษรธรรมดา กรณีชื่อตารางยาวเกินกวา 1 บรรทัด ใหพิมพ/ตัวอักษรตัวแรกของบรรทัดที่สองให
ตรงกับตัวแรกของชื่อตาราง หากมีคําอธิบายที่ตองการบงรายละเอียดใหชัดเจน ใหนํารายละเอียดไป
ใสไวในหมายเหตุทายตาราง ชื่อตารางใหใชภาษาเดียวกับภาษาที่ใชเขียนโครงงาน
3) ตารางที่ อางอิ งจากแหลงอื่ น ใหลงแหลงอางอิ งที่ มาของตารางตามวิ ธี การเขี ย นสวน
เอกสารและการอางอิง โดยใชคําวา ที่มา ตามดวยเครื่องหมาย ( : ) ใหพิมพ/ไวใตตารางในตําแหนงริม
ซายมือสุดของกระดาษ
8.2 ขนาดของตาราง
1) ตารางตองมีเลขลําดับที่ ชื่อตาราง หัวขอตาราง หมายเหตุและที่มาของตาราง
โดยปกติใหพิมพ/อยูในหนาเดียวกันทั้งหมด และภายในบริเวณขอบกระดาษที่กําหนด
2) ตารางที่มีความยาวเกิ น กวา 1 หนา ใหพิ มพ/ต อในหนาถั ดไป โดยจะตองมี
ขอความในตารางอยางนอย 2 บรรทัด ใหพิมพ/คําวา ตารางที่ พรอมดวยเลขลําดับที่ของตาราง แลว
ตามดวยคําวา “(ตอ)” หรือ “(Continued)” หรือ “(Cont’d)” เชน ตารางที่ 1 (ตอ) Table 1
(Cont’d) เป+นตน
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3) ตารางที่มีความกวางจนไมสามารถพิมพ/ในหนากระดาษเดียวได ใหพิมพ/ตามแน
ขวางของหนากระดาษ โดยหันหัวตารางเขาสันปกหรืออาจยอสวนใหเล็กลงไดตามความจําเป+น แตไม
ควรเล็กเกินกวา 15 ตัว อักษรตอนิ้ว หากไมสามารถทําไดใหแบงตารางออกเป+นสวน ๆ
4) ใหจัดวางตารางตามความเหมาะสมสวยงามของหนากระดาษ กรณีตารางอยูใน
หนาเดียวกับเนื้อหาโครงงาน ใหเวนระยะบรรทัดระหวางดานบนและดานลางของตารางกับเนื้อหา
โครงงาน 1 บรรทัด
5) ตารางในสวนภาคผนวก ใหใชรูปแบบเดียวกับตารางในสวนเนื้อหา แตใหใสลําดับ
ที่แยกตามภาคผนวกยอย เชน
ตารางผนวกที่ ก1 ก2 … ก10 ในภาคผนวก ก
ตารางผนวกที่ ก.1 ก.2 ...ก.10 ในภาคผนวก ก.1
6) การอางถึงตาราง หากในเนื้อเรื่องมีการอางถึงตารางใด ก็ใหอางถึงเลขกํากับตาราง
นั้นดวยทุกครั้ง
8.3 ขอความ
1) พิมพ/ขอความแยกตามหัวขอตารางใหชัดเจน ใชภาษาเดียวกันกับภาษาที่ใชเขียน
โครงงานและที่มาของตาราง
2) หมายเหตุของตาราง (ถามี) ใหอยูกอนที่มาของตาราง
9. การพิมพภาพประกอบ
ภาพประกอบ เชน แผนภูมิ แผนที่ ภาพถาย ภาพวาด กราฟ เป+นตน
9.1 ลําดับที่และคําบรรยาย
1) ใหมีเลขลําดับที่ของภาพเรียงตามลําดับ หลังคํา “ภาพที่” (หรือภาพผนวกที่
กรณีจัดพิมพ/ไวในภาคผนวก) โดยใสไวดานลางของภาพ ปรับระยะตามความเหมาะสม
2) คําบรรยายหรือชื่อภาพ ใหพิมพ/ตอจากลําดับที่ของภาพ โดยเวน 2 ตัวอักษร
กรณีคํา บรรยายยาวเกินกวา 1 บรรทัด ใหพิมพ/ตัว อักษรตัวแรกของบรรทัดที่สองตรงกับตัวแรก
ของคําบรรยายบรรทัดแรก
3) คําบรรยายใหใชภาษาเดียวกับที่ใชเขียนโครงงาน
9.2 ขนาดของภาพ
1) จัด พิม พ/ทั้ง ตัว ภาพและคํ า บรรยายอยู ในหนาเดีย วกัน และภายในบริเ วณ
ขอบกระดาษที่กําหนด
2) กรณีตัวภาพมีขนาดใหญเกินกวาที่จะบรรจุภายในกรอบที่กําหนดใหยอสวน ซึ่ง
อาจทําการยอสวนทั้งตัวภาพและคําบรรยายได แตหากยอสวนแลวคําบรรยายเล็กมากเกินไปใหยอสวน
เฉพาะตัวภาพ สวนเลขหมายประจําภาพและคําบรรยายใชขนาดปกติ
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3) กรณีที่ภาพมีหลายสวน และไมสามารถจะแสดงในหนาเดียวกันได อาจแยกสวนไว
หนาถัดไปโดยมีลําดับที่ของภาพ และคําวา (ตอ) หรือ (Continued) หรือ (Cont’d) เชน ภาพที่ 1
(ตอ) Figure 1 (Cont’d) เป+นตน
4) ภาพในสวนภาคผนวก ใหใชรูปแบบเดียวกับภาพในสวนเนื้อหา แตใหใสลําดับที่
ของภาพแยกตามภาคผนวกยอย เชนเดียวกับกรณีการพิมพ/ตาราง
5) ภาพที่จะแสดงในแนวขวางของกระดาษ ใหสวนบนของภาพอยูทางดานสันปก
และใหพิมพ/เลขลําดับที่และคําบรรยายดานลางของภาพขนานกับขอบกระดาษดานขวามือ
6) กรณีไมอาจใสลําดับและคําบรรยายภาพลงในหนาเดียวกับภาพได ใหใสไวหนา
ซายมือ กรณีนี้ใหนับหนาดวยและไมใหมีการพิมพ/ในหนาขวามือกอนนั้น

