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บทที ่ 1 
การพิมพคูมือโครงงาน 

 
1.1    กระดาษท่ีใช 

กระดาษท่ีใชพิมพโครงงานหรือทําสําเนาโครงงานตองเปนกระดาษปอนดขาวพิเศษ ไมมีเสนบรรทัด 
ขนาดมาตรฐาน A4 น้ําหนัก 80 กรัมตอตารางเมตร  ใหพิมพเพียงหนาเดียวเทานั้นตลอดท้ังเลม 
 
1.2    การเวนขอบกระดาษ 

1.2.1    หัวกระดาษใหเวน 1 นิ้ว (2.54 เซนติเมตร)  ยกเวนหนาท่ีข้ึนบทใหมของแตละบทใหเวน 2 นิ้ว 
(5.08 เซนติเมตร) และหนาปกใหเวน 1.5 นิ้ว (3.81 เซนติเมตร) 

1.2.2    ขอบลางและขอบขวามือ  ใหเวน 1 นิ้ว (2.54 เซนติเมตร) ยกเวนหนาปกใหเวน 1.5 นิ้ว (3.81 
เซนติเมตร) 

1.2.3    ขอบซายมือ ใหเวน 1.5 นิ้ว (3.81 เซนติเมตร) 
 
1.3    การพิมพ 

1.3.1    ขนาดตัวอักษรและแบบตัวพิมพ  ใหใชแบบตัวพิมพ (Font) ชื่อ Angsana New, TH 
SarabunPSK  ขนาดตัวอักษร 16 พอยต  สําหรับตัวอักษรธรรมดาของการพิมพตลอดท้ังเลม  และใหใชขนาด
ตัวอักษร 16 พอยต  แบบตัวหนา (Bold)  เม่ือใชพิมพหัวขอสําคัญ  โดยใชหมึกพิมพสีดําตลอดท้ังเลม 

1.3.2    การเวนระยะระหวางบรรทัด  ใหเปนแบบเดียวกันตลอดท้ังเลม  สําหรับการเวนระยะบรรทัด
ระหวางหัวขอสําคัญใหเวน 1 บรรทัด 

1.3.3    การยอหนา  ใหเวนระยะจากกรอบพิมพดานซายมือ 0.5 นิ้ว (1.27 เซนติเมตร) 
1.3.4    การข้ึนบรรทัดใหม  เม่ือพิมพคําสุดทายไมจบในบรรทัดนั้น ๆ  ใหยกคํานั้นไปพิมพในบรรทัด

ตอไปท้ังคํา ไมควรตัดสวนทายของคําไปพิมพในบรรทัดใหม 
 
1.4    การลําดับหนาและการพิมพเลขหนา 

1.4.1    การลําดับหนาในสวนนําเรื่อง ใหใชตัวอักษรเรียงตามลําดับพยัญชนะไทย  ก,ข,ค,… โดยพิมพ
ลําดับหนาไวกลางหนากระดาษดานบนหางจากขอบกระดาษดานบนลงไป  0.5 นิ้ว (1.27 เซนติเมตร)  โดย
เริ่มนับจากหนากิตติกรรมประกาศเปนตนไป 

1.4.2    การลําดับหนาในสวนเนื้อหาและสวนอางอิง  ใหใชตัวเลขอารบิค  1,2,3,…กํากับหนาเรียง
ตามลําดับตลอดท้ังเลม โดยพิมพไวกลางหนากระดาษดานบนหางจากขอบกระดาษดานบนลงไป  0.5 นิ้ว 
(1.27 เซนติเมตร)  ยกเวน  หนาแรกของบทท่ีข้ึนบทใหม  หนาแรกของบรรณานุกรม  และหนาแรกของ
ภาคผนวกแตละภาคไมตองใสเลขหนากํากับแตใหนับจํานวนหนารวมไปดวย 
 
1.5    การพิมพบทท่ี  หัวขอสําคัญ  และหัวขอยอย 

1.5.1    บท (Chapters)  เม่ือข้ึนบทใหมตองข้ึนหนาใหมเสมอและมีเลขประจําบท โดยใชเลขอารบิค
เทานั้น  ใหพิมพคําวา  “บทท่ี”  ไวตรงกลางตอนบนสุดของหนากระดาษ สวนชื่อบทใหพิมพไวตรงกลาง
หนากระดาษเชนกัน โดยใหพิมพบรรทัดตอไปไมตองเวนบรรทัด  ชื่อบทท่ียาวเกิน 1 บรรทัด ใหแบงเปน 2-3 
บรรทัดตามความเหมาะสม  การพิมพบทท่ีและชื่อบทใหใชขนาดตัวอักษร 20 พอยต แบบตัวหนา (Bold) 
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1.5.2    หัวขอหลัก  หัวขอสําคัญในแตละบทใหพิมพชิดกรอบกระดาษดานซายมือ โดยใชตัวอักษร 16 
พอยต แบบตัวหนา (Bold)  ไมตองขีดเสนใต  โดยพิมพเวนหางจากบรรทัดชื่อบท 1 บรรทัดการพิมพบรรทัด
ตอ ๆ ไปไมตองเวนบรรทัด 

1.5.3    หัวขอสําคัญ  หัวขอสําคัญในแตละบทใหพิมพชิดกรอบกระดาษดานซายมือ โดยใชตัวอักษร 16 
พอยต แบบตัวหนา (Bold)  ไมตองขีดเสนใต  ใหใสตัวเลขกํากับเริ่มท่ี 1 โดยพิมพตอจากบรรทัดหัวขอหลัก  

1.5.4    หัวขอยอย  ใหพิมพยอหนาโดยเวนระยะใหตรงกับตัวอักษรตัวแรกของชื่อขอความของหัวขอ
สําคัญนั้น หากหัวขอยอยมีการแบงมากกวา 3 ระดับ  ใหใสตัวเลขหรือตัวอักษรภาษาไทยคือ  ก,ข,ค,…  ก็ได 
 

 
 

ภาพท่ี 1.1   การพิมพหัวขอสําคัญและหัวขอยอย 
 
1.6    การพิมพตาราง 

1.6.1    ตารางประกอบดวยเลขท่ีของตาราง ชื่อของตาราง สวนขอความและท่ีมาของตาราง  โดยปกติ
ใหพิมพอยูหนาเดียวกันท้ังหมด  ชื่อตารางอาจมีท้ังแบบแนวตั้งและแบบแนวนอนก็ได  

1.6.2    ใหพิมพคําวาตารางท่ีชิดริมกรอบกระดาษซายมือ ตามดวยเลขท่ีของตารางตามการแบงบท  
และชื่อตาราง กํากับไวดานบนของตารางนั้น  โดยเรียงลําดับหมายเลขตารางตามบทจาก 1 ไปจนจบบท  
ตารางในภาคผนวกก็ใหพิมพในลักษณะเดียวกัน  ใหพิมพตัวอักษรตัวหนา (Bold) คําวาตารางท่ีและเลขท่ี
ตาราง เชน  ตารางท่ี 1.1 (อยูในบทท่ี 1)  ตารางท่ี 2.1 (อยูในบทท่ี 2)  และ  ตารางท่ี ก.1 (อยูในภาคผนวก  
ก) 

1.6.3    ใหพิมพชื่อตารางตอจากเลขท่ีของตารางโดยเวนระยะหาง 2 ชวงตัวอักษร กรณีชื่อตารางยาว
เกินกวา 1 บรรทัด ใหพิมพตัวอักษรตัวแรกของบรรทัดถัดไปตรงกับตัวอักษรตัวแรกของชื่อตาราง  ดังภาพท่ี 
1.2 
 

 
หัวขอหลัก 

1.**หัวขอสําคัญ 
1.1**หัวขอยอย 
1.2**หัวขอยอย 

1.2.1**หัวขอยอย 
1.2.2**หัวขอยอย 

ก)**หัวขอยอย 
ข)**หัวขอยอย 

1)**หัวขอยอย 
2)**หัวขอยอย 
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ภาพท่ี 1.2   การพิมพตาราง 
 
1.7    การพิมพบรรณานุกรม (Bibliography) 
 การพิมพบรรณานุกรมใหอยูตอจากสวนเนื้อหา และกอนภาคผนวกใหพิมพคําวา “บรรณานุกรม” 
ดวยขนาดตัวอักษร 18 พอยน แบบตัวหนา กลางหนากระดาษ โดยเวนขอบกระดาษพิมพเชนเดียวกับการเริ่ม
บทใหม และใหเวนระยะหางจากชื่อบรรณานุกรม 1 บรรทัด จึงเริ่มพิมพบรรทัดแรกของแตละรายการของ
เอกสารท่ีใชอางอิง 

ใหเรียงเอกสารท่ีใชอางอิงท้ังหมดไวดวยกัน โดยเรียงลําดับตามตัวอักษรตัวแรกของรายการท่ีอางอิง 
โดยยึดวิธีการเรียงลําดับตามแบบพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ใหเรียงลําดับรายการบรรณานุกรม
ภาษาไทยไวกอน แลวจึงตามดวยรายการบรรณานุกรมภาษาอังกฤษ 

 
1.8    การพิมพภาคผนวก 

การพิมพภาคผนวกใหพิมพในหนาถัดจากภาคเอกสารอางอิง  ถาภาคผนวกมีภาคเดียวไมไดแบง
ออกเปนหลายภาคใหใชเปน  “ภาคผนวก**ก” โดยพิมพอยูกลางหนากระดาษ ดวยขนาดตัวอักษร 18 พอยน 
แบบตัวหนา  และบรรทัดตอมาพิมพชื่อของภาคผนวกโดยเวนจากบรรทัดบน 1 บรรทัด  ถาภาคผนวกมีหลาย
ภาคใหใชเปนภาคผนวก ก  ภาคผนวก ข ฯลฯ  ใหข้ึนหนาใหมเม่ือข้ึนภาคผนวกใหม 
 
1.9    การทําสําเนา 

การทําสําเนาใหใชวิธีอัดสําเนาโรเนียว  ถายเอกสาร  พิมพออฟเซทหรือวิธีอ่ืน ๆ ท่ี ใหความชัดเจน
และถูกตองเชนเดียวกับตนฉบับ 
 

 
 
ตารางท่ี 1.1**ชื่อตารางชื่อตารางชื่อตารางชื่อตารางชื่อตาราง

ชื่อตารางชื่อตารางชื่อตาราง  
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