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องค์ประกอบของรายงานโครงงานวศิวกรรมเครื่องกลฉบับสมบูรณ ์
 
รายงานโครงงานวิศวกรรมเครื่องกล ประกอบด้วย 5 ส่วน คือ 

1. ส่วนแรก (Preliminary) 
2. ส่วนเนื้อหา (Text) 
3. ส่วนบรรณานุกรม (References) 
4. ส่วนภาคผนวก (Appendix) 
5. ส่วนประวัตินิสิต (Student Biographies) 

ส่วนที่1 ถึง 3 ต้องมีครบถ้วนในโครงงานวิศวกรรมเครื่องกล ส่วนที่4 จะมีหรือไม่แล้วแต่ความจ าเป็นและความ
เหมาะสมของโครงงานวิศวกรรมเครื่องกลแต่ละเรื่อง และส่วนที่ 5 จะต้องระบุประวัตินิสิตที่อยู่ในโครงงานทุกคน 
 
ส่วนแรก (Preliminary) 
 ภาคแรกประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ตามล าดับดังต่อไปน้ี 

1. ปกนอก (Cover) ใช้ปกตามที่ระบุ (ปกแดงคล้ายปกวิทยานิพนธ์) โดยพิมพ์ข้อความตามล าดับจากบน
ลงล่างคือ 
  1.1  ชื่อโครงงานวิศวกรรมเครื่องกล   

1.2  ชื่อภาควิชาวิศวกรรมวิศวกรรมเครื่องกล 
1.3  ชื่อคณะวิศวกรรมศาสตร ์
1.4  ชื่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    

  1.5  ชื่อเรื่อง 
- ชื่อภาษาไทย 
- ชื่อภาษาอังกฤษ     

  1.6  ชื่อนิสิต เลขประจ าตัวนิสิตโดยช่ือนิสิต (ผู้แต่ง) ไม่ต้องมีค าน าหน้าชื่อ 
  1.7  ปีการศึกษาที่ลงทะเบียนวิชาโครงงานวิศวกรรมเครื่องกลเช่น พ.ศ. 2560 
หมายเหตุ:  ทุกหัวข้อใช้แบบตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาดตัวอักษร 26 Bold ตามตัวอย่างที่ 1 
 
 สันปก พิมพ์ชื่อเรื่อง และ พ.ศ. เรียงไปตามความยาวของสันปก ตัวอักษรตั้งเมื่อหงายโครงงาน
วิศวกรรมเครื่องกล โดยจัดระยะให้เหมาะสม 

ปกหน้า 
 รถบังคับวิทยุไฟฟ้าน าทางด้วย GPS พ.ศ. 2558  

ปกหลัง 
25 มม.                                                                                                      25 มม. 
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 ปกด้านหลัง ต้องไม่มีข้อความใดๆ 
 

2. กระดาษเปล่าคั่นหน้า (Fly Page) ถัดจากปกแข็งด้านหน้าและก่อนปกแข็งด้านหลัง ให้มีกระดาษเปล่า
สีขาวด้านละแผ่น 

3.ปกใน (Title Page)ประกอบด้วยข้อความต่าง ๆ และการลงนามอนุมัติจากกรรมการโครงงานทุกท่าน 
(มีเฉพาะในรายงานฉบับสมบูรณ์) ตามตัวอย่างที่ 2 
หมายเหตุ: ทุกหัวข้อใช้แบบตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาดตัวอักษร 18 Bold และหากมีบริษัทเข้าร่วม
โครงงาน ให้ใช้แบบฟอร์มตามตัวอย่างของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

 
4.บทคัดย่อ (Abstract) มีเฉพาะในรายงานฉบับสมบูรณ์ รูปแบบบทคัดย่อโครงงานวิศวกรรมเครื่องกล

โดยจะมีทั้งบทคดัย่อที่เป็นภาษาไทย และบทคัดย่อที่เป็นภาษาอังกฤษ ตามตัวอย่างที่ 3 ซึ่งประกอบด้วย 
(1) ที่ส่วนหัวกระดาษ พิมพ์ข้อความ “ชื่อ-นามสกุลของนิสิตในโครงงานวิศวกรรมเครื่องกลทั้งหมด” 

(หากมี 2 คน ให้ใช้ “และ” หากมีตั้งแต่ 3 คนขึ้นไปให้คั่นด้วยเครื่องหมาย “,” และก่อนคนสุดท้าย
ให้ใช้ “และ”), ตามด้วย “ปีการศึกษา” ที่ท าโครงงานฯ, “ชื่อโครงงานวิศวกรรมเครื่องกล”, 
“ชื่อปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขาวิศวกรรมเครื่องกล)”, “คณะวิศวกรรมศาสตร์”,
และ“มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” 
จากนั้นเว้น 1 บรรทัด 

(2) พิมพ์ค าว่า “บทคัดย่อ” แล้วขึ้นบรรทัดใหม่เป็นเนื้อความย่อ ซึ่งอาจมีหลายย่อหน้า (ย่อหน้าต่อ ๆ 
มาจะเว้นเพียง 1 บรรทัด) เป็นการสรุปสาระส าคัญของโครงงานอย่างครบถ้วน ไม่แบ่งเป็นข้อ ๆ มี
ความยาวไม่เกิน 1,000 ค า บทคัดย่อจะเป็นส่วนที่รวบรวมสาระส าคัญของแต่ละส่วนมาไว้ด้วยกัน 
ดังนั้นในบทคัดย่อจะมีทั้งค าน า ผลการทดลอง สรุป และวิจารณ์ 

(3) พิมพ์ค าว่า “ค าส าคัญ” ซึ่งควรระบุไว้ 3 – 5 ค า ที่เกี่ยวข้องกับโครงงาน ทั้งนี้ค าส าคัญเหล่านี้จะ
ถูกจัดเก็บไว้ในฐานข้อมูล และสืบค้นโครงงานฯ ต่อไป 

(4) พิมพ์ค าว่า “เลขที่เอกสารอ้างอิงภาควิชา” ซึ่งระบุเลขที่เอกสารอ้างอิงภาควิชาตามประกาศของ
ภาควิชา (ดทูี่บอร์ดประกาศโครงงานฯ) โดยให้จัดข้อความชิดด้านขวาของหน้ากระดาษ 

 
5. กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgements)เป็นส่วนที่ใช้บรรจุข้อความแสดงความขอบคุณผู้มีส่วน

สนับสนุนในการท าโครงงานวิศวกรรมเครื่องกล กิตติกรรมประกาศจะมีหรือไม่ก็ได้  ถ้ามี ให้พิมพ์ค าว่า 
กิตติกรรมประกาศ ไว้กลางหน้ากระดาษ ข้างล่างเป็นข้อความแสดงความขอบคุณและระบุรายชื่อคณะผู้จัดท า
โครงงานทั้งหมดที่ด้านท้ายของกิตติกรรมประกาศ 

 
6. สารบัญ (Table of Contents) เป็นส่วนที่แจ้งหมายเลขหน้าของส่วนต่างๆ ทั้งหมดทีมีอยู่ในโครงงาน

วิศวกรรมเครื่องกลนับจากหน้าสารบัญจนถึงหน้าสุดท้าย 
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7. สารบัญภาพ (List of Figures) เป็นส่วนที่แจ้งหมายเลขหน้าของภาพต่างๆ ทั้งหมดทีมีอยู่ในโครงงาน

วิศวกรรมเครื่องกลนับจากหน้าสารบัญจนถึงหน้าสุดท้าย (ถ้ามี) 
 
8. สารบัญตาราง (List of Tables) เป็นส่วนที่แจ้งหมายเลขหน้าของตารางต่างๆ ทั้งหมดทีมีอยู่ใน

โครงงานวิศวกรรมเครื่องกลนับจากหน้าสารบัญจนถึงหน้าสุดท้าย(ถ้ามี) 
 
9. ค าอธิบายสัญลักษณ์และค าย่อ (Glossary of Nomenclature) เป็นส่วนที่อธิบายถึงสัญลักษณ์และค า

ย่อต่าง ๆ จะมีหรือไม่ก็ได้แล้วแต่ความจ าเป็น แต่ละสัญลักษณ์และค าย่อให้มีความหมายเดียวกันตลอดทั้งเล่ม 
 
 
ส่วนเนื้อหา (text) 

ส่วนเนื้อหาอย่างน้อยต้องมีส่วนประกอบเรียงตามล าดับดังนี้ 
1. บทน า (Introduction)  

เป็นส่วนที่อธิบายถึงปัญหาและเหตุผลที่ท าการวิจัยโดยเน้นความส าคัญของงานที่ท าในส่วนนี้รวมถึง
วัตถุประสงค์ (objectives) ซึ่งอธิบายถึงจุดมุ่งหมายของการท าการวิจัยให้ชัดเจนและมีขอบเขตของการ
ด าเนินงาน (scope of work) ที่แน่นอน ในกรณีที่มีวัตถุประสงค์หลายอย่าง ควรแยกเป็นข้อ ๆ ค าน า
อาจมีหรือไม่มีการอ้างอิงก็ได้   
บรรทัดแรกพิมพ์ข้อความ “บทที่ 1. บทน า (Introduction)"ไว้กลางหน้ากระดาษ ขึ้นบรรทัดใหม่
แล้วเริ่มพิมพ์เนื้อหาของบทน า 
 

2. การตรวจเอกสาร (Literature Review) หรือทฤษฎีและหลักการ (Theory and Principle)  
เป็นส่วนที่สรุปข้อมูลหรือผลงานวิจัยที่มีผู้ท ามาแล้ว และมีความส าคัญต่องานวิจัยนี้ หากโครงงานใดไม่มี
ผู้ใดเคยท ามาก่อนหรือไม่สามารถตรวจเอกสารได้อาจเสนอทฤษฎีและหลักการแทน 
บรรทัดแรกพิมพ์ข้อความ “บทที่ 2. การตรวจเอกสาร (Literature Review)” หรือ “บทที่ 2. 
ทฤษฎีและหลักการ (Theory and Principle)” ตามความเหมาะสมของเนื้อหาในรายงาน 

 
 หลักเกณฑ์ในการตรวจเอกสาร 

(1) การอ้างอิง อาจแบ่งเป็นหัวข้อ หรือเป็นการบรรยาย แล้วแต่ความเหมาะสม 
(2) เอกสารที่เขียนอ้างอิงในการตรวจเอกสาร จะต้องตรงกับเอกสารในภาคเอกสารอ้างอิง 
(3) ระบบการอ้างอิงที่ใช้ คือ ระบบชื่อ และปี (name-and-year system) 
(4) การอ้างอิงเอกสารภาษาไทยให้ใช้ชื่อตัว เอกสารภาษาต่างประเทศให้ใช้ชื่อสกุล 
(5) แบบการอ้างอิง อาจแตกต่างตามรูปประโยคที่เขียนขึ้น เช่น 
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 ชื่อผู้รายงานน าหน้าประโยค 
   สุวรรณ  (2523) ……………………………………………………. 
   Gardner (1980) ……………………………………………………. 
 หรือชื่อตามหลังประโยค 
   ……………………………………………………. (สุวรรณ, 2523) 
   ……………………………………………………. (Gardener, 1980) 
 (6) หากมีผู้เขียน 2 คน ต้องใส่ชื่อทั้งหมด เช่น 
   สุวรรณ และ กนก (2523)    …………………… 
   Johnson และ Smith (1980) ……………………. 
 หรือ 
   …………………….  (สุวรรณ และ กนก, 2523) 
   ……………………   (Johnson และ Smith, 1980) 
 (7) หากมีผู้เขียน 3คนขึ้นไป ให้เขียนดังนี ้
   สุวรรณ และคณะ (2523)    …………………… 
   Johnson และคณะ (1980) ……………………. 
 หรือ 
   …………………….  (สุวรรณ และคณะ, 2523) 
   ……………………   (Johnson และคณะ, 1980) 
 

3. อุปกรณ์และวิธีการ (Materials and Methods) 
เป็นการน าเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการออกแบบ วางแผนและก าหนดขั้นตอนการด าเนินการโดยละเอียดของ

โครงงาน ควรจะเขียนให้มีรายละเอียดในแต่ละขั้นตอนเป็นไปตามล าดับของเนื้อหา โดยเริ่มจากขั้นตอนแรกๆ จนถึง
ขัน้ตอนสุดท้าย ซึ่งจะแบ่งออกเป็นหัวข้อย่อยๆ ตามความเหมาะสม และควรศึกษารายละเอียดกับอาจารยที่ปรึกษา 
เนือ้หาในบทน้ีควรประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปนี ้(เป็นเพียงตัวอย่าง สามารถปรับเปลี่ยนไดต้ามความเหมาะสม) 

1) ความน า (4-5 บรรทัด) 
2) การวางแผนงานและการเตรียมการ 
3) การออกแบบการทดลอง 
4) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ (มีรูปประกอบและบรรยายรายละเอียดหรือจุดประสงค์การน ามาใช้ใน

โครงงาน) 
4) การด าเนินงาน/การทดลอง 
5) วิธีการวัดผลงาน/ผลการทดลอง 
6) สรุป (ประจ าบท 4-5 บรรทดั) 
บรรทัดแรกพิมพ์ข้อความ “บทที่ 3. วิธีการด าเนินงาน (Methods)” 
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4. ผล (Results) 
เป็นการเสนอผลการท าโครงงาน ต้องอธิบายให้ชัดเจนและควรเสนอในรูปของ ตาราง กราฟ หรือรูปภาพ 

ในแต่ละสิ่งควรมีค าอธิบายให้ชัดเจน ควรเขียนให้มีความละเอียดมากพอเพื่อความเข้าใจที่ดียิ่งขึ้น โดยการเขียนนั้น
อาจจะอ้างถึงวิธีการทดลองว่ามีกี่วิธีย่อยๆ แล้วในแต่ละวิธีหรือขั้นตอนย่อยๆ นั้นได้ผลการทดลองหรือทดสอบ
อย่างไรบ้าง เป็นต้น ก่อนการบันทึกผล ควรมีการสร้างตารางที่ใช้ในการทดลองหรือทดสอบเพื่อให้สะดวกต่อการ
บันทึกผลและง่ายต่อการน าเสนอ 

บรรทัดแรกพิมพ์ข้อความ “บทที่ 4. ผลการด าเนินงาน (Results)” 
 
5. วิจารณ์ (Discussion) 

 การวิจารณ์ผลการทดลองมีจุดหมายหลักดังนี ้
  (1)  เพื่ออธิบายเหตุผลที่ท าให้ได้ผลการทดลองเช่นนั้น 
  (2)  เพื่อสนับสนุน หรือ คัดค้านทฤษฎีที่มีผู้เสนอมาก่อน 
  (3)  เพื่อเปรียบเทียบกับผลงานทดลอง และการตีความหมายของผู้อ่ืน 
  (4)  เพื่อเน้นถึงปัญหา หรือสาระส าคัญของเรื่องที่ท าโครงงาน 
บรรทัดแรกพิมพ์ข้อความ “บทที่ 5. วิจารณ์ผลการด าเนินงาน (Discussion)” 

 
 อนึ่ง ในข้อ 4 ผลและ ข้อ 5 วิจารณ์อาจเขียนแยกหรือรวมกันก็ได้ตามความเหมาะสม กรณีที่เขียนรวมกัน
ให้ใช้หัวข้อว่า บทที่ 4. ผลและวิจารณ์ผลการด าเนินงาน (Results and Discussion) 

 
6.  สรุป (Conclusions) 

สรุปสาระส าคัญและประจักษ์พยานของผลการทดลอง และควรมีสรุปข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยหรือการ
ด าเนินงานต่อในอนาคตและลู่ทางที่จะน าผลไปใช้ให้เกิดประโยชน ์
บรรทัดแรกพิมพ์ข้อความ “บทที่ 6. สรุปผลการด าเนินงาน (Conclusions)” 

 
บรรณานุกรม (References) 
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ค าแนะน า: ศกึษารายละเอียดการเขียนบรรณานุกรมตามแบบ APA เพิ่มเติมจากสื่อออนไลน์ต่างๆ เช่น 
http://eportfolio.hu.ac.th/library/images/stories/sample/apa%20style%20psu.pdf 
http://library.bu.ac.th/help/libmanuals/other/Write_APA_Thai.pdf 
หรืออาจใช้ Google search “การเขียนบรรณานุกรมแบบ APA”หรือ “reference APA style” 

http://eportfolio.hu.ac.th/library/images/stories/sample/apa%20style%20psu.pdf
http://library.bu.ac.th/help/libmanuals/other/Write_APA_Thai.pdf
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ภาคผนวก (appendix) 
ภาคผนวกเป็นส่วนที่ให้รายละเอียดเพิ่มเติม เช่น วิธีค านวณที่ไม่ควรรวมไว้ในเนื้อหาของโครงงาน ตาราง

บันทึกอุณหภูมิ ส่วนผสมสารเคมี สูตรอาหาร ภาพแสดงเครื่องมือในการทดลอง แบบสอบถามที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 
เป็นต้น 

การจะมีภาคผนวกหรือไม่ ขึ้นอยู่กับความจ าเป็นและความเหมาะสม หากมีให้เริ่มภาคผนวกในหน้าถัดจาก
เอกสารอ้างอิง โดยมีข้อความว่า ภาคผนวก อยู่กลางหน้ากระดาษ รายละเอียดในภาคผนวกในหน้าถัดไป หากมี
ความจ าเป็นต้องแบ่งภาคผนวกออกเป็นภาคผนวกย่อย ให้แบ่งเป็นภาคผนวก ก ภาคผนวก ข ฯลฯ โดยพิมพ์ชื่อ
ภาคผนวกย่อยไว้กลางบรรทัดแรก การเริ่มภาคผนวกย่อยทุกครั้งให้ข้ึนหน้าใหม่ 

 
การพิมพ์ 

1. กระดาษที่ใช้พิมพ์โครงงานวิศวกรรมเครื่องกลต้องเป็นกระดาษสีขาวขนาด A4 (210 x 297 มม.) 
2. การพิมพ์ และการท าส าเนาให้ใช้สีด า โดยมีตัวอักษรแบบเดียวกันตลอดเล่มขนาดและลักษณะของ

ตัวพิมพ์ให้ อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของเครื่องพิมพ์โดยทั่ว ๆ ไป และพิมพ์หน้าเดียว 
3. สัญลักษณ์หรือตัวพิมพ์พิเศษซึ่งเครื่องคอมพิวเตอร์(หรือเครื่องพิมพ์)ไม่มีหรือไม่รองรับ ให้เขียนด้วยหมึก

ด าอย่างประณีต 
4. ข้อความที่พิมพ์ต้องห่างจากขอบบนไม่น้อยกว่า 25 มม.ด้านข้างทางขวา 25 มม. ด้านข้างทางซ้าย 38

มม. และขอบด้านล่าง 25 มม. ตารางและภาพต่าง ๆ ต้องอยู่ในขอบกระดาษในลักษณะดังกล่าวเช่นกัน 
5. การพิมพ์ ให้พิมพ์เว้น 1 บรรทัดพิมพ์ (single space) แต่ถ้าพิมพ์ระหว่างหัวข้อใหญ่กับหัวข้อเล็ก หรือ

ระหว่างหัวข้อกับข้อความที่ตามมา รวมทั้งการขึ้นย่อหน้าใหม่ให้พิมพ์เว้น 1.5 บรรทัดพิมพ์ (1.5 lines) 
6. หมายเลขหน้า ให้พิมพ์ตอนล่างทางมุมขวามือของหน้ากระดาษ โดยพิมพ์ห่างจากขอบบนและด้านข้าง

ทางขวาด้านละ 1 นิ้ว ทุก ๆ หน้าจะต้องมีหมายเลขหน้าตั้งแต่สารบัญไปจนหมดภาคผนวกและประวัตินิสิต โดยใน
ส่วนแรกใช้เลขหน้าเป็นเลขโรมัน (เริ่มหน้า i ที่หน้าแรกของสารบัญ)และส่วนเนื้อหาจนจบหน้าสุดท้ายซึ่งเป็นประวัติ
นิสิตใชเ้ลขอารบิก (เริ่มหน้า 1 ที่หน้าแรกของบทที่ 1) 
ข้อสังเกต:  ปกนอกปกในบทคัดย่อ (ไทยและอังกฤษ) และกิตติกรรมประกาศ จะไม่ใส่เลขหน้า 

7. ห้ามมีหน้าแทรก เช่น หน้า 2ก หน้า 2ข เป็นต้น 
8. ในการพิมพ์รายงานก าหนดให้ใช้ตัวอักษรแบบTH SarabunPSK ขนาด 16 pts ยกเว้นถ้าเป็นหัวข้อให้ใช้

ขนาดที่ใหญ่กว่าได้ หรือท าตัวหนาตามความเหมาะสม 
 


