
SP06 (ปรับปรุง 21/ก.ย./65) 

 แบบฟอร์มการตรวจรูปเล่มปริญญานิพนธ์ 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

 
ส่วนที่ 1 อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ 
     ผา่นการแกไ้ขเน้ือหาหลงัสอบ และตรวจสอบความถูกตอ้งของรูปแบบปริญญานิพนธ์เบ้ืองตน้ตามรายละเอียดดา้นล่างเรียบร้อยแลว้ 
 

ลงช่ืออาจารยท่ี์ปรึกษา………..................................................................   วนัที่ ..........................................………………………………..…………. 
 

ส่วนที่ 2 ส าหรับนักศึกษา 
ช่ือเร่ืองปริญญานิพนธ์ 
.......................................................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................................................... 
ช่ือนกัศึกษา ................................................................... ....................................................... รหสันกัศึกษา .................................................................... 
ช่ือนกัศึกษา .......................................................................................................................... รหสันกัศึกษา ........... ......................................................... 
ช่ือนกัศึกษา .......................................................................................................................... รหสันกัศกึษา .................................................................... 
ช่ือนกัศึกษา ............................................................................................ .............................. รหสันกัศึกษา .................................................................... 
หลกัสูตร...........................................................................................................................................................................................................................  
เบอร์โทรศพัท.์.......................................................................  
 

กรุณาท าสัญลักษณ์ ลงในช่องทีไ่ด้ตรวจสอบความถูกต้องและแก้ไขในเบื้องต้น 
 

ส่วนน าเร่ือง ส่วนที่ตรวจสอบ 
นักศึกษา
ตรวจสอบ 

อาจารย์ที่ปรึกษา
ตรวจสอบ 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 

แกไ้ข ถูกตอ้ง แกไ้ข ถูกตอ้ง 
หนา้ปก ช่ือเร่ืองใชต้วัอกัษร Angsana New ขนาด 24 ตวัเขม้หนาหากช่ือ

เร่ืองมีความยาวให้พิมพเ์รียงลงมาในลกัษณะสามเหล่ียมหวักลบั 
ช่ือนกัศึกษา มีเฉพาะช่ือและนามสกลุ ตวัอกัษรขนาด 20 จดัให้อยู่
ก่ึงกลางของกระดาษ และช่ือนกัศึกษาคนถดัไปต าแหน่งช่ือและ
นามสกุลจะตอ้งตรงกบัคนแรก (ให้ล าดบัช่ือเรียงตามรหสั
ประจ าตวันกัศึกษา) 
ส่วนล่างของปก มีช่ือปริญญา/สาขา/คณะ/มหาวิทยาลยั/ปี
การศึกษา 

     

หนา้อนุมติั ตรวจสอบช่ือ-สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ คณบดี/ อาจารยท่ี์
ปรึกษา/ประธาน/กรรมการสอบ 

     

บทคดัยอ่ เป็นส่วนสรุป กล่าวถึง วตัถุประสงค ์วิธีการด าเนินงาน ผลการ
วิเคราะห์ ความยาวไม่เกิน  
1 หนา้กระดาษ และจะตอ้งมีค าส าคญัของงานปริญญานิพนธ์ 
ภาษาไทย และภาษาองักฤษ 
อยา่งนอ้ย 3 ค  า 

     

สารบญั เป็นการแสดงส่วนประกอบส าคญัทั้งหมดของปริญญานิพนธ์ 
และให้นกัศึกษาเช็คเลขหนา้ให้ตรงกนักบั 
ในเน้ือหา  
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ส่วนน าเร่ือง ส่วนที่ตรวจสอบ 
นักศึกษา
ตรวจสอบ 

อาจารย์ที่ปรึกษา
ตรวจสอบ 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 

แกไ้ข ถูกตอ้ง แกไ้ข ถูกตอ้ง 
กิตติกรรมประกาศ เขียนแสดงความขอบคุณผูมี้ส่วนร่วม หรือช่วยเหลือให้งาน

ปริญญานิพนธ์ส าเร็จลุล่วง ช่ืออาจารยท่ี์ปรึกษา (ต าแหน่งทาง
วิชาการให้เขียนแบบเตม็) 

     

สารบญัภาพ ให้นกัศึกษาเช็คเลขหนา้ให้ตรงกนักบัในเน้ือหา 
ส่วนเร่ิมตน้ จะตอ้งพิมพ ์ภาพ ช่ือภาพ หนา้ 

     

สารบญัตาราง ให้นกัศึกษาเช็คเลขหนา้ให้ตรงกนักบัในเน้ือหา 
ส่วนเร่ิมตน้ จะตอ้งพิมพ ์ตาราง ช่ือตาราง หนา้ 

     

ส่วนเน้ือเร่ือง ส่วนเน้ือหาเป็นส่วนท่ีแสดงสาระส าคญัของ 
ปริญญานิพนธ์ มีส่วนประกอบดงัน้ี 
บทท่ี 1 บทน า 
            1.1 ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
            1.2 วตัถุประสงคข์องการศึกษา 
            1.3 ขอบเขตของการศึกษา 
            1.4 ขั้นตอนการด าเนินงาน 
            1.5 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะไดรั้บ 
            1.6 นิยามศพัทเ์ฉพาะ 
บทท่ี 2 เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
บทท่ี 3 วิธีการด าเนินงาน 
บทท่ี 4 การวิเคราะห์ผล 
บทท่ี 5 สรุป อภปิราย และขอ้เสนอแนะ 

     

อกัษรท่ีใชพ้ิมพ ์ ตรวจสอบอกัษรท่ีใชพ้ิมพท์ุกหนา้ เป็น Angsana New  
(ทั้งเล่ม) 

     

การตั้งค่าเคา้โครง
หนา้กระดาษ 

หนา้ปก ตั้งระยะขอบ บน 3.81 ซม. (1.5 น้ิว)  
ล่าง ซา้ย และขวา 2.54 ซม. (1 น้ิว) 

     

หนา้อนุมติั ตั้งระยะขอบ บน และซา้ย 3.81 ซม. (1.5 น้ิว)  ลา่ง 
และขวา 2.54 ซม. (1 น้ิว) 

     

บทคดัยอ่ ตั้งระยะขอบ บน 5.08 ซม. (2 น้ิว) 
ซา้ย 3.81 ซม. (1.5 น้ิว)  ล่าง และขวา 2.54 ซม. (1 น้ิว) 

     

กิตติกรรมประกาศ ตั้งระยะขอบ บน 5.08 ซม. (2 น้ิว)  
ซา้ย 3.81 ซม. (1.5 น้ิว)  ล่าง และขวา 2.54 ซม. (1 น้ิว) 

     

สารบญั  สารบญัภาพ  สารบญัตาราง 
ตั้งระยะขอบ บน 5.08 ซม. (2 น้ิว) ซา้ย 3.81 ซม.  
(1.5 น้ิว)  ล่าง และขวา 2.54 ซม. (1 น้ิว)  
ส าหรับหนา้ท่ี 2 ให้ใชค้  าว่า  
สารบัญ (ต่อ) สารบัญภาพ (ต่อ) สารบัญตาราง (ต่อ)   
ตั้งระยะขอบ บน และซา้ย 3.81 ซม. (1.5 น้ิว)   
ล่าง และขวา 2.54 ซม. (1 น้ิว) 
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ส่วนน าเร่ือง ส่วนที่ตรวจสอบ 
นักศึกษา
ตรวจสอบ 

อาจารย์ที่ปรึกษา
ตรวจสอบ 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 

แกไ้ข ถูกตอ้ง แกไ้ข ถูกตอ้ง 
การตั้งค่าเคา้โครง
หนา้กระดาษ 

หนา้บทท่ี  ตั้งระยะขอบ บน 5.08 ซม. (2 น้ิว) ซา้ย 3.81 ซม.  
(1.5 น้ิว)  ล่าง และขวา 2.54 ซม. (1 น้ิว) ส่วนเน้ือหาถดัไป 
หนา้ท่ี 2 ตั้งระยะขอบ บน และซา้ย 3.81 ซม. (1.5 น้ิว)  ลา่ง และ
ขวา 2.54 ซม. (1 น้ิว) 

     

บรรณานุกรม  ตั้งระยะขอบ บน และซา้ย 3.81 ซม. (1.5 น้ิว)   
ล่าง และขวา 2.54 ซม. (1 น้ิว) 

     

ภาคผนวก ตั้งระยะขอบ บน และซา้ย 3.81 ซม. (1.5 น้ิว)   
ล่าง และขวา 2.54 ซม. (1 น้ิว) 

     

ประวติัยอ่ผูศ้ึกษาปริญญานิพนธ์  ตั้งระยะขอบ บน และซา้ย  
3.81 ซม. (1.5 น้ิว)  ลา่ง และขวา 2.54 ซม. (1 น้ิว) 

     

การตั้งค่าระยะห่าง
ของบรรทดั 

เคา้โครงกระดาษ   ดูท่ีการเย้ือง ระยะห่าง ให้ปรับ 
ระยะห่าง  ก่อน ให้เป็น 0 พ. และระยะห่าง หลงั ให้เป็น 0 พ. 

 
 

หนา้แรก ดูท่ีระยะห่างบรรทดัและยอ่หนา้ เลือกระยะห่าง 1.0 

 

     

การล าดบัเลข
หวัขอ้ส าคญัและ
หวัขอ้ยอ่ย 

1.1 หัวข้อส าคัญ 
   1 TAB      1.1.1 หัวข้อย่อย 
             1.1.1.1 ……………………………………… 
             1.1.1.2 ……………………………………… 
                       1) …………………………………… 
                       2) …………………………………… 
                          2.1) ………………………………. 

     

รูปภาพ รูปภาพในเน้ือหา จะตอ้งเวน้จากเน้ือหา 1 บรรทดั จดัต าแหน่ง
ให้อยูก่ึ่งกลาง ส าหรับค าอธิบายใตภ้าพ จะตอ้งเวน้จากรูปภาพ 1 
บรรทดั (ระยะการเวน้ช่องบรรทดัขนาด 16) พิมพค์  าว่า ภาพท่ี 
ตามดว้ยล าดบัเลขของภาพ ใชต้วัอกัษรหนาเขม้ และตามดว้ย 
ช่ือภาพ จดัต าแหน่งให้อยูก่ึ่งกลาง ตวัอยา่ง 
           ภาพที่ 2.1 .............ช่ือภาพ............................. 
ท่ีมา : .............................................................................   
ส าหรับ การอา้งอิงท่ีมาของภาพ ให้ Enter 1 คร้ังต่อจากช่ือภาพ 
ให้พิมพว์่า ท่ีมา :  ชิดซา้ยสุด  

     

ตาราง ค าอธิบายตารางจะตอ้งอยูส่่วนบนของตาราง พิมพค์  าว่า ตารางท่ี 
ตามดว้ยล าดบัเลขของตาราง ใชต้วัอกัษรหนาเขม้ และตามดว้ย
ช่ือตาราง จดัต าแหน่งให้อยูชิ่ดซา้ย ตวัอยา่ง 
 

ตารางที่ 4.1 ..................ช่ือตาราง............................. 
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ส่วนน าเร่ือง ส่วนทีต่รวจสอบ 
นักศึกษา
ตรวจสอบ 

อาจารย์ที่ปรึกษา
ตรวจสอบ 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 

แกไ้ข ถูกตอ้ง แกไ้ข ถูกตอ้ง 
ตาราง  

 

ส่วนของตาราง จะตอ้งเวน้จากช่ือตาราง 1 บรรทดั   
ส าหรับ การอา้งอิงท่ีมาของตาราง ให้เวน้ 1 บรรทดัจาก
ตาราง และพิมพว์่า ท่ีมา :  ชิดซา้ยสุด 
เส้นตาราง  เป็นเส้นคู่ มีเฉพาะดา้นบนและล่างของตาราง 

     

บรรณานุกรม พิมพ ์บรรณานุกรม อยูต่รงกลางหน้ากระดาษ  
ตวัอกัษรขนาด 20 ตวัหนาเขม้ ในหนา้ถดัไปเป็น
รายละเอียดของบรรณานุกรม ตรวจสอบการอา้งอิง
บรรณานุกรมตามหลกั APA 6th หรือดูรูปแบบการอา้งอิง
จากตวัอยา่งคู่มือการจดัท าเล่มปริญญานิพนธ์ของคณะ 

     

ภาคผนวก พิมพ ์ภาคผนวก อยูต่รงกลางหนา้กระดาษ  
ตวัอกัษรขนาด 20 ตวัหนาเขม้ ในหนา้ถดัไปเป็น
รายละเอียดของภาคผนวก อาจแบ่งออกเป็นภาคผนวก
ยอ่ยให้ใชเ้ป็นภาคผนวก ก ภาคผนวก ข ภาคผนวก ค  
เป็นตน้ ในบรรทดัต่อมาให้พิมพช่ื์อของภาคผนวกนั้น  
ตวัอกัษรขนาด 20 ตวัหนาเขม้ 

     

ประวติัยอ่ผูศ้ึกษา
ปริญญานิพนธ์ 

พิมพ ์ประวติัยอ่ผูศ้ึกษาปริญญานิพนธ์ อยูต่รงกลาง
หนา้กระดาษ ตวัอกัษรขนาด 20 ตวัหนาเขม้ 
ในหนา้ถดัไปเป็นรายละเอียดของประวติัยอ่ผูศ้ึกษา
ปริญญานิพนธ์ มีส่วนประกอบ 3 ส่วน ไดแ้ก่  
ประวติัส่วนตวั ประกอบดว้ย ช่ือ-นามสกุล เกิดเม่ือ 
สถานท่ีเกิด ท่ีอยูปั่จจุบนั และเบอร์โทรศพัท์ 
ประวติัการศึกษา ประกอบดว้ย ปี พ.ศ. ท่ีส าเร็จการศึกษา 
สถานท่ีศึกษา และวุฒิการศึกษา โดยเรียงล าดบัจากวุฒิต ่า
ไปสูง 
ประวติัการท างาน (ถา้มี) ให้ระบุปี พ.ศ. และเขียน
ประสบการณท์ างาน หรือสถานท่ีเคยฝึกงาน 
รูปภาพนกัศึกษา จะตอ้งเป็นภาพใส่ชุดครุยท่ีถูกตอ้งตาม
สีของคณะ ขนาดรูปภาพ สูง 3.39 ซม. กวา้ง 2.54 ซม.  

     

 

หมายเหตุ: 1. ส่งแบบฟอร์ม SP.06 ท่ีมีการตรวจสอบจากนกัศึกษาและผา่นการตรวจสอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษาเบ้ืองตน้แลว้  
            พร้อมแนบเอกสารปริญญานิพนธ์ฉบบัแกไ้ข 1 เล่ม  
              2. นกัศึกษาท่ีส่ง SP.06 จะตอ้งแกไ้ขรูปเล่มปริญญานิพนธ์ให้แลว้เสร็จภายใน 7 วนั  

 
ลงช่ือ .....................................................  

                                                                                                                                                                                               เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบ 


