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ก 

คำนำ 

 คูมือการเขียนรายงานการวิจัยวิชาโครงการ เลมนี้ไดดำเนินการปรับปรุงแกไขจากคูมือการ

เขียนรายงานการวิจัยวิชาโครงการ ครั้งท่ี 2 เพ่ือใหมีความเหมาะสมกับหลักสูตรท่ีทางสถาบันการ

อาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ไดกำหนด และเพ่ือใหเปนไปตามนโยบายการพัฒนางาน ดาน

วิชาการของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1  ในดานการประกันคุณภาพการศึกษา 

 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ขอขอบคุณคณะกรรมการ ปรับปรุงแกไข

รูปแบบการเขียนรายงานการวิจัยวิชาโครงการ ครั้งท่ี 2 และผูท่ีมีสวนรวมทุกทานท่ีไดกรุณาเสียสละ

เวลามารวมกันปรับปรุงแกไข และดำเนินการจัดทำคูมือการเขียนรายงานการวิจัยวิชาโครงการใหมีความ

สมบูรณ และเหมาะสมกับหลักสูตรในกลุมเทคโนโลยีบัณฑิต และมีความเปนมาตรฐานสากล นอกจากนี้  

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ขอขอบคุณ คณะกรรมการฯ ทุกทานท่ีไดมีสวนรวม

และเปนผูดำเนินการจัดทำคูมือการเขียนรายงานการวิจัยวิชาโครงการ ตั้งแตในอดีตท่ีผานมา ณ ท่ีนี้ดวย 
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คำช้ีแจง 

 

คูมือการเขียนรายงานวิจัยวิชาโครงการ เลมนี้จัดทำข้ึนเพ่ือใหนักศึกษา   ระดับปริญญาตรี 

สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1   ใชเปนคูมือ 

ในการเขียนรายงานวิจัยวิชาโครงการ การเรียบเรียงคูมือเลมนี้จึงมุงหวังใหนักศึกษาไดทราบหลักเกณฑ 

และชวยเพ่ิมความสะดวก ในการเขียนรายงานวิจัยวิชาโครงการ โดยดูจากตัวอยางในการเขียนรายงาน

วิจัยวิชาโครงการแตละสวน นอกจากนี้ยังสามารถดูตัวอยางสวนประกอบงานวิจัยวิชาโครงการ  แตละ

สวนไดจากภาคผนวก ซ่ึงจัดเรียงไวตามลำดับสวนประกอบท่ีปรากฏในรายงานวิจัยวิชาโครงการ  เชน 

หนาปกใน หนาโครงการ หนากิตติกรรมประกาศ หนาบทคัดยอ หนาสารบัญ เปนตน สำหรับการเขียน

อางอิงแทรกในเนื้อหาและการเขียนบรรณานุกรม นักศึกษาตองตามท่ีกำหนดไวในคูมือฯ ไดโดยตองเปน

รูปแบบเดียวกันท้ังเลม 

อยางไรก็ตามในการจัดทำหนังสือคูมือฯ เลมนี้ แมวาคณะกรรมการดำเนินการไดชวยกัน

ตรวจสอบความ ถูกตองมาแลว แตอาจยังมีสวนท่ีบกพรองบาง ดังนั้นหากทานพบสวนท่ีเห็นควรแกไข 

กรุณาแจงใหคณะกรรมการ ทราบเพ่ือจักไดปรับปรุงแกไขในโอกาสตอไป 
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บทที่ 1 

บทนำ 

1.1 ความหมายของงานวิจัยวิชาโครงการ 

งานวิจัยวิชาโครงการ  หมายถึง  โครงการท่ีนักศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือ 

สายปฏิบัติการเรียบเรียงจากหัวขอท่ีไดรับอนุมัติใหทำการศึกษาจนไดผลครบถวนตามกระบวนการ  

แลวนำมาวิเคราะหและเรียบเรียงอยางเปนระบบจนเสร็จสมบูรณ 

1.2 ความสำคัญของงานวิจัยวิชาโครงการ 

 1.2.1 เปนหลักฐานของความสามารถและความวิริยะอุตสาหะของนักศึกษา การศึกษาระดับ

ปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ มีจุดมุงหมายท่ีจะใหผูท่ีสำเร็จการศึกษามีความสามารถ 

ในการศึกษาหาความรูใหมไดดวยตนเอง มีความสนใจใฝรูวิชาการอยางตอเนื่องสามารถวิเคราะหและ 

แกไขปญหาตามหลักวิชาการไดอยางถูกตองเหมาะสม เปนหลักฐานสำคัญท่ีแสดงใหเห็นถึงความสามารถ

ของนักศึกษาและความพยายามในการทำงานจนประสบผลสําเร็จดังกลาว 

 1.2.2 เปนดัชนีบงชี้ คุณภาพของการศึกษา  ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสาย

ปฏิบัติการ  บงชี้ถึงคุณภาพของการศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการดังนั้น หาก

นักศึกษาผลิตผลงาน ท่ีมีคุณภาพ เชน กอใหเกิดความรูใหมท่ีมีประโยชนในทางวิชาการหรือการนำไป

ประยุกตใชในสังคม หรือไดรับการยอมรับใหตีพิมพเผยแพรในวารสารทางวิชาการหรือการประชุมสัมมนา

ก็จะสงผลใหการจัดการศึกษาในหลักสูตรสาขาวิชานั้นๆ เปนท่ียอมรับในแวดวงวิชาการมากข้ึน 

1.3 ลักษณะของงานวิจัยวิชาโครงการท่ีดี 

ลักษณะของงานวิจัยวิชาโครงการ ท่ีมีคุณภาพเปนเครื่องแสดงใหเห็นถึงความสามารถและ

ความประณีตของผูเขียน โดยท่ีคุณภาพทางดานเนื้อหานั้นข้ึนอยูกับความถูกตองและคุณคาทางวิชาการ

เปนสำคัญ อยางไรก็ตาม การเสนอผลการวิจัยโครงการในลักษณะรูปเลมก็ตองมีคุณภาพดวย ลักษณะ 

ตอไปนี้เปนสิ่งบงชี้ถึงคุณภาพของการนำเสนองานวิจัยวิชาโครงการ ในรูปเลมท่ีนักศึกษาควรคำนึง  

ไดแก 

1.3.1 รูปเลม รูปเลมงานวิจัยวิชาโครงการ ตองมีความคงทน วัสดุท่ีใชทำปกนอกและกระดาษ

ท่ีใชในการพิมพตองมีคุณภาพดีตรงตามขอกำหนดการเขาเลมตองเรียบรอยไมหลุดลุย  ขอบโดยรอบ 

ของเลมไมขรุขระ 
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        1.3.2 ความยาวและความหนาของงานวิจัยวิชาโครงการ ท่ีดีควรมีความยาวของเนื้อหาท่ี

เหมาะสมไมมากหรือนอยเกินไป อันแสดงถึงความสามารถของผูเขียนในการใชภาษาไดอยางกระชับ 

เพ่ือทำใหผูอานมีความเขาใจไดดี 

        1.3.3 ภาษา การเขียนงานวิจัยวิชาโครงการ ไมวาจะเปนภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ตองใช

ภาษาเขียน ไมใชภาษาพูดภาษาแสลง หรือภาษาสำนวน และเนื่องจากรายงานวิจัยวิชาโครงการเปน

เอกสารทางวิชาการ การใชคำ วลี และประโยคตองใชใหถูกตองโดยยึดหลักไวยากรณของภาษาท่ีใช

เขียนหากไมแนใจหรือสงสัย นักศึกษาตองเปดพจนานุกรมท่ีเปนมาตรฐานตรวจสอบความถูกตองหรือ

ปรึกษาผูเชี่ยวชาญทางภาษานั้นๆ 

        1.3.4 ความถูกตองของขอมูลและการพิมพ ความนาเชื่อถือของรายงานวิจัยวิชาโครงการ  

อยูท่ีความถูกตอง ท้ังความถูกตองของขอมูลและความถูกตองของการพิสูจนอักษร ดังนั้น จึงเปนภาระท่ี

นักศึกษารับผิดชอบในการเขียนขอมูลท่ีถูกตอง เปนจริงและการตรวจความถูกตองของการเขียน  

คำศัพททุกคำและตัวเลขทุกตัว 

 

1.4 ส่ิงท่ีควรรูในการทำงานวิจัยวิชาโครงการ 

       1.4.1 ระเบียบและประกาศตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการทำงานวิจัยวิชาโครงการ นักศึกษาควรทำ

ความเขาใจระเบียบ ประกาศและขอกำหนดของหนวยท่ีเก่ียวกับแนวปฏิบัติ ในการทำงานวิจัยวิชา

โครงการใหเขาใจเพ่ือชวยใหสามารถวางแผนการทำงานวิจัยวิชาโครงการ ใหสำเร็จไดตามกำหนดเวลา

ซ่ึงสามารถอานและทำความเขาใจไดจากคูมือการเขียนรายงานวิจัยวิชาโครงการนี้ 

        1.4.2 อาจารยท่ีปรึกษางานวิจัยวิชาโครงการ 

      1.4.2.1 การเลือกอาจารยท่ีปรึกษา นักศึกษาควรปรกึษาอาจารยท่ีปรึกษาท่ัวไปหรือ

หัวหนาภาควิชาหรือประธานหลักสูตรถึงหัวขอปญหา  และแนวทางการวิจัยท่ีตนไดศึกษามาแลวเพ่ือขอ

คำแนะนำในการเลือกหรือติดตออาจารยท่ีมีความรูความชำนาญหรือสนใจในหัวขอปญหาดังกลาว 

ใหเปนอาจารยท่ีปรึกษางานวิจัยวิชาโครงการ หรืออยูในดุลยพินิจของแตละสาขาวิชา 

     1.4.2.2 การปรึกษาหารือการทำงานวิจัยวิชาโครงการ นักศึกษาตองเขาพบอาจารยท่ี

ปรึกษาเพ่ือหารือและรายงานความกาวหนาของการทำวิจัยอยางสม่ำเสมอตลอดระยะเวลาท่ีทำงานวจิัย

วิชาโครงการนั้น หากเปนไปไดควรกำหนดตารางเวลาการเขาพบอาจารยท่ีปรึกษาท่ีแนนอน อาจเปน

เดือนละหนึ่งหรือสองครั้ง 

       1.4.3 จรรยาบรรณและจริยธรรมในการทำรายงานวิจัยวิชาโครงการ  

    รายงานวิจัยวิชาโครงการเปนงานเขียนท่ีเสนอความคิดเห็นหรือขอมูลท่ีเปนผล

เนื่องมาจากการทำการศึกษาวิจัย และในการดำเนินการวิจัยใดๆ ยอมมีบุคคลหรือหนวยงานเขามา

เก่ียวของดวยหลายฝายตั้งแตเริ่มตนจนการวิจัยเสร็จสิ้น รวมถึงการเขียนรายงานหรือเสนอผลงานวิจัย
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ในรูปแบบตางๆ ดังนั้นนักศึกษา จึงตองคำนึงถึงจรรยาบรรณท่ีนักวิจัยพึงปฏิบัติดังตัวอยาง “จรรยาบรรณ

นักวิจัย” ท่ีคณะกรรมการสภาวิจัยแหงชาติไดประกาศใชเพ่ือเปนหลักเกณฑควรประพฤติสำหรับนักวิจัย

ท่ัวไปซ่ึงนักศึกษาสามารถใชเปนแนวทางในการประพฤติปฏิบัติได  

    

  

 



บทที่ 2 

 

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับรายงานวิจัยวิชาโครงการ 

 

 การทำรายงานวิจัยวิชาโครงการ นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนในวิชาโครงการ เม่ือไดมีการ

แตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษางานวิจัยวิชาโครงการเรียบรอย แลว และ/หรือมีคุณสมบัติครบตามขอกำหนด

เฉพาะของแตละหลักสูตร ลงทะเบียนใหเปนไปตามคำแนะนำของอาจารยท่ีปรึกษางานวิจัยวิชาโครงการ 

หรือเปนไปตามขอกำหนดเฉพาะของแตละหลักสูตร 

 

2.1  การขอแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษางานวิจัยวิชาโครงการ 

 2.1.1 ใหนักศึกษาเสนอชื่ออาจารยท่ีปรึกษางานวิจัยวิชาโครงการ และอาจารยท่ีปรึกษารวม 

เพ่ือให คณะแตงตั้งโดยความเห็นชอบของหัวหนาภาควิชาหรือประธานหลักสูตร อาจารยท่ีปรึกษาหลัก 

และอาจารยท่ีปรึกษารวมมีจำนวน คุณสมบัติ และบทบาทหนาท่ี ดังนี้ 

  2.1.2  จำนวนอาจารยท่ีปรึกษาหลักและอาจารยท่ีปรึกษารวม  

                 ใหมีอาจารยท่ีปรึกษาหลัก 1 คน และอาจมีอาจารยท่ีปรึกษารวมไดอีกตามความ

เหมาะสม แตละกรณี ท้ังนี้ใหเปนไปตามขอกำหนดของแตละสาขา (ถามี) 

  2.1.3  หนาท่ีของอาจารยท่ีปรึกษางานวิจัยวิชาโครงการ มีดังนี้ 

   2.1.3.1  ใหคำแนะนำและเปนท่ีปรึกษาเก่ียวกับเนื้อหาทางทฤษฎี วิธีการศึกษาวิจัย 

รวมท้ัง การแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนขณะดำเนินการศึกษาวิจัยโครงการ 

 2.1.3.2  ใหคำแนะนำปรึกษาเก่ียวกับการเขียนงานวิจัยวิชาโครงการ 

 2.1.3.3  ประเมินผลการทำงานวิจัยวิชาโครงการในระหวางท่ีกำลังดำเนินการ 

    2.1.3.4  พิจารณาใหความเห็นชอบในการขอสอบงานวิจัยวิชาโครงการของนักศึกษา 

อาจารยท่ีปรึกษางานวิจัยวิชาโครงการและอาจารยท่ีปรึกษารวมควรทำความเขาใจถึงแนวปฏิบัติ กฎ

และ ระเบียบตางๆ เก่ียวกับการทำงานวิจัยวิชาโครงการรวมท้ังขอกำหนดและรูปแบบการจัดพิมพเพ่ือ

สามารถใหคำแนะนำ ท่ีถูกตองแกนักศึกษา 

 

2.2  การเสนอหัวขอและเคาโครงงานวิจัยวิชาโครงการ 

 2.2.1 ขอกำหนดและข้ันตอนการเสนอหัวขอโครงการ  

    ขอกำหนดและข้ันตอนการดำเนินการในการเสนอหัวขอโครงการ  มีขอกำหนดและ

ข้ันตอน ดังนี้ 
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    2.2.1.1 จำนวนนักศึกษาตอหัวขอการดำเนินโครงการ แตละโครงการ ข้ึนอยูกับขนาด

ของโครงการ แตไมเกิน 3 คน ตอหนึ่งโครงการ และตองผานความเห็นชอบจากอาจารยผูสอนโครงการ

หรือคณะกรรมการโครงการ  

    2.2.1.2 นักศึกษาหรือกลุม ยื่นคำขอเสนอหัวขอโครงการ เสนอตออาจารยผูสอน

โครงการ หรือคณะกรรมการโครงการ  

    2.2.1.3 เม่ือนักศึกษาหรือกลุม เสนอหัวขอโครงการผานเรียบรอยแลว ใหเริ่ม

ดำเนินการสงเคาโครงของโครงการตามเสนอ 

   2.2.1.4 การเปลี่ยนแปลงหัวของานวิจัยวิชาโครงการ มีหลักเกณฑในการปฏิบัติ ดังนี้ 

       ในกรณีท่ีนักศึกษาไดรับอนุมัติใหเปลี่ยนหัวของานวิจัยวิชาโครงการการใน

เปลี่ยนแปลงใดๆ ท่ีเก่ียวกับโครงการภายหลังจากการเสนอหัวขอโครงการผานแลว ซ่ึงมีผลตอการ

เปลี่ยนแปลงสาระสำคัญ ของเนื้อหางานวิจัยวิชาโครงการ ตองขออนุมัติการเปลี่ยนแปลง โดยการยื่น 

คำรองตออาจารยผูสอนโครงการหรือผูท่ีไดรับมอบหมายจากอาจารยผูสอนโครงการหรือคณะกรรมการ  

โครงการ  

          2.2.1.5 ในกรณีท่ีผลการเสนอโครงการของนักศึกษาหรือกลุม “ผานโดยมีเง่ือนไข” 

นักศึกษาหรือกลุม จะตองดำเนินการแกไขปรับปรุงโครงการตามขอเสนอแนะของอาจารยผูสอน

โครงการ หรือคณะกรรมการโครงการ และยื่นคำขอเสนอโครงการฉบับแกไข พรอมโครงการฉบับเดิม 

โดยใหอาจารยผูสอนโครงการ หรือคณะกรรมการโครงการ ลงนามใหความเห็นชอบใหม 

    2.2.1.6 นักศึกษาหรือกลุม ท่ีผลการเสนอโครงการ “ไมผาน” จะตองดำเนินการจัดทำ

โครงการ และเสนอหัวขอโครงการใหม 

  2.2.2 การขออนุมัติเคาโครง งานวิจัยวิชาโครงการ 

                เคาโครงงานวิจัยวิชาโครงการ เปนเอกสารโครงการศึกษาวิจัยท่ีนักศึกษาเรียบเรียงข้ึน 

เพ่ือชี้แจงความจำเปน และปญหาของการวิจัย วัตถุประสงค ขอบเขต และวิธีการวิจัย ตลอดจน

แผนการดำเนินงานในการศึกษาวิจัย เพ่ือเปนกรอบแนวทางในการศึกษาวิจัยเรื่องนั้นๆ  

 นักศึกษาท่ีผานการเสนอหัวขอแลวตองเสนอเคาโครง จะตอง ดำเนินการเรียบเรียง 

เคาโครงงานวิจัยวิชาโครงการ โดยใหมีหัวขอและองคประกอบตามท่ีอาชีวศึกษาบัณฑิตกำหนด หรือ

ตามความจำเปนโดยใหมีมาตรฐานเปนท่ียอมรับในสาขาวิชานั้น ท้ังนี้โดย ความเห็นชอบของอาจารยท่ี

ปรึกษางานวิจัยวิชาโครงการ และอาจารยท่ีปรึกษารวม เพ่ือเสนอตอ สำนักงานอาชีวศึกษาบัณฑิต 

พิจารณาอนุมัติภายในระยะเวลา ท่ีแตละสาขาวิชากำหนด 

  

2.3 ขอกำหนดและข้ันตอนการสอบรายงานความกาวหนาโครงการ   

  ขอกำหนดและข้ันตอนการดำเนินการในการเสนอรายงานความกาวหนาโครงการ  
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มีขอกำหนดและข้ันตอน ดังนี้ 

 2.3.1 นักศึกษาหรือกลุม ตองไดรับการอนุมัติหัวขอโครงการแลวตองเสนอรายงาน

ความกาวหนาโครงการ ตออาจารยท่ีปรึกษางานวิจัยวิชาโครงการ หรือคณะกรรมการงานวิจัยวิชา

โครงการ  

 2.3.2 เม่ือนักศึกษาหรือกลุม ไดเสนอรายงานความกาวหนาผานเรียบรอยแลว  แตละครั้ง 

อาจารยท่ีปรึกษางานวิจัยวิชาโครงการ หรือคณะกรรมการงานวิจัยวิชาโครงการ ตองบันทึกเปน

หลักฐาน  

 2.3.3 ขอปฏิบัติอ่ืน ๆ ใหเปนไปตามอาจารยท่ีปรึกษางานวิจัยวิชาโครงการ หรือคณะกรรมการ

งานวิจัยวิชาโครงการ 

 

2.4 ขอกำหนดและข้ันตอนการสอบโครงการ   

 ขอกำหนดและข้ันตอนการดำเนินการในการสอบโครงการ มีขอกำหนดและข้ันตอน ดังนี้ 

 2.4.1 นักศึกษาหรือกลุม ไดใชเวลาในการทำโครงการนับจากวันท่ีอาจารยท่ีปรึกษางานวิจัย

วิชาโครงการ อนุมัติหัวขอเคาโครงงานวิจัยโครงการ 

 2.4.2 งานวิจัยโครงการพรอมเอกสารจัดทำโครงการไดทำเสร็จเรียบรอย 

 2.4.3 ไดรับความเห็นชอบจากอาจารยท่ีปรึกษางานวิจัยวิชาโครงการ หรือคณะกรรมการ

งานวิจัยโครงการ ใหดำเนินการขอสอบงานวิจัยวิชาโครงการได 

 2.4.4 นักศึกษาหรือกลุม ตองยื่นคำรองขอสอบงานวิจัยวิชาโครงการ 

 2.4.5 เม่ือการสอบงานวิจัยวิชาโครงการไดเสร็จสิ้นแลว อาจารยท่ีปรึกษางานวจิัยวิชา

โครงการ หรือคณะกรรมการงานวิจัยวิชาโครงการ  สงผลการสอบมายังวิทยาลัยฯ เม่ือเสร็จสิ้นการสอบ 

 2.4.6 ขอปฏิบัติอ่ืน ๆ ใหเปนไปตามระเบียบ และอาจารยท่ีปรึกษางานวิจัยวิชาโครงการ หรือ

คณะกรรมการงานวิจัยวิชาโครงการ เห็นสมควร โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังภาพท่ี 2.1  

 

ข้ันตอนการเสนอหัวขอและเคาโครงงานวิจัยวิชาโครงการ 

 

 

     

 

 

 

 

อาจารยท่ีปรึกษางานวิจัยวิชาโครงการตรวจสอบและอนุมัติหัวขอโครงการ 

นักศึกษารายงานความกาวหนาการทำเคาโครงงานวิจัยวิชาโครงการ ตามกำหนด 

นักศึกษายื่นคำรองขอเสนอหัวขอโครงการและคำขอรองอนุมัต ิ
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ภาพท่ี  2.1  ข้ันตอนการจัดทำเคาโครงงานวิจัยวิชาโครงการ 

 

 

2.5 การสอบงานวิจัยวิชาโครงการ   

 เม่ือเคาโครงงานวิจัยวิชาโครงการของนักศึกษาผานการสอบจากคณะกรรมการเรียบรอยแลว 

นักศึกษาตองไปคนควา ดำเนินการตามท่ีนักศึกษาไดนำเสนอไวในเคาโครงงานวิจัย และเรียบเรียง

ผลงานเปนรูปเลมจนเสร็จสมบูรณ ตามระยะเวลาท่ีอาจารยท่ีปรึกษางานวิจัยวิชาโครงการกำหนดแลว

นั้น นักศึกษาจะตองมาดำเนินการขอสอบงานวิจัยท่ีนักศึกษาท่ีนักศึกษาไปดำเนินการมา โดยมีข้ันตอน

ดังนี้ 

  2.5.1 ยื่นคำรองขอสอบงานวิจัยวิชาโครงการ ท่ีวิทยาลัยท่ีนักศึกษาสังกัด 

  2.5.2 วิทยาลัยและหรือสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 แตงตั้ง

คณะกรรมการการสอบงานวิจัยวิชาโครงการ 

  2.5.3 สาขาวิชาดำเนินการสอบงานวิจัยวิชาโครงการตามระยะเวลาท่ีกำหนด 

  2.5.4 คณะกรรมการสอบ รายงานผลการสอบวิจัยวิชาโครงการไปยังวิทยาลัยท่ีสังกัดและ

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 

  2.5.5 นักศึกษา ปรับปรุง แกไข งานวิจัยวิชาโครงการ ตามท่ีอาจารยท่ีปรึกษาและ

คณะกรรมการสอบงานวิจัยวิชาโครงการแนะนำ 

  2.5.6 นักศึกษาจัดทำรูปเลมฉบับสมบูรณ เสนอตออาชีวศึกษาบัณฑิต สถาบันการอาชีวศึกษา

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 เพ่ือตรวจความถูกตองของรูปแบบงานวิจัยวิชาโครงการโดยในการ

อาจารยท่ีปรึกษางานวิจัยวิชาโครงการ หรือคณะกรรมการงานวิจัยวิชาโครงการ -  

สงผลประเมินผลการสอบเคาโครงงานวิจัยวิชาโครงการพรอมท้ังรายละเอียดไปยัง สำนักงาน 

อาชีวศึกษาบัณฑิต พิจารณาดำเนินการในข้ันตอนตอไป  

 

นักศึกษายื่นคำรองขอสอบเคาโครงงานวิจัยวิชาโครงการ 

วิทยาลัย/สำนักงานอาชีวศึกษาบัณฑิต แตงตั้งคณะกรรมการสอบเคาโครงงานวิจัยวิชาโครงการ 
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ตรวจสอบนี้ นักศึกษาจะตองแนบคำรองขอตรวจรูปแบบงานวิจัยวิชาโครงการ ท่ีผานการรับรองจาก

คณะกรรมการสอบวิชาโครงการ  

 

2.6 การสงรายงานการวิจัยวิชาโครงการเพ่ือขอตรวจรูปแบบ 

 หลังจากท่ีนักศึกษาดำเนินการสอบงานวิจัยวิชาโครงการ จากคณะกรรมการการสอบงานวิจัย

วิชาโครงการ และไดปรับแกขอเสนอแนะตางๆ จากคณะกรรมการสอบแลวนั้น นักศึกษาหรือกลุม 

จะตองดำเนินการสงรูปเลมงานวิจัยวิชาโครงการ ฉบับสมบูรณ เพ่ือตรวจรูปแบบตามท่ีสถาบันการ

อาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 กำหนด จำนวน 1 เลม พรอมแผนบันทึกขอมูลเปนไฟล word 

ลงแผนซีดีรอมงานวิจัยวิชาโครงการ ท่ีสมบูรณ จำนวน 1 แผน ท่ีอาชีวศึกษาบัณฑิต โดยมีขอกำหนดท่ี

ตองดำเนินการ ดังนี้ 

  2.6.1 แนบคำรองการขอตรวจรูปแบบงานวิจัยวิชาโครงการท่ีผานการรับรองจาก

คณะกรรมการสอบวิชาโครงการท่ีสมบูรณ 

  2.6.2 รูปเลมงานวิจัยวิชาโครงการ กำหนดใหเขาเลมดวย ปกกระดาษแข็งสีขาว และใหใช

หวงสปริง (หรือ สันกระกระดูกงู) สีเขียวเขม 

  2.6.3 แผนบันทึกขอมูล โดยการบันทึกขอมูลนั้นแบบแยกเปนสวนตามหัวขอ องคประกอบ

ของงานวิจัยโครงการ (ดูตัวอยางไดท่ี หนา 11) 

  2.6.4 ใบรับรองโครงการฉบับสมบูรณ ในกรณีท่ีใบรับรองโครงการท่ีคณะกรรมการสอบ

งานวิจัยวิชาโครงการลงนามสมบูรณแลวนั้นใหนักศึกษาเก็บเอกสารตัวจริงสงแยกออกจากรูปเลมท่ีจะ

นำมาตรวจรูปแบบ โดยในรูปเลมใหใชฉบับถายเอกสาร 



บทที่ 3 

 

องคประกอบของงานวิจยัวิชาโครงการ 

 

 องคประกอบของงานวิจัยวิชาโครงการ ประกอบดวนสวนสำคัญ 3 สวน ดังนี้ 

  3.1  สวนหนา (Frontage) ประกอบดวย ปกนอก ปกใน ใบรับรอง บทคัดยอ 

กิตติกรรมประกาศ สารบัญ สารบัญตาราง สารบัญภาพ และรายการสัญลักษณและคำยอ 

  3.2  สวนเนื้อหา  (Context) เปนสวนนำเสนอเนื้อหาของงานวิจัยวิชาโครงการ 

  3.3  สวนอางอิงหรือสวนทาย (Citation) ประกอบดวย การอางอิงในเนื้อเรื่องซ่ึงจะปะปน 

กับการอางอิงทายเรื่องซ่ึงจะอยูตอนทายสุดตอจากสวนเนื้อเรื่องและสวนเพ่ิมเติม (Supplement) 

ประกอบดวย ภาคผนวก และประวัติผูวิจัย 

 

3.1  สวนหนา 

  3.1.1 ปกนอก  

     3.1.1.1 ปกหนา (Front Cover) กำหนดใหมีสัญลักษณและ,ขอความดังนี้ 

   1) ปกนอกของเลมโครงการเปนปกหนังชางสีแดงเลือดนก เดินทองตราสถาบัน 

การอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 มีขนาด 4.00 เซนติเมตร X 4.00 เซนติเมตร  ตรงก่ึงกลาง

ของปกหางจากริมกระดาษบนลงมา 2.50 เซนติเมตร  ตัวอักษรบนปกนอกพิมพดวยอักษรทอง 

ขอความในปกนอกใหมีขอความเหมือนปกในทุกประการ 

   2) ชื่อเรื่องโครงการ ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ กำหนดขนาดตัวอักษรไทย และ

ตัวอักษรภาษาอังกฤษมีขนาด เทากับ  20 จุด กรณีท่ีชื่อเรื่องมีความยาว มากกวา 1 บรรทัด ใหแบง

บรรทัดพิมพในลักษณะรูปสามเหลี่ยมกลับหัวใหสวยงาม 

   3) ชื่อผูจัดทำโครงการ ใหมีคำนำหนาชื่อเชน นาย นาง นางสาว ถามียศฐานันดรศักดิ์ 

ราชทินนาม หรือสมณศักดิ์ใหใสไวดวย สวนคุณวุฒิหรือตำแหนงไมตองใส การพิมพชื่อใหพิมพอยูตรง

กลางหนา   

   4)  ระบุวาโครงการนี้เปนสวนหนึ่งของการศึกษาในหลักสูตรใด สาชาวิชาใด  

ชื่อสถาบัน และปการศึกษาท่ีสำเร็จการศึกษา พรอมท้ัง ระบุคำวาลิขสิทธิ์ของวิทยาลัยฯ รวมกับสถาบัน

การอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 

      3.1.1.2 ปกหลัง (Back cover) ใหเปนปกวางๆ ไมตองพิมพขอความใดๆ มีสีเดียวกัน 

กับปกนอก 

     3.1.1.3 สนัปก (Spine) ใหเขียนเรียงไปตามความยาวของสันปก โดยเริ่มหางจาก 
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ริมกระดาษบนลงมา 2.50 เซนติเมตร  ประกอบดวย ชื่อเรื่องเปนภาษาไทย ชื่อผูเขียนเปนภาษาไทย   

โดยไมตองมีคำนำหนาชื่อ และป พ.ศ. ท่ีสำเร็จการศึกษา 

  3.1.2 หนาปกใน (Title page)   ขอความบนปกใหเขียนเปนภาษาไทย หรือ เพียงภาษาเดียว

บนกระดาษขาวท่ีใชพิมพโครงการ ขอความในปกในใหมีขอความเหมือนปกนอกทุกประการ 

  3.1.3 ใบรับรองโครงการ  ใหใชแบบฟอรมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 

มีขนาด 3.00 เซนติเมตร X 3.00 เซนติเมตร ตรงก่ึงกลางของปกหางจากขอบบนลงมา 2.50 เซนติเมตร 

การลงนามในใบรบัรอง ใหลงลายมือชื่อจริงของอาจารยท่ีปรึกษางานวิจัยวิชาโครงการ และ

คณะกรรมการสอบงานวิจัยวิชาโครงการ ดวยหมึกซึมสีดำ เทานั้น 

  3.1.4 บทคัดยอ (Abstract)  บทคัดยอ คือ ขอความสรุปเนื้อหาของโครงการใหสั้นกะทัดรัด 

ชัดเจน ทำใหผูอานทราบถึง เนื้อหาไดอยางคราวๆ โดยไมจำเปนตองอานเนื้อหาท้ังหมด ความยาวของ

บทคัดยอไมควรเกิน 1 หนากระดาษ A4  

 โดยใหพิมพอยูในกรอบตามรูปแบบท่ีกำหนด สวนประกอบในบทคัดยอแบงเปน 2 สวนคือ 

สวนหัว (Header) ซ่ึงระบุขอมูลเก่ียวกับชื่อผูจัดทำโครงการ ปพิมพ (ปตามท่ีระบุในหนาปกใน)  

ชื่อเรื่อง สาขาวิชา และรายชื่ออาจารยท่ีปรึกษา และสวนเนื้อหาของบทคัดยอ (Text of Abstract)  

ซ่ึงควรเขียนสรุปรายละเอียดเก่ียวกับ วัตถุประสงคการวิจัย วิธีการวิจัยผลการวิจัยโดยยอและ 

การประยุกตใชผลการวิจัย 

 บทคัดยอภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (ถามี) โดยใหจัดบทคัดยอภาษาไทยไวกอนและ 

ตามดวยบทคัดยอภาษาอังกฤษ บทคัดยอท่ีดีควรมี ลักษณะดังนี้ 

   3.1.4.1 มีความถูกตอง (Accurately) มีเนื้อหาถูกตองสอดคลองตามเนื้อหาท่ีปรากฏ 

ในโครงการ 

   3.1.4.2 มีความสมบูรณ (Comprehensively) มีเนื้อหาครอบคลุมตามกระบวนการ

ศึกษาวิจัยอยางครบถวน ทำใหผูอานไดรับความรูเก่ียวกับผลงานนั้นตั้งแตตนจนจบอยางยอๆ 

   3.1.4.3 มีความกระชับ (Precisely) มีเนื้อหาท่ีกระชับ ใหขอมูลท่ีตรงตามความหมาย 

มากท่ีสุด ไมเยิ่นเยอ ไมอธิบายรายละเอียดมากจนเกินไป  

   3.1.4.4 ใหขอเท็จจริง (Informatively) เนื้อหาของบทคัดยอเปนการใหขอมูลความรู 

ท่ีเปนจริง มิใช การประเมินผลงาน จึงไมควรมีการวิจารณรวมอยูในบทคัดยอ 

   3.1.4.5 มีความนาอาน (Readably) ควรเรียบเรียงดวยภาษาท่ีสละสลวย ถูกตอง 

ตามหลักวิชาการและหลักการใชภาษา ควรใชรูปประโยคบอกเลาและเปนประโยคสมบรูณ ควรแบง

เนื้อหาออกเปนยอหนาตามความเหมาะสม ไมควรใชตัวยอหรือคำยอท่ีไมเปนท่ีรูจักในสาขาวิชานั้น 

หรือไมเปนทางการ ไมควรยกตัวอยาง ขอความท่ีไมจำเปน สูตร สมการ ตารางหรือภาพไวในบทคัดยอ 

และไมควรมีการอางอิง กรณีท่ีเปนบทคัดยอ   
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  3.1.5 กิตติกรรมประกาศ เปนสวนสำหรับการขอบคุณผูใหความชวยเหลือและใหความ

รวมมือในการทำงานวิจัยวิชาโครงการ ซ่ึงถือ เปนจรรยาบรรณทางวิชาการท่ีผูวิจัยควรถือปฏิบัติ และ

ควรมีขอความไมเกิน 1 หนากระดาษเปนขอความกลาวขอบคุณผูท่ีใหการชวยเหลือและให 

ความรวมมือจนโครงการนั้นสำเร็จลุลวงดวยด ี

  3.1.6 สารบัญ (Table of Contents) เปนสวนท่ีใหขอมูลรายการสวนตางๆ ท่ีปรากฏใน

โครงการ พรอมท้ังบอกเลขหนาท่ีปรากฏ โดย เริ่มท้ังแตบทคัดยอไปจนถึงประวัติผูเขียน ในสวนเนื้อ

เรื่องควรใสบทท่ี ชื่อบท หัวขอใหญ และหัวขอยอย ชื่อ หัวขอท่ีปรากฏในสารบัญตองมีขอความตรงกับ

ท่ีปรากฏในเนื้อเรื่อง หากสารบัญไมจบในหนึ่งหนาสามารถพิมพตอในหนาถัดไปได  โดยใหพิมพ  คำวา 

“สารบัญ (ตอ)” กลางหนากระดาษหนาถัดไป 

  3.1.7 สารบัญตาราง  (List of Tables)  เปนสวนท่ีบอกถึงรายการตารางท้ังหมด (ถามี)  

ท่ีมีอยูในงานวิจัยวิชาโครงการ (รวมท้ังตารางในภาคผนวก ดวย) พรอมระบุเลขหนาท่ีปรากฏ กรณี 

ท่ีชื่อตารางยาวเกินกวา 1 บรรทัด ใหพิมพขอความในบรรทัดถัดไปโดยให ตรงกับขอความในบรรทัด

แรกชื่อของตารางท่ีปรากฏในสารบัญตารางตองตรงกับท่ีปรากฏในเนื้อเรื่อง หากสารบัญตารางไมจบ 

ในหนึ่งหนาสามารถพิมพตอในหนาถัดไปได โดยใหพิมพคำวา “สารบัญตาราง (ตอ)” กลางหนากระดาษ

หนาถัดไป 

        3.1.8 สารบัญภาพ (List of Figures) เปนสวนท่ีบอกถึงรายการภาพ (รูปภาพ แผนภูมิ แผนท่ี 

กราฟ ฯลฯ) ท้ังหมด (ถามี) ท่ีมีอยูในงานวิจัยวิชาโครงการ (รวมท้ังท่ีปรากฏในภาคผนวกดวย) ชื่อหรือ

คำอธิบายภาพท่ีปรากฏในสารบญัภาพตองตรงกับท่ี ปรากฏในเนื้อเรื่อง เปนสวนท่ีแจงหมายเลขหนา

ของภาพ (รูปภาพ แผนท่ี แผนภูมิ) ท้ังหมด ท่ีมีอยูในโครงการ หากสารบัญภาพไมจบในหนึ่งหนา

สามารถพิมพตอในหนาถัดไปได โดยใหพิมพ คำวา “สารบัญภาพ (ตอ)” กลางหนากระดาษหนาถัดไป 

  3.1.9 รายการสัญลักษณและคำยอ (List of Abbreviations) เปนสวนท่ีอธิบายสัญลักษณ 

ตัวยอและคำยอตางๆ ท่ีใชในงานวิจัยวิชาโครงการ ท้ังเลม (ถามี) 

 

3.2 สวนเนื้อเรื่อง 

        เนื้อเรื่องการทำงานวิจัยวิชาโครงการ โดยท่ัวไปสวนเนื้อเรื่องประกอบดวยบทตาง ๆ ดังนี้ 

   3.2.1 บทท่ี 1 มีชื่อบทวา  บทนำ  (Introduction) เปนบทแรกของงานวิจัยวิชาโครงการ  

ท่ีอาจกลาวถึงหัวขอตางๆ หรือสวนอ่ืนๆ ท่ีอาจารยท่ีปรึกษาทำงานวิจัยวิชาโครงการ แนะนำ  

ดังตัวอยาง  

    3.2.1.1 ความเปนมาและความสำคัญของปญหา 

          3.2.1.2 วัตถุประสงคของโครงการ / การวิจัย 

   3.2.1.3 สมมติฐาน ของโครงการ /การวิจัย  (ถามี) 
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   3.2.1.4 ขอบเขตของโครงการ /การวิจัย   

   3.2.1.5 ขอตกลงเบื้องตนของโครงการ /การวิจัย  (ถามี) 

         3.2.1.6 นิยามศัพทเฉพาะ 

   3.2.1.7 ประโยชนท่ีไดรับจากโครงการ /การวิจัย    

  

   3.2.2  บทท่ี 2  มีชื่อบทวา  เอกสาร ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ  (Literature Review) 

เปนบทท่ีรวบรวมทฤษฎี หลักการ ผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของ หรือขอมูลพ้ืนฐานท่ีมีผูทำไวกอนแลว ในสวน

นี้จะแบงออกเปนก่ีสวนตามความจำเปน จะแตกตางกันไปตามลักษณะเนื้อหาและแบบแผนของโครงการ 

โดยท่ัวไปจะเปนการบรรยายสาระสำคัญของโครงการและใหมีวรรณกรรมท่ีเก่ียวของ ซ่ึงบรรยาย

ครอบคลุมทฤษฎี แนวคิด  และโครงการท่ีเก่ียวของกับเรื่องท่ีจะศึกษา   (สำหรับงานวิจัยท่ีนักศึกษา

นำมาใชในการอางอิงไมควรเกิน 10 ปยอนหลังนับจากวันท่ีนักศึกษาจัดทำงานวิจัยวิชาโครงการ) 

   3.2.3  บทท่ี 3  มีชื่อบทวา  วิธีการดำเนินการวิจัย  (Research Methodology) หรือ 

วิธีการดำเนินโครงการ  (ในกรณีท่ีนักศึกษาจัดทำโครงการ ประเภทสรางเครื่อง..ควรใชชื่อบทท่ี 3  

วาวิธีการดำเนินโครงการ  แตถาโครงการของนักศึกษามีลักษณะเปนโครงการทางพฤติกรรมศาสตร 

ควรใชชื่อบทวา  วิธีการดำเนินการวิจัย ) เปนบทท่ีระบุแนวทาง ข้ันตอนหรือแผนการ ดำเนินการวิจัย 

วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือและวิธีการท่ีใชในการวิจัย วิธีการเก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูล ข้ันตอน 

และวิธีการดำเนินโครงการ  บรรยายวิธีการสราง ข้ันตอนการดำเนินงานและเครื่องมือท่ีใชในโครงการ

โดยละเอียด (Methodology) ครอบคลุมถึงรูปแบบโครงการ แตละข้ันตอนการใชเอกสารขอมูล 

ประเภทของเครื่องมือ ตลอดจนการวิเคราะหรายงานผลข้ันตอนการดำเนินงานโดยละเอียด 

  3.2.4 บทท่ี 4  มีชื่อบทวา  ผลการวิจัย หรือ ผลการดำเนินโครงการ (Results) เปนบทท่ี

ระบุผลการวิจัยหรือ ผลการดำเนินโครงการ ซ่ึงผลการวิจัยหรือ ผลการดำเนินโครงการควรนำเสนอใน

รูปแบบท่ี เหมาะสม เชน การบรรยายเปนความเรียงประกอบ  รูปภาพ  ตาราง หรือกราฟ  

   3.2.5 บทท่ี 5  มีชื่อบทวา  สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ  (Conclusions and / 

or Suggestions) เปนบทสรุปประเด็นสำคัญ ในโครงการท้ังหมด ขอจำกัดของการทำโครงการครั้งนี้ 

พรอมท้ังมีขอเสนอแนะสำหรับงานวิจัยท่ีเก่ียวของตอไป   ตลอดจนประโยชนในทางประยุกตของ

ผลการวิจัย  ท่ีได พรอมคำอธิบาย การอภิปรายผลควรมีเนื้อหาครอบคลุมวาผลการวิจัยมีการคนพบ 

อะไร และผลท่ีไดมานั้นแตกตาง หรือคลายคลึงกับการศึกษาของผูอ่ืนท่ีมีรายงานแลวอยางไร พรอมท้ัง

ใหเหตุผล ขอคิดเห็นประกอบ ความแตกตางหรือความคลายคลึงนั้น ตอนสุดทายของการอภิปรายผล

ควรมีขอเสนอแนะใน เรื่องท่ีเก่ียวของ เชน ถาจะมีการศึกษาวิจัยในเรื่องเดียวกัน จะปรับเปลี่ยนวิธีการ

วิจัยอยางไรบาง เพ่ือใหได ผลการวิจัยท่ีดีข้ึนกวาศึกษานี้พรอมใหเหตุผลประกอบ 
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3.3 สวนอางอิงหรือสวนทาย  

       สวนอางอิงซ่ึงมีท้ังการอางอิงภายในเนื้อหาและการอางอิงทายเรื่องประกอบดวย 

บรรณานุกรมหรือเอกสารอางอิง ภาคผนวก และประวัติผูวิจัย  ในสวนอางอิงนี้ อาจมีสวนประกอบอ่ืนๆ 

นอกเหนือจากนี้ไดตามความเหมาะสมของโครงการฉบับนั้นๆ ท้ังนี้ใหอยูในดุลพินิจของคณะกรรมการ

โครงการ รายละเอียดดังนี้ 

        3.3.1 บรรณานุกรม (Bibliography) หรือ เอกสารอางอิง (Reference) เปนสวนท่ีแสดง

รายชื่อหนังสือหรือสิ่งพิมพอ่ืน ๆ ท่ีใชสำหรับการคนควาอางอิงประกอบการเขียนโครงการเรื่องนั้นๆ 

โดยอยูตอจากสวนเนื้อหาและกอนภาคผนวก 

  3.3.2 ภาคผนวก (Appendix) เปนสวนท่ีเพ่ิมเติมข้ึน เพ่ือชวยเสริมความเขาใจในเนื้อหาสาระ

ของโครงการ เรื่องนั้นอาจมีหรือไมมีข้ึนอยูกับความเหมาะสม และความจำเปน ใหรายละเอียดวิธีการ

คำนวณหรือวิเคราะหขอมูล สูตรในการคำนวณ เครื่องมือ วิธีการ ทดลอง แบบทดสอบหรือแบบสอบถาม 

ท่ีใชในการรวบรวมขอมูล เปนตน กอนข้ึนภาคผนวก ใหใสกระดาษ ระบุคำวา ภาคผนวก หรือ 

Appendices อยูกลางหนากระดาษ  ระหวางสวนอางอิงและสวนเพ่ิมเติม กรณีท่ี ตองการแบงออกเปน

หลายภาคผนวก ใหแบงโดยใชเปนภาคผนวก ก, ข, ค... หรอื Appendix A, B, C... ตามลำดับ 

  3.3.3 ประวัติผูวิจัย (Vitae) สวนนี้จะมีการเขียนประวัติผูวิจัย ใหเขียนโดยกำหนดตาม

แบบฟอรมประวัติผูวิจัย  เปนหนาสุดทายของโครงการ สาระสำคัญท่ีควรมี  ประกอบดวย ชื่อและ 

นามสกุล พรอมคำนำหนาชื่อ  ไดแก  นาย  นางสาว  นาง  ถามียศ ฐานันดรศักดิ์ ราชทินนาม  

สมณศักดิ์ ก็ใหใสไวดวย วัน เดือน ป สถานท่ีเกิด  สถานท่ีอยูปจจุบัน  ตำแหนงงานปจจุบัน 

สถานท่ีทำงานปจจุบัน  ประวัติการศึกษา  และผลงานทางวิชาการ (ถามี) เปนตน 

สรุปสวนประกอบของรายงานวิจัยวิชาโครงการ 

 

รายงานวิจัยวิชาโครงการท่ีจัดทำเปนภาษาไทย ตองมีสวนประกอบดังนี้ 

 

 1.  ปกหนา 

 2.  ปกใน ภาษาไทย  

 3.  ใบรับรองโครงการ 

 4.  บทคัดยอ ภาษาไทย  

 5.  บทคัดยอ ภาษาอังกฤษ  

 6.  กิตติกรรมประกาศ  

 7.  สารบัญ 

 8.  สารบัญตาราง (ถามี) 
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 9.  สารบัญภาพ (ถามี) 

 10.  รายการสัญลักษณและคำยอ (ถามี) 

 11.  เนื้อเรื่อง พรอมท้ังการอางอิงเอกสารในเนื้อ 

    11.1 บทท่ี 1 บทนำ 

    11.2 บทท่ี 2 เอกสาร ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ   

    11.3 บทท่ี 3 วิธีการดำเนินการวิจัย หรือ วิธีการดำเนินโครงการ   

    11.4 บทท่ี 4 ผลการวิจัย หรือ ผลการดำเนินโครงการ 

    11.5 บทท่ี 5 สรปุผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ   

 12.  บรรณานุกรม หรือเอกสารอางอิง 

  13.  ภาคผนวก  

    13.1 ภาคผนวก ก แบบขออนุมัติชื่อเรื่องงานวิจัยวิชาโครงการและแตงตั้งอาจารยท่ี

ปรึกษางานวิจัยวิชาโครงการ (แบบฟอรม PJ1) และแบบขออนุมัติจัดทำโครงงานวิจัยวิชาโครงการ 

(แบบฟอรม PJ3) 

    13.2 ภาคผนวก ข หนังสือราชการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ เชน หนังสือขอความอนุเคราะห

ผูเชี่ยวชาญ หนังสือขออนุญาตเก็บรวบรวมขอมูล  หนังสือขออนุญาตใชหองทดลอง  

       13.3 ภาคผนวก ค เอกสารเพ่ิมเติมเก่ียวกับงานวิจัยวิชาโครงการ ท่ีอาจารยท่ีปรึกษา

แนะนำหรอืกำหนด เชน คูมือการใชงานนวัตกรรม  ภาพวัสดุอุปกรณ  เครื่องมือวิจัย  แบบสอบถาม  

แบบบันทึกขอมูล ภาพประกอบข้ันตอนการดำเนินงานวิจัย  

 14.  ประวัติผูวิจัย 

 15.  หนังสือลิขสิทธิ์ผลงานนักศึกษา (ถามี) 

 

 



บทที่ 4  

 

การพิมพรายงานการวิจัยวิชาโครงการ 

 

นักศึกษาจะตองรับผิดชอบในการศึกษาหลักเกณฑ รูปแบบการเขียนและการพิมพตาม

คูมือการจัดทำรายงานวิจัยวิชาโครงการ หลักสูตรปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ

ตามรูปแบบท่ีสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 กำหนด งานวิจัยวิชาโครงการ     

มี 2 สวนคือ หลักเกณฑท่ัวไปและหลักเกณฑเฉพาะสวนประกอบแตละสวน ซ่ึงจะไดกลาวถึง    

อยางละเอียดในหัวขอตอ ๆ ไป 

4.1 หลักเกณฑท่ัวไปในการพิมพรายงานวิจัยวิชาโครงการ 

   หลักเกณฑท่ัวไป เปนขอกำหนดท่ีใชในการจัดทำงานวิจัยวิชาโครงการท้ังฉบับ  

เปนหลักเกณฑท่ีตองคำนึงถึงมีดังนี้ 

  4.1.1 กระดาษท่ีใชพิมพ อัดสำเนาหรือถายเอกสารใชกระดาษคุณภาพดี สีขาวเหมือนกัน

ทุกแผน มีขนาด “A4” และเปนกระดาษชนิดไมตํ่ากวา 80 แกรม 

  4.1.2 กอนลงมือพิมพ การตั้งคาหนากระดาษใหไดขนาดท่ีกำหนด ดังนี้  

    ปกนอกและปกในการตั้งคาหนากระดาษใหไดขนาดท่ีกำหนด คือ ขอบซายและ 

ริมกระดาษบนหางจากริม กระดาษ 2.50 เซนติเมตร สวนขอบขวาและขอบลางใหหางจากริมของ

กระดาษ 2.50 เซนติเมตร  

    สวนของเนื้อหาการตั้งคาหนากระดาษท่ี ใหไดขนาดท่ีกำหนด คือ ขอบซายและ

ขอบบนหางจากริม กระดาษ 3.50 เซนติเมตรสวนขอบขวาและขอบลางใหหางจากริมของกระดาษ 

2.50 เซนติเมตร แนวดังกลาวนี้ เปน แนวสมมติไมตองตีเสนลอมกรอบ ดังภาพท่ี 4.1 และ 4.2 
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  4.1.3 ตัวอักษร ในการพิมพเนื้อหาท่ัวไปใหใชตองเปนตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 

16 จุด ตัวอักษรบาง ใชระยะหางระหวางบรรทัด 1 เทา สำหรับหัวขอจะเปนตัวอักษรขนาด16 จุด 

ตัวอักษรหนา และตองเปนตัวอักษร แบบเดียวกันตลอดท้ังเลม สำหรับการพิมพ ชื่อบท   

ใชตัวอักษร 18 จุด ตัวอักษรหนา 

                 สวนตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวแรกของคำหรือขอความจะข้ึนตนดวยอักษรตัวพิมพ

ใหญหรืออักษรตัวพิมพเล็ก ก็ได แตตองเปนแบบเดียวกันตลอดท้ังเลม 

  4.1.4 ตัวเลข ใหใชแบบเดียวกันตลอดท้ังฉบับ เชน ใชเลขอารบิกแบบเดียวโดยตลอด 

หากจำเปนตองใช เลขไทยก็ตองเลือกใชใหเหมาะสม เชน อาจจะใชเลขอารบิกกับเนื้อเรื่องหรือ 

การอางอิงท่ีเปนภาษาอังกฤษ และ ใชเลขไทยกับสวนท่ีเปนภาษาไทย แตตองระวังอยาใชเลขไทย

กับขอความภาษาอังกฤษ 

 4.1.5 เลขกำกับหนาและการนับหนา แยกเปน 2 ตอน คือ 

     4.1.5.1 ตอนท่ี 1 ในสวนประกอบตอนตน โดยเริ่มนับตั้งแตหนาปกในเปนตนไป 

ไมตองระบุเลขกำกับหนาและการนับหนา ใหใสพยัญชนะ ก, ข, ค,. . .โดยเริ่มตั้งแตหนาแรกของ

บทคัดยอ ไปจนจบหนาสุดทายของสวนหนา สำหรับหนาแรกของบทคัดยอ กิตติกรรมประกาศ 

และสารบัญทุกประเภท การพิมพเลขหนาใหพิมพไวท่ีมุมบน ดานขวาของหนากระดาษ  หางจาก

ริมกระดาษขอบขวา 2.50 เซนติเมตรและริมกระดาษดานบน 2.50 เซนติเมตร หนาและหลังการ

กำกับหนา   ไมตองใสเครื่องหมายใดๆ ตำแหนงของเลขหนาจะตองอยูตรงกัน 

ภาพท่ี 4.1 การตั้งคาหนากระดาษของขอบกระดาษกอนการพิมพ 

ภาพท่ี 4.2 การตั้งคาหนากระดาษของขนาดกระดาษกอนการพิมพ 
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     4.1.5.2 ตอนท่ี 2 ตั้งแตเนื้อเรื่องเปนตนไปจนถึงหนาสุดทายของเลมตองใชตัวเลข

กำกับหนาตามลำดับ การลงเลขหนาใหวางเลขหนาหางจากริมกระดาษขอบขวา 2.50 เซนติเมตร

และริมกระดาษดานบน 2.50 เซนติเมตร หนาและหลังเลขกำกับหนาไมตองใสเครื่องหมายใด ๆ 

ตำแหนงของเลขหนาจะตองอยูตรงกัน ทุกหนา ยกเวนหนาแรกของแตละบท  บรรณานุกรม 

ภาคผนวก และประวัติยอ ไมตองปรากฏเลขกำกับหนา 

 
 หมายเหตุ     หามกำหนดเลขหนาเปนแบบหนายอยหรือหนาแทรก  เชน หนา 2.1,  
2.2,. . .หรือ หนา2(1),  2(2),. . . หรือหนา 2ก, 2ข,. . . โดยเด็ดขาด 
  4.1.6 การจัดตำแหนงขอความในหนากระดาษ  

   การพิมพรายละเอียดสวนเนื้อเรื่อง โดยท่ัวไปควรจัดตำแหนงขอความใน
หนากระดาษเปนแบบชิดขอบหนา เพ่ือความสวยงาม ท้ังนี้ใหคำนึงถึงความถูกตองเหมาะสม
ทางดานภาษา ไมควรพิมพแยกคำ เชน คำวา “ขอมูล” ไมควรพิมพคำวา “ขอ” อยูบรรทัดหนึ่ง 
และคำวา “มูล”  อยูอีกบรรทัดหนึ่ง หรือไมควรเวนระยะหางมาก เกินไประหวางคำท่ีควรพิมพ 
ใหชิดกัน เชนไมควรพิมพ “ขอมูล (Data)” เปนตน  
   4.1.7 การยอหนา ยอหนาแรกใหเวนระยะ 1.50 เซนติเมตร จากขอบซาย หากมียอหนา      
ท่ียอยลงไปอีกให เวนระยะเพ่ิมออกไปอีก 0.50 เซนติเมตร ไปเรื่อย ๆ และเพ่ือความสะดวกและ 
รวดเร็วในการพิมพ ใหดำเนินการ จัดระบบการพิมพโดยการตั้งยอหนาไวท่ีเครื่องพิมพกอน 
ดังภาพท่ี 4.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.3  การตั้งคาการปรับยอหนากอนลงมือพิมพ 
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 ตัวอยางการปรับยอหนา 

I < 1.5 > I สวนประกอบของงานวิจัยวิชาโครงการ มี 3 สวน คือ 

  1. สวนประกอบตอนตน 

  2. สวนประกอบตอนกลาง คือเนื้อหา แบงออกเปน 2 สวน คือ  

   2.1 สวนท่ีเปนเนื้อหา แบงออกไดเปน 3 สวน  

     2.1.1 บทนำ  

     2.1.2 เนื้อหา 

   2.1.3 บทสรุป 

 2.2 สวนประกอบในเนื้อหา ไดแก 

    2.2.1 อัญประภาษ แบงได 2 ประเภท คือ 

     2.2.1.1 อัญประภาษตรง  

            (1)  ........................................ 

            (2)  ........................................ 

              1)........................................ 

              2)........................................ 

     2.2.1.2 อัญประภาษรอง 

    2.2.2 การอางอิง........... 

 

  4.1.8 การพิมพ และการถายเอกสารใหใชกระดาษเพียงหนาเดียว เม่ือเขาเลมแลวหนาท่ี

มีขอความ จะอยู ทางขวามือของผูอานตลอด ถาเนื้อหามีมากเกิน 200 หนา อนุโลมใหพิมพ และ

ถายเอกสาร 2 หนา ตั้งแตบทท่ี 1 จนถึงภาคผนวก โดยพิมพเลขบอกหนาไวตรงกลางหนากระดาษ  

การพิมพหัวขอในบท ควรปฏิบัติดังนี้ 

    4.1.8.1 การแบงหัวขอในแตละบท ใหแบงออกเปนหัวขอใหญ (Main Headings) 

และหัวขอยอย (Sub Headings) ตามลำดับ 

    4.1.8.2 การพิมพหัวขอใหญภาษาอังกฤษ ใหพิมพอักษรตัวแรกของคำแรกและคำ

สำคัญ ทุกคำดวยตัวพิมพใหญเสมอ หัวขอท่ียาวเกิน 1 บรรทัด ใหแบงพิมพเปน 2-3 บรรทัด  ตาม

ความเหมาะสม ไมพิมพแยกคำ เชน หนองคาย ไมใหพิมพแยกเปน หนอง - คาย เปนตน 

    4.1.8.3 เม่ือจะข้ึนหัวขอใหมในสวนทายกระดาษ แตมีท่ีวางสำหรับพิมพขอความ

ภายใตหัวขอนั้นไดอีกไมเกิน 1 บรรทัด ใหข้ึนหัวขอ ใหม ในหนาถัดไป    

    4.1.8.4 การแบงหัวขอใหญและหัวขอยอยในแตละบท ใหใชตัวเลขและ/หรือ

(หมายเหตุ ถามีการตั้งแท็ป การยอหนาก็จะเยื้องเขาไปครั้งละ 0.5 เซนติเมตร) 
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ตัวอักษรกำกับหัวขออยาง ชัดเจน กรณีท่ีใชตัวเลขอยางเดียว ไมควรแบงยอยโดยใชตัวเลขมากกวา 

4 ตัว เชน 1.1.1.1.1 แตควรใชเครือ่งหมายวงเล็บเปด  ) หรือ วงเล็บ ( ) ชวยในการแบงยอย และ

ถาเลือก ใชระบบใดแลวใหใชแบบเดียวกันตลอดท้ังเลม 

    4.1.8.5 ไมใชสัญลักษณเชน > * © ฯลฯ แสดงหัวขอยอย เนื่องจาก

โครงการนี้เปนเอกสารทางวิชาการ การใชสัญลักษณตังกลาวจึงไมเหมาะสม  

    4.1.8.6 การพิมพหัวขอใหญ ใหพิมพชิดริมดานซายของกระดาษและใสหมายเลข

บทและลำดับของหัวขอนั้นๆ ดวย เชน  4.1 (หมายถึง บทท่ี 4 หัวขอท่ี 1 ) และเวนระยะ 1 

บรรทัดระหวางหัวขอใหญกับหัวขอยอย หรือเนื้อเรื่อง  
   4.1.8.7 การพิมพหัวขอยอย ใหพิมพโดยการยอหนาตามระยะท่ีกำหนดไวในขอ 

4.1.7 หรือภาพท่ี 4.3 และไมมีการเวนบรรทัดระหวางหัวขอยอยกับเนื้อเรื่อง 

 

 4.1.9 การขีดเสน ใหใชตามหลักเกณฑ ดังนี้ 

   4.1.9.1 การขีดเสนตาง ๆ ตองเปนเสนตรงไดระดับกันโดยตลอด เสนคูตองขนาน

กันและหางกัน ประมาณ 1 มิลลิเมตร หรือขนาด 3/4 เซนติเมตร 

   4.1.9.2 หากมีขอความหรือคำจากภาษาอ่ืน ท่ีมิไดเปนภาษาหลักท่ีใชในการเขียน

บทงานวิจัยวิชาโครงการ ไมวาจะเปน บทโครงการภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ เชน ภาษาละติน 

ภาษากรีก ท่ีใชเปน คำศัพทเฉพาะทางวิทยาศาสตร หรือเปนคำท่ีมิไดอยูในวงเล็บเพ่ือกำกับคำท่ีอยู

ขางหนาใหขีดเสนใตคำแตละคำโดยตลอดหรือใชอักษรตัวเอนแทนการ ขีดเสนใต เวนแตคำหรือ

ขอความนั้นใชกันจนเปนท่ีรูจักกันดีแลวหรือตองใชบอย ๆ ในภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

ตัวอยางเชน 

 

... แนวทางการเปลี่ยน methionine ไปเปน acetaldehyde ของเชื้อ Streptococcs 

hermophilus 

...โครงสรางภายในของพืชในวงศ Euphorbiaceae ไดแก พวกพญาไรใบ (Euphorbia tirucoUi) 

และสลัดได (Euphorbia tigono) 

   4.1.9.3 ขอความท่ีขีดเสนใตในบรรณานุกรมและเชงิอรรถ โดยมีเครื่องหมาย

มหัพภาค ในการจบ ขอความการพิมพขีดเสนใตขอความดังกลาว จะไมพิมพตีเสนรวมถึง 

เครื่องหมายมหัพภาคนั้น เชน 

  ละมุน//รัตตากร.//การใชหองสมุด.//พิมพครั้งท่ี 7.// กรุงเทพฯ : สมาคมหองสมุดแหงประเทศ

ไทย, 2530.    ( / เทากับ เคาะ 1  ,   //  เทากับ เคาะ 2 ) 

  4.1.10 การใชเครื่องหมายวรรคตอน ใหใชตามหลักเกณฑดังนี้ 

   4.1.10.1 เครื่องหมายมหัพภาค (.) เครื่องหมายนี้จะไมปรากฏในสารบัญ สารบัญ
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ตาราง สารบัญภาพ และตัวเลขท่ีแสดงจำนวน ยกเวนเครื่องหมายมหัพภาค ท่ีใชกำกับหลัง

หมายเลขขออักษรยอ หรือคำยอ ซ่ึงจะเวน 2 เคาะ เชน p.//45 และหลังมหัพภาคท่ีอยูในอักษรยอ

ชดุเดียวกันไมตองเวนระยะ เชน พ.ศ. กศ.ม. Ph.D. เปนตน 

   4.1.10.2 เครื่องหมายบุพสัญญา (“) ในการเขียนโครงการไมใหใชเครื่องหมาย 

บุพสัญญา เพ่ือการละขอความ เชน 

 

ตัวอยางท่ีผิด 

MSB   แทน คากำลังสองเฉลี่ยระหวางกลุม 

MSw   แทน “                   “ภายในกลุม 

ตัวอยางท่ีถูก 

 MSB   แทน คากำลังสองเฉลี่ยระหวางกลุม 

      MSw   แทน คากำลังสองเฉลี่ยภายในกลุม  

   4.1.10.3 เครื่องหมายไปยาลนอย (ฯ) ไมกำหนดใหใชในบทนิพนธแตใหพิมพชื่อ

หรือขอความนั้น ๆ เต็มรูป ยกเวนไปยาลนอย (ฯ) ท่ีมีการใชกันอยางแพรหลายแลว เชน กรุงเทพฯ 

เปนตน 

4.2 หลักเกณฑเฉพาะสวนของรายงานวิจัยวิชาโครงการ  

       สวนประกอบของรายงานวิจัยวิชาโครงการ มี 3 สวนประกอบดวย สวนหนา สวนเนื้อ

เรื่องและสวนอางอิงหรือสวนทาย โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

   4.2.1 สวนหนา สวนหนาประกอบดวย 

     4.2.1.1 ปกนอกหรือปกหนา (Front Cover) กำหนดใหมีสัญลักษณและ,ขอความ      

ดังนี้ 

    1) ปกนอกของเลมโครงการเปนปกแข็ง สีแดงเลือดนก และมีตราสถาบัน 

การอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ขนาด 4.00 เซนติเมตร  อยูตรงก่ึงกลางของ

หนากระดาษหางจากริมกระดาษดานบนลงมา 2.50 เซนติเมตร  ตัวอักษรบนปกนอกพิมพดวย

อักษรทอง ขอความในปกนอกใหมีขอความเหมือนปกในทุกประการ 

     2) ชื่อเรื่องโครงการ ใหอยูใตตราสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง 

เหนือ 1  และเวนระยะหาง 1 บรรทัดพิมพ  กำหนดขนาดตัวอักษรไทย และตัวอักษรภาษาอังกฤษ

มีขนาดเทากับ  20 จุด ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษตองพิมพดวยตัวพิมพใหญ ยกเวนศัพทเฉพาะท่ีมี

ขอยกเวนเปนอยางอ่ืน กรณีท่ีชื่อเรื่องมีความยาว มากกวา 1 บรรทัด ใหแบงบรรทัดพิมพใน

ลักษณะรูปสามเหลี่ยมจั่วหัวกลับ และตองแบงขอความในแตละบรรทัดใหไดใจความเหมาะสม  

ท้ังดวยเหตุผลและกระบวนความคิด รวมท้ังให ถูกตองตามหลักไวยากรณโดยใหคำนึงถึง 
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ความหมายและภาษาเปนสำคัญ สวนการจัดรูปขอความเปนอันดับรองลงมา และไมตองเวนระยะ

บรรทัดระหวางชื่อเรื่องภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

    3) ชื่อผูจัดทำโครงการ จัดไวก่ึงกลางหนากระดาษ ใหมีคำนำหนาชื่อ เชน นาย 

นาง นางสาว ถามียศฐานันดรศักดิ์ ราชทินนาม หรือสมณศักดิ์ใหใสไวดวย สวนคุณวุฒิหรือตำแหนง

ไมตองใส การพิมพชื่อใหพิมพอยูตรงกลางหนา  

     4) ขอความในสวนลางใหจัดพิมพขอความระบุวาโครงการนี้เปนสวนหนึ่งของ

การศึกษาในหลักสูตรใด สาชาวิชาใด ชื่อสถาบัน และปการศึกษาท่ีสำเร็จการศึกษา พรอมท้ังระบุ

คำวาลิขสิทธิ์ของวิทยาลัยฯ และสถาบันฯ 

    4.2.1.2 ปกหลัง (Back Cover) ใหเปนปกวางๆ ไมตองพิมพขอความใดๆ 

    4.2.1.3 สันปก (Spine) ใหเขียนเรียงไปตามความยาวของสันปก โดยเริ่มหางจาก

ขอบบนลงมา 2.50 ซม. ชื่อเรื่องเปนภาษาไทย ชื่อผูเขียนเปนภาษาไทยโดยไมตองมี คำนำหนาชื่อ 

และป พ.ศ. ท่ีสำเร็จการศึกษา 

               4.2.1.4  หนาปกใน (Title Page)   ขอความบนปกใหเขียนเปนภาษาไทย  

บนกระดาษขาวท่ีใชพิมพโครงการ ขอความในปกในใหมีขอความเหมือนปกนอกทุกประการ ยกเวน

เปนตัวอักษรสีดำ 

   4.2.1.5 ใบรับรองโครงการ  ใหใชแบบฟอรมของสถาบัน การลงนามในใบรับรอง 

ใหลงลายมือชื่อจริงของอาจารยท่ีปรึกษางานวิจัยวิชาโครงการ และคณะกรรมการการสอบงานวิจัย

วิชาโครงการ ดวยหมึกสีดำ เทานั้น 

   4.2.1.6 บทคัดยอภาษาไทย  

            1) ใหพิมพหัวขอแบบตัวเขมชิดขอบซาย และเริ่มพิมพขอความหางจาก

ขอบริมกระดาษดานซาย 3.5 เซนติเมตร 

         2) ชื่อของนักศึกษาใหจัดพิมพลำดับเหมือนปกนอก 

       3) ชื่อเรื่องของโครงการ หากยาวเกินกวา 1 บรรทัด ในบรรทัดตอไปให

พิมพตรงกับอักษรตัวแรกของชื่อเรื่องในบรรทัดแรก 

     4) สาขาวิชา ใหพิมพบอกสาขาวิชาท่ีนักศึกษาสังกัดโดยไมใชอักษรยอ
และพิมพชื่อวิทยาลัยท่ีสังกัดโดยใหอักษรตัวแรกตรงกันกับอักษรตัวแรกของชื่อสาขาวิชา 
                   5) อาจารท่ีปรึกษางานวิจัยวิชาโครงการ ใหเรียงความสำคัญจาก

อาจารยท่ีปรึกษาหลักกอนและตามดวยท่ีปรึกษารวม โดยระบุตำแหนงทางวิชาการหรือใชคำ

นำหนานามอยางอ่ืนท่ีเหมาะสมสำหรับ ผูควบคุมท่ีไมไดเปนอาจารย 

       6) คำวา “บทคัดยอ” อยูก่ึงกลางหนาหางจากปท่ีพิมพ 1 บรรทัดพิมพ 

พิมพดวยอักษรขนาด 18 จุด ตัวอักษรหนา 

        7) ขอความของบทดัดยอจะเริ่มตนหางจากคำวา “บทคัดยอ” 1 
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บรรทัดพิมพ และยอหนาเขามา 1.5 เซนติเมตร ตัวอักษรเหมือนเนื้อหาปกติ 

     4.2.1.7 บทคัดยอภาษาอังกฤษ  (Abstract) 

    เปนการสรุปเนื้อหาของวิทยานิพนธ เปนภาษาอังกฤษ โดยมีสาระสำคัญ 

เชน เดียวกับบทคัดยอภาษาไทย 

    1) ใหพิมพหัวขอชดิขอบซายและใชหลักเกณฑอ่ืนๆ เชนเดียวกับ

บทคัดยอภาษาไทย ยกเวนชื่อเรื่องท่ีเปนภาษาอังกฤษจะตองพิมพอักษรตัวแรก ของแตละตัวดวย

ตัวพิมพใหญ ยกเวนคำบุพบท สันธาน และ Article ท่ีไมใชคำแรกของชื่อเรื่อง ใหใชตัวพิมพเล็ก

รูปแบบการพิมพขอความตาง ๆ ในบทคัดยอภาษาอังกฤษใหใชหลักเกณฑ เดียวกันกับบทคัดยอ

ภาษาไทย       

    2) คำวา “ABSTRACT” ใหพิมพเปนอักษรตัวใหญหมด พิมพดวยอักษร

ขนาด 18 จุด หนา 

    4.2.1.8 สารบัญ ประกอบดวยชื่อบท ชื่อตอนหรือหัวขอใหญ หัวขอยอยตาง ๆ 

จัดเรียงตามสำดับท่ีปรากฏ ในงานวิจัยวิชาโครงการ พรอมท้ังมีเลขหนาท่ีเริ่มบทตอนนั้นๆ กำกับ

เอาไวเพ่ือชวยใหความสะดวกรวดเร็วในการคนอานเรื่อง นั้น ๆ มีขอกำหนดดังนี้  

      1) ในหนาแรกของสารบัญใหพิมพคำวา “สารบัญ” อยูก่ึงกลางหนา หาง

จากริมกระดาษดานบน 3.50 เซนติเมตร ถาเปนภาษาอังกฤษใหพิมพขอความวา “Table of 

Contents” 

      2) หัวขอและเลขหนาท่ีปรากฏในสารบัญจะตองตรงกับหัวขอและเลข

หนาท่ีปรากฏในตัวเลม เลขหนาท่ีนำมาไวในสารบัญเปนเลขหนาแรกของบทหรือตอนนั้น ๆ 

      3) คำวา “บทท่ี” จะตองวางชิดขอบซายและหางจากคำวา “สารบัญ” 1 

ชวงบรรทัดพิมพ สวนคำวา “หนา” ใหพิมพไวบรรทัดเดียวกับ “บทท่ี” แตใหพิมพชิดขอบขวา

      4) รายการใตคำ “บทท่ี” ใหเวนระยะบรรทัด 1 ชวงบรรทัดพิมพ 

      5) สวนตาง ๆ ของสวนประกอบตอนตนใหเริ่มตั้งแตหนาบทคัดยอถึงหนา

สารบัญ 

      6) การพิมพกำกับบทท่ี ใหพิมพชิดขอบซายตรงกับคำวาเรื่อง โดยพิมพ

คำวา บทท่ี เคาะ 2 ครั้ง ตามดวยหมายเลขบท เคาะ 2 ครั้ง ตามดวยชื่อบท  (ตัวอยางเชน  บทท่ี//

1//บทนำ) 

      7) ตำแหนงหลักหนวยของตัวเลขหนาจะอยูในตำแหนงแนวเดียวกับ  

“สระอา” ของคำวา “หนา” หรือตัวอักษร “e” ของคำวา “Page” 

      8) หัวขอใหญของแตละบทพิมพยอหนาเขาไปจากอักษรตัวแรกของ 

“ชื่อบท” โดยพิมพเขาไป 3 ตัวอักษร (เคาะ 3 ครั้ง ) สวนหัวขอรองใหยอเขาไป 3 ตัวอักษร เปนสำ

ดับเชนเดียวกัน 

      9) หัวขอใดท่ียาวเกิน 1 บรรทัดพิมพ ใหพิมพบรรทัดตอมาโดยยอหนา

เขาไป 3 ตัวอักษร เชนเดียวกัน 



 

 

 

                                                                                                                  20 

      10) หัวขอยอยไมตองนำมาลงในสารบัญ 

      11) หากสารบัญมีความยาวเกิน 1 หนา ใหพิมพหนาตอไปโดยมีคำวา  

“สารบัญ (ตอ)” แต ยังคงมี “บทท่ี” หรือ “Chapter” และ “หนา” หรือ “Page” 

      12) คำวา “บรรณานุกรม” หรือ “Bibliography” ใหพิมพชิดขอบซาย

และใหเวนระยะ 1 บรรทัด พิมพจากบรรทัดสุดทายของบท 

      13)  ถามี “ภาคผนวก” หรือ “Appendix” หรือ “Appendices (กรณี

ท่ีแบงภาคผนวกออกเปน หลายเรื่อง)” ใหปฏิบัติเชนเดียวกับ “บรรณานุกรม” คือ ใหพิมพชิดขอบ

ซายและเวนระยะหางจากบรรณานุกรม 1 บรรทัดพิมพ ถาภาคผนวกแบงออกเปนหลายเรื่อง ให

แยกเรื่องเรียงตามลำดับโดยใชอักษร ก ข ค หรือ A B C กำกับแตละเรื่อง 

              14)  ประวัติยอของผูจัดทำโครงการ ใหพิมพชิดขอบซาย และเวนระยะ 

1 บรรทัดพิมพจากบรรทัดสุดทายของภาคผนวก 
   4.2.1.9 สารบัญตาราง เปนหนาท่ีแสดงลำดับท่ีเละชื่อของตาราง จัดเรียง

ตามลำดับท่ีปรากฏในโครงการ เพ่ือชวยใหคนหาตารางท่ีตองการไดโดยสะดวกและรวดเร็ว 

หลักเกณฑตาง ๆ ในการพิมพสารบัญตาราง ใหใชหลักเกณฑเดียวกันกับสารบัญ ท้ังนี้โดยใช คำวา 

“สารบัญตาราง หรือ Table of Contents” และจัดสารบัญตารางตอจากสารบัญ 

   4.2.1.10 สารบัญภาพ เปนหนาตอจากบัญชีตาราง มีไวเพ่ือแสดงชื่อภาพประกอบ

ท้ังหมดตาม ลำดับท่ีปรากฏในงานวิจัยวิชาโครงการ พรอมท้ังมีเลขหนากำกับบอกใหทราบวา

ภาพประกอบนั้น ๆ อยูใน หนาใดของงานวิจัยวิชาโครงการ ท้ังนี้เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการ

คนหาภาพประกอบท่ีตองการหลักเกณฑตาง ๆ ในการพิมพ สารบัญภาพ ใหใชหลักเกณฑเดียวกัน

กับสารบัญ ท้ังนี้โดยใชคำวา “สารบัญภาพ” และจัดสารบัญภาพประกอบตอจากสารบัญตาราง 

  4.2.2 สวนเนื้อเรื่อง 

   สวนเนื้อเรื่องประกอบไปดวย 2 สวน เรียงลำดับดังนี้ 

    4.2.2.1  สวนท่ีเปนเนื้อเรื่อง ซ่ึงประกอบไปดวย บทท่ี 1 ซ่ึงเปนบทนำ และบท

สุดทายเปนบทสรุป มีหลักเกณฑการพิมพดังนี้ 

 

      1) หนาแรกของแตละบทเริ่มตนดวยขอความ “บทท่ี หรือ Chapter” 

และตามดวยเลขกำกับ บทโดยวางไวก่ึงกลางหนา หางจากริมกระดาษดานบน 3.5 เซนติเมตร 

      2) ชื่อบท ใหพิมพไวก่ึงกลางหนา โดยเวนระยะหางจาก ขอความ “บท

ท่ี หรือ Chapter” 1 ชวงบรรทัดพิมพ ขอความของชื่อบทถายาวเกิน 1 บรรทัด ใหจัดเปนรูป 

สามเหลี่ยมหนาจั่วหัวกลับ และแบงขอความแตละบรรทัดใหไดใจความ 

      3) หัวขอใหญ เปนหัวขอท่ีรองมาจากชื่อบท ซ่ึงจะอยูชิดริม

ขอบกระดาษดานซาย โดยเวนระยะ หางจากชื่อบท หรือบรรทัดสุดทายของเนื้อหากอนหนา 1 ชวง
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บรรทัดพิมพ และใสหมายเลขกำกับ เชน 4.1  หมายถึง บทท่ี 4  หัวขอท่ี 1 

      4) ขอความขยายหัวขอใหญใหข้ึนบรรทัดใหม โดยเวนระยะ 1 บรรทัด

พิมพจากหัวขอรอง และ เวนระยะ 1.5 เซนติเมตร จากขอบซาย 

      5) หัวขอยอย เปนหัวขอยอยในการขยายหัวขอใหญ หากเปนหัวขอยอย

ลำดับแรกท่ีอยูตอจาก หัวขอใหญใหเวนระยะ 1 บรรทัดพิมพจากหัวขอใหญ หากเปนหัวขอยอยอยู

ตอจากขอความขยายหัวขอรองไมตอง เวนระยะบรรทัดพิมพ 

      6) การเวนระยะยอหนาในขอความหรือหัวขอยอยระดับตาง ๆ ใหใช

ดังนี้ยอหนาลำดับแรกใหเวนระยะ 1.5 เซนติเมตร จากขอบซาย ยอหนาลำดับท่ี 2 เพ่ิมออกไปอีก 

0.5 เซนติเมตร เรื่อย ๆ ดังตัวอยางในหัวขอการปรับยอหนา 

      7) สูตรตาง ๆ เชน สูตรสถิติใหพิมพไวกลางหนากระดาษโดยหางจาก

ขอความ ในบรรทัดบนและลางเปนระยะ 1 ชวงบรรทัดพิมพ  

    4.2.2.2  สวนประกอบในเนื้อหา  ไดแก   

      1) อัญประภาษ คือ ขอความท่ีดัดลอก แปล ถอดความ เก็บความ หรือ

สรุปความ จากขอเขียนหรือคำพูดของบุคคลอ่ืนมาลงในงานวิจัยวิชาโครงการ อัญประภาษมี 2 

ประเภท คือ อัญประภาษตรง (Direct Quotation) และอัญประภาษรอง (Indirect Quotation) 

สำหรับหลักเกณฑในการพิมพมีดังนี้ 

       (1) อัญประภาษตรงสั้นกวา 4 บรรทัดใหใสไวในเครื่องหมาย

อัญประกาศ “........ ” ถา อัญประภาษตรงนั้นมีอัญประภาษตรงอีกอันหนึ่งซอนอยูใหใช

เครื่องหมายอัญประกาศเดี่ยว (‘.....’) สำหรับขอความท่ีซอนอยูนั้น 

       (2) ในอัญประภาษตรง ถาตองการละขอความบางสวน ควรใสจุดไข

ปลา 3 จุด (...) แทนท่ีขอความท่ีละไว โดยจุดไขปลาจะเวนระยะ 2 เคาะ ท้ังกอนและหลังจุดไขปลา

นั้น 

       (3) อัญประภาษรองไมตองใชเครื่องหมายใด ๆ ประกอบ แตตองมี

การอางอิงเชนเดียวกับ อัญประภาษตรง 

       (4) การคัดลอกบทรอยกรองท่ียาวมากกวา 2 บรรทัด ใหพิมพไว

กลางหนากระดาษโดย ไมตองใสเครื่องหมายอัญประกาศ และพิมพรายการอางอิงไวใตบทรอย

กรองนั้นโดยเวนหางจากบรรทัดสุดทายของ บทรอยกรอง 1 บรรทัดพิมพ และใหพิมพรายการ

อางอิง ตัวสุดทายชิดขอบขวา ถาไมมีชื่อผูประพันธ ใหบอก ชื่อวรรณคดีเรื่องนั้น ถาไมปรากฏชื่อ

ผูประพันธใหใชคำวา “ไมปรากฏชื่อ” หรือใชคำวา “Anon”  

 

 ดังตัวอยาง 

 ขาไหวพระสรรเพชญ    ท้ังสมเด็จพระศาสดา 

เท่ียวโปรดสัตวในสังคา    ใหรอดจากซ่ึงบวงมาร 

ขาไหวพระธรรมเจา  ทุกค่ำเชาบวางวาย 

สวดสัตท่ังท้ังหลาย   ใหขาพนทุกขา 
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ขาไหวพระสรรเพชญ    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
      2) ตาราง คือ การนำเสนอขอมูลท่ีไดจากการศึกษาคนควาท่ีมีลักษณะ

เปน ตัวเลข เชน คะแนน รอยละ คำเฉลี่ย และคำเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปนตน มาลงในตารางเพ่ือให

ผูอานสามารถเชาใจขอมูลหรือเรื่องราว ท่ีนาเสนออยางรวดเร็ว 

      กอนจะแสดงตารางควรกลาวนำถึงตารางนั้นกอน แลวจึงเสนอตารางท่ี

เขาใจงายและสมบูรณ ท่ีสุดตอไปในทันที เวนแตหนากระดาษมีเนื้อท่ีไมพอบรรจุตารางนั้นก็อาจจะ

ดำเนินเรื่องตอไปอีกไดถาขอความยังเก่ียวของกับตารางนั้น หากเห็นวาไมเก่ียวของก็ควรเวน ท่ีวาง

นั้นไวแลวเสนอตารางในหนาตอไป รูปแบบชองการ พิมพตาราง มีดังนี้ 

       (1) ตารางจะอยูหางจากขอความขางบนและขางลาง 1 ชวงบรรทัด

พิมพ 

       (2) ชื่อตารางและหมายเหตุใตตารางถือเปนสวนหนึ่งของตาราง 

       (3) กอนถึงตัวตารางตองมีชื่อตาราง ขอความของชื่อตารางเริ่มดวย

คำวา “ตารางท่ี” เวน วรรค 2 เคาะ ตามดวยหมายเลขลำดับตาราง เวน 2 เคาะ แลวเปนชื่อตาราง  

       (4) ขอความของชื่อตารางถาชื่อสั้นกวา 1 บรรทัด ควรวางไว

ก่ึงกลางหนา ถาชื่อยาว ตั้งแต 1 บรรทัดข้ึนไปใหเริ่มพิมพคำวา ตาราง ชิดขอบซาย ถาไมจบใน

บรรทัดเดียว บรรทัดตอ ๆ ไปใหพิมพ ตรงกับอักษรตัวแรกของชื่อตาราง  

       (5) เสนตารางหางจากบรรทัดสุดทายของชื่อตาราง 1 ชวงบรรทัด

พิมพ 

       (6) รูปแบบตารางจะจัดเปนเสนแนวนอนบนสุดและลางสดุของ

I never saw a wild thing 

sorry for itself. 

A small bird will drop frozen dead from a bough 

without ever having felt sorry for itself. 

                                              (Lawrence. 1995 : 121) 

The wing of the Birds Are 

clotted with ice. 

I have but one story- Summer 

is gone. 

(Anon. 1995 : 57) 
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ตารางเปนเสนคู ซ่ึงหางกันขนาด 1/4 เซนติเมตร หรือตีดวยเสนคูท่ีมีอยูในโปรแกรม Microsoft Word  

       (7) ชื่อรายการในแตละชองตารางใหอยูก่ึงกลางระหวางชอง ถาชื่อ

รายการในแตละชอง มีความยาวเกิน 1 บรรทัด ใหข้ึนบรรทัดใหม และจัดตำแหนงตามความ

เหมาะสมและสวยงาม 

       (8) ตัวเลขในตารางท่ีเปนแนวตั้งควรพิมพใหไดระดับเสมอกันโดย

ตลอด โดยถือเลขหลักขวาสุดเปนแนว หากเปนตัวเลขท่ีมีจุดทศนิยมใหยึดจุดเปนแนวตรงกัน ถามี

เครื่องหมายอ่ืนใดอยู ระหวางเลข 2 จำนวน ตองจัดใหเครื่องหมายตรงกัน 

       (9) ตารางท่ีมีขนาดไมพอดีกับกระดาษอาจจัดตามความยาวของ

หนากระดาษ ถาตาราง นั้นยังมีขนาดกวางกวาทางดานยาวของกระดาษ ใหจัดตารางตามแนวนอน

ของกระดาษ โดยสามารถยอขนาดตัว อักษรใหมีขนาดเล็กลง แตตองระวังไมใหเล็กเกินไปจนอาน

ขอความหรือตัวเลขไมซัดในการจัดตารางตามความยาว ของหนากระดาษ จะตองไมมีการแปล

ความหมายของตารางในหนาเดียวกันกับตาราง 

       (10) ชื่อรายการในแตละชองท่ีเปนภาษาอังกฤษ ใหพิมพอักษรตัว

แรกดวยตัวพิมพใหญ 

       (11) ชื่อตารางและชื่อรายการในแตละชองไมควรใชคำยอ ถา

จำเปนตองอธิบายตัวเลข หรือคำ หรือขอความท่ีอยูในตารางใหอธิบายไวใตตาราง 

       (12) ตารางท่ีไมจบในหนาเดียว ไมตองขีดเสนปดตารางในหนาตอไป

ใหพิมพคำวา “ตารางท่ี หรือ Table” และหมายเลขกำกับตารางพรอมกับมีคำวา “ตอ” หรือ 

Continued” ไวในวงเล็บ คำวา ตารางท่ี” นี้ใหพิมพชิดขอบซายของหนา เม่ือข้ึนหนาใหมใหใสชื่อ

รายการในแตละชองเชนเดียวกับ ในหนาแรกของตารางนั้น แตไมตองใสชื่อตาราง 

       (13) เลขลำดับของตาราง ใหเรียงลำดับหมายเลขตารางตั้งแตในแต

ละบทภาพโดยใชตัวเลขอารบิก เชน ตัวอยางเชน  ตารางในบทท่ี 1    ตารางท่ี 1.1    (เลข1 ตัวท่ี 

1 หมายถึง บทท่ี  1 , เลข 1 ตัวท่ี 2 หมายถึง ตารางท่ี 1 ) เรียงลำดับไปเรื่อยๆจนจบในแตละบท  

      3) ภาพประกอบโครงการ 

         (1) ภาพประกอบโครงการ คือ ภาพท่ีใชประกอบการอธิบายเนื้อ

เรื่องมีหลายประเภท เชน ภาพถาย ภาพเขียน ภาพลายเสน ภาพพิมพ แผนท่ี แผนผัง แผนภูมิ 

ไดอะแกรม และกราฟ ฯลฯ 

       (2) หลักเกณฑตางๆ เก่ียวกับตารางสามารถนำมาใชกับภาพประกอบ

ไดเกือบทุกขอยกเวน การพิมพชื่อภาพประกอบกับการขีดเสนเทานั้น 

       (3)  ชื่อภาพประกอบใหวางไวใตภาพ โดยมีคำ “ภาพท่ี หรือ 

Figures” ตามดวย หมายเลขลำดับ แลวจึงเปนชื่อภาพระหวางชื่อภาพประกอบกับตัวภาพใหเวน
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หางกัน 1 ชวงบรรทัดพิมพ การพิมพคำอธิบายภาพ ใหพิมพไวใตภาพนั้นๆ โดยจัดตำแหนงก่ึงกลาง

แลวระบุลำดับท่ีของภาพโดยใชตัวเลขอารบิกเชน“ภาพท่ี 1.1”หรือ “Figure 1.1” และกำหนด 

รูปแบบตัวอักษรเปนแบบตัวหนา จากนั้นใหเวน 2 เคาะแลวพิมพชื่อภาพหรือคำอธิบายภาพ โดยใช 

ตัวอักษรแบบธรรมดา หากคำอธิบายภาพยาวเกินกวา 1 บรรทัดใหแบงเปน 2-3 บรรทัดตามความ

เหมาะสม โดย ใหอักษรตัวแรกของขอความในบรรทัดท่ี 2 หรือ 3 ตรงกับอักษรตัวแรกของชื่อภาพ

หรือคำอธิบายเลขลำดับของภาพประกอบโครงการใหใชหลักการเดียวกับเลขตาราง แตใหใชตัวเลข

คนละชดุ 

        (4) กรณีภาพตอเนื่องหรือภาพท่ีไมสามารถจัดพิมพในหนาเดียวกัน 
ใหเอาไวในหนาถัดไป ท้ังนี้จะตองมีลำดับภาพและชื่อภาพทุกหนา และพิมพคำวา (ตอ) หรือ 
(Cont.) ไวในวงเล็บตอทายชื่อภาพดวย 
           (5) การพิมพอางอิงแหลงท่ีมาของภาพ ใหเลือกใชตามรายละเอียด
วิธีการอางอิงในบทท่ี 5 โดยพิมพไวทายสุดในบรรทัดถัดจากคำอธิบายภาพ และพิมพใหตรงกับขอบ
ขวาของภาพหรือคำอธิบายภาพนั้นๆ 
  4) การพิมพคำภาษาตางประเทศ (Foreign Words) 

       (1) โครงการพิมพเปนภาษาไทย ไมควรพิมพคำภาษาตางประเทศ

เปนสวนหนึ่งของเนื้อหาโดยท่ีไมใชคำนั้นท่ีมีอยูแลวในภาษาไทย เชน “คอมพิวเตอร” ไมควรพิมพ

วา “Computers” หรือ “เทคโนโลยีสารสนเทศ” ไมควรพิมพคำวา Information Technology 

 เปนตน   

       (2) กรณีท่ีคำภาษาตางประเทศนั้นๆ ยังไมมีคำทีใชในภาษาไทย ควร

เขียนเปนภาษาไทยในลักษณะ ทับศัพทตามหลักการเทียบพยัญชนะและสระท่ีกำหนดโดยให

ถูกตองตามหลักการในราชบัณฑิตยสถาน เชน เว็บไซต มาจากคำวา Web site สวนคำ

ภาษาตางประเทศท่ีราชบัณฑิตยสถานใตบัญญัติวิธีเขียนทับศัพทไวแลว ใหใชคำตามท่ีบัญญัติไวนั้น 

เชน รัฐแอริโซนา รัฐอินดีแอนา เปนตน 

        (3) การพิมพคำศัพทตามขอ (1)  และ (2)  อาจวงเล็บคำภาษา 

ตางประเทศกำกับไว เชน เว็บไซต (Web site) หรือรัฐแอริโซนา (Arizona) เปนตน ท้ังนี้ใหวงเล็บ

ครั้งแรกครั้งเดียวเทานั้น การพิมพในครั้งตอๆ ไป ไมตอง วงเล็บคำภาษาตางประเทศนั้นๆอีก การ

พิมพคำในวงเล็บควรใชตัวอักษรใหเปนรูปแบบเดียวกันตลอดท้ังเลม เชน 

     พิมพดวยตัวเล็กท้ังหมดยกเวนชื่อเฉพาะ ดังตัวอยาง เว็บไซต (web 

site) เทคโนโลยีสารสนเทศ (information technology)  

     หรือพิมพตัวใหญเฉพาะอักษรตัวแรกของคำแรก ดังตัวอยาง 

เว็บไซต (Web Site) เทคโนโลยี สารสนเทศ (Information Technology) เปนตน 

       (4) การอางอิงแทรกในเนื้อหา คือ การระบุแหลงท่ีมาของคำหรือ
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ขอความในตัวเรื่องท้ังท่ีประมวล ความคิดและคัดลอกมาโดยตรง  

    4.2.3  สวนประกอบตอนทาย  

           สวนประกอบตอนทาย ประกอบดวย 5 สวน เรียงตามลำดับดังนี้ 
     4.2.3.1 หนาบอกตอนเปนหนาท่ีมีเพียงหัวขอเรื่องอยูกลางหนากระดาษ  เชน  

หนาบอกตอนของ บรรณานุกรมจะมีคำวา “บรรณานุกรม” ปรากฏอยูในหนาบอกตอน หนาบอก

ตอน  นี้จะอยูกอนสวนตาง ๆ ท่ีเปน สวนประกอบตอนทายในกรณีท่ีภาคผนวกมีหลายเรื่องและให

แบงภาคผนวกออกเปนภาคผนวก ก ข ค... หนา บอกตอนก็จะมีตามไปดวย ภาคผนวกแตละตอน 

ตองมีหนาบอกตอนกำกับพรอมกับระบุเรื่องของภาคผนวกนั้น ๆ ไวดวย หนาบอกตอนท่ีมีชื่อเรื่อง

ยาวเกิน 1 บรรทัด ใหจัดชื่อเรื่องเปนสามเหลี่ยมหนาจั่วหัวกลับ ใชตัวอักษรพิมพขนาด 18 จุดหนา 

      4.2.3.2 บรรณานุกรม คือ รายการวัสดุสารนิเทศทุกประเภทท่ีผูวิจัยบทนิพนธใช

ศึกษา คนควาประกอบ การทำบทนิพนธ รายการวัสดุทุกรายการท่ีปรากฏในการอางอิงในตัวเรื่อง

จะตองปรากฏในบรรณานุกรม ผูวิจัย บทนิพนธจะตองระวังไมอางชื่อวัสดุสารนิเทศท่ีมีเนื้อหาไกล

จากเนื้อเรื่องหรือหัวขอท่ีเขียน 

     4.2.3.3 appendix” หรือ “Appendices (กรณีท่ีเบงภาคผนวกออกเปนหลาย

เรื่อง)” ใหปฏิบัติเชน เดียวกับ “บรรณานุกรม” คือ ใหพิมพชิดขอบซายและเวนระยะหางจาก

บรรณานุกรม 1 บรรทัดพิมพ 

      4.2.3.4 ถาภาคผนวกมีหลายเรื่องหลายตอนใหใชอักษร ก ฃ ค... หรือ A B C   

ดังตัวอยาง ภาคผนวก ก, ภาคผนวก ข หรือ Appendix A, Appendix B กำกับภาคผนวก

ตามลำดับและมีหัวขอเรื่อง กำกับภาคผนวกทุกเรื่องโดยวางหัวขอเรื่องใหอยูก่ึงกลางหนากระดาษ

ใตคำ “ภาคผนวก” ลงมาเปนระยะ 1 ชวง บรรทัดพิมพ ภาคผนวกแตละตอนจะตองมีหนาบอก

ตอนระบุหัวขอเรื่องของภาคผนวกตอนนั้น ๆ ไวดวย       

     4.2.3.5 ถาหัวขอเรื่องยาวมากใหแบงเปน 2 หรือ 3 บรรทัด และใหวางแบบ

สามเหลี่ยมหนาจั่วหัวกลับ เชนเดียวกันกับการพิมพชื่อเรื่องในหนาปกใน 

     4.2.3.6 อภิธานศัพท เปนสวนท่ีผูจัดทำโครงการรวบรวมคำศัพทตาง ๆ ท่ีใชในบท

โครงการมาจัดเรียงตามลำดับ ตัวอักษรของคำศัพท แลวอธิบายความหมายของคำศัพทเอาไว 

เพ่ือใหผูอานเขาใจ ความหมายของคำศัพทเหลานั้นตรงกับท่ีผูจัดทำโครงการใช ถาคำศัพทท่ี

ตองการอธิบายมีนอยไมจำเปนตองมีอภิธานศัพท ผูวิจัยอาจอธิบายความหมาย ของคำศัพทไว 

ทายหนาหรือในบันทึกทายบทก็ได 

       1) กอนถึงหนาอภิธานศัพทตองมีหนาบอกตอนท่ีมีขอความ “อภิธาน

ศัพท หรือ Glossary” อยู ก่ึงกลางหนากระดาษ 

       2) หนาแรกของอภิธานศัพทตองมีคำวา “อภิธานศัพท หรือ Glossary” 

อยูตรงก่ึงกลางหนา กระดาษหางจากริมกระดาษดานบน 3.50 เซนติเมตร ควรจัดเรียงศัพทไว
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ตามลำดับตัวอักษรเพ่ือสะดวกแกการคนหา 

     4.2.3.7 หนังสือลิขสิทธิ์ผลงานนักศึกษา 

        4.2.3.8 ประวัติยอของผูศึกษา  

       1) กอนถึงหนาประวัติของผูวิจัย หรือผูศึกษา ตองมีหนาบอกตอนท่ีมี

ขอความ “ประวัติยอของผูศึกษา” อยูก่ึงกลางหนากระดาษ 

       2) หัวขอและรายละเอียดในการเขียนประวัติของผูวิจัย ใหใชตาม

ตัวอยาง ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

ตัวอยางโครงสรางประวัติผูวิจัย  

ช่ือ      ระบุคำนำหนานาม เชน นาย นาง นางสาว ยศ และ ฐานันดรคักดิ์ ดวย 

วันเกิด สถานท่ีเกิด          บอกวัน เดือน ปเกิด ระบุ อำเภอ จังหวัด 

สถานท่ีอยูปจจุบัน   บอกท่ีอยูปจจุบันโดยละเอียด พรอมท้ังหมายเลขโทรศัพท (ถามี) 

ตำแหนงหนาท่ีการงาน  ระบุตำแหนงหนาท่ีการงานในปจจุบัน (ถามี) 

สถานท่ีทำงานปจจุบัน   ระบุสถานท่ีทำงานอยางละเอียด ท่ีสามารถติดตอได (ถามี) 

ประวัติการศึกษา    ระบุปท่ีสำเร็จการศึกษา โดยเรียงจาก ระดับมัธยมศึกษาจนถึงระดับ

สูงสุดในปจจุบัน ระบุชื่อเต็ม วุฒิท่ีไดรับ(กรณีระดับอุดมศึกษาใหระบุ

วงเล็บชื่อยอของประกาศนียบัตรและปริญญา ตอดวยสาขาวิชาเพ่ิม) 

และสถาบันท่ีสำเร็จการศึกษา 

 

ขอความ 

ทางดานซายอักษร 16 จุดตัวเขม 

ขอความ 

ทางดานขวาอักษร 16 จุดตัวบาง 

เวน 1  บรรทัดพิมพ ขนาด 16 จุด 
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บทที่ 5 

 

การอางอิงและการเขียนรายการเอกสารอางอิงหรือบรรณานุกรม 

 

 การอางอิงและการเขียนรายงานเอกสารอางอิงหรือบรรณานุกรมมีรายละเอียดดังนี้ 

  

5.1 การอางอิง 

 การอางอิงมี 2 ชนิด คือ ระบบหมายเลข และระบบนาม-ป ซ่ึงนักศึกษาสามารถเลือกใช

แบบใดแบบหนึ่งดังนี้ 

 5.1.1 ระบบหมายเลข 

  ใหระบหุมายเลขเอกสารท่ีอางอิงดวยตัวเลขอารบิกในเครื่องหมายวงเล็บสี่เหลี่ยม เชน 

[1], [2] ไวทายชื่อหรือขอความท่ีอางอิงถึงในเนื้อหา กรณีท่ีมีการอางถึงเนื้อหาเดียวกันในเอกสาร

หลายเลม ใหค่ันแตละหมายเลขดวยเครื่องหมายจุลภาค เชน [1, 2, 3] การอางอิงดวยระบบ

หมายเลขนี้ เม่ือไดกำหนดหมายเลขใดใหเอกสารใดแลว ทุกครั้งท่ีอางอิงถึงเอกสารเลมเดิมซ้ำ ตามท่ี

ตางๆในวิทยานิพนธจะตองใชหมายเลขเดิมท่ีกำหนดข้ึนไวแลวสำหรับเอกสารนั้น ในกรณีท่ีมีการ

อางอิงชื่อคนปนไปกับเนื้อหา ถาเปนการอางอิงบุคคลท่ีเปนชาวตางประเทศตั้งแต 3 คนข้ึนไป ใหใส

นามสกุลเฉพาะคนแรกตามดวย “และคณะ” สวนคนไทยใหใชท้ังชื่อและนามสกุลตามดวย “และ

คณะ” 

 

  ตัวอยาง 

  ปจจุบันมีการนำกระบวนการแยกสารโดยเยื่อแผนสังเคราะหมาใชในระดับอุตสาหกรรม

กันอยางกวางขวาง เชน ในอุตสาหกรรมนม อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม เชน น้ำผลไม เบียร และไวน ใช

เยื่อแผนกรองจุลินทรียออกไปทำใหผลิตภัณฑสะอาดใส และปราศจากเชื้อ [1] อุตสาหกรรมการผลิต

ส ีใชเยื่อแผนเพ่ือแยกสีและน้ำออกจากกัน [2] อุตสาหกรรมปโตรเคมีในประเทศสหรัฐอเมริกาใชเยื่อ

กรองโลหะหนักและน้ำมันออกจากน้ำเสีย [3] เปนตน 

  ถึงแมวาเยื่อแผนเซรามิคจะมีขอดีหลายประการ แตเม่ือเทียบกับเยื่อแผนอินทรียโพลิ

เมอรแลว ยังมีขอเสียท่ีเปนอุปสรรคตอการตัดสินใจนำมาใชงาน คือ มีราคาแพงกวาเยื่อแผนอินทรีย

โพลิเมอร 8-10 เทาเม่ือเทียบพ้ืนท่ีในการกรองเทาๆ กัน [4] ท้ังนี้เนื่องจากการผลิตเยื่อแผนเซรามิคให

มีรูพรุนขนาดเล็กมีการกระจายตัวของรูพรุนสม่ำเสมอท่ัวชิ้นงานและปราศจากรอยแตกราวนั้นทำ ได

ยาก แมวาเยื่อแผนเซรามิคจะมีจำหนายทางรานคามากกวา 10 ป แตผลงานตีพิมพเผยแพรท่ี

เก่ียวของกับเทคโนโลยีการผลิตมีนอยมาก เนื่องจากขอมูลสวนใหญเปนการคนควาวิจัยรวมกับ
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บริษัทผูผลิต ซ่ึงผลท่ีไดมักจะไมมีการเปดเผย ท่ีมีรายงานเผยแพร เชน ผลงานของ Terpstra และ

คณะ [5] และ Auriol และ Gillot [6] ซ่ึงเสนอวิธีการผลิตเยื้อแผนเซรามิคชนิดไมโครฟลเตรชัน

รูปทรงทอกลวง โครงสรางแบบไมสมมาตรจากอลูมินาข้ึนรูป โดยวิธี Extrusion และ Slip Casting 

ในสภาวะตางๆ นอกจากนี้ก็มีงานวิจัยอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับคุณสมบัติของอลูมินา เชน การศึกษาผล

ของตัวประสาน [7] ผลของขนาดอนภุาค [8] และผลของอุณหภูมิ [9] เปนตน 

  ปฏมิา เทพยายน และคณะ [10] ใหความเห็นวาขอมูลตางๆ ท่ีกลาวถึงรายละเอียด

เก่ียวกับวิธีการผลิตและปจจัยท่ีมีผลตอคุณสมบัติของเยื่อแผนเซรามิคโดยตรงนั้นมีจำกัด..... 

 5.1.2 ระบบนาม-ป 

  5.1.2.1 ใหระบุชื่อ หรือกลุมชื่อผูแตง และป ท่ีพิมพของเอกสารไวทายขอความท่ีอางอิง

ถึงในเนื้อหา ถาเปนคนไทย ใหใสท้ังชื่อและชื่อสกุล ถาเปนชาวตางประเทศ ใหใสเฉพาะชื่อสกุล กรณี

ท่ีชื่อ หรือชื่อสกุลผูแตงปรากฏในประโยค ใหระบุเฉพาะป ท่ีพิมพของเอกสารในวงเล็บ หากมีการ

อางอิงเนื้อหาเดียวกันในหลายเอกสาร ใหค่ันดวยเครื่องหมายอัฒภาค (;) ท้ังนี้ การอางอิงบุคคล

ตางประเทศใหใชป ค.ศ. ถาเปนชาวไทยใหใช ป พ.ศ. 

 

  ตัวอยาง 

  นพดล เรียบเลิศหิรัญ (2538) และกอบเกียรติ์ บันสิทธิ์ (2541) พบวา การผลิตพืชผักใน

ระบบพืชไรดิน (Soilless Culture) หรือระบบไฮโดรโปนิกส (Hydroponic Culture) หรือการปลูก

พืชในสารละลายธาตุอาหารเปนการผลิตท่ีสามารถควบคุมสภาพแวดลอม (Controlled 

Environment) และเปนระบบการผลิตพืชท่ีกำลังเปนท่ีตองการของตลาด เนื่องจากการปลูกพืชผักใน

ระบบนี้จะชวยลดการปนเปอนของสารปองกันและกำจัดศัตรูพืช (Benoit และ Ceustermans, 

1993; Jensen, 1997) นอกจากนี้การปลูกพืชผักในระบบนี้ยังชวยรักษาสิ่งแวดลอม และประหยัด

การใชทรัพยากร เนื่องจากไมมีการปลดปลอยสารเคมีลงในดิน รวมท้ังประหยดัน้ำกวาการปลูกพืชบน

ดิน (Douglas, 1975) และยังสามารถใชปลูกพืชผักไดในทุกฤดูกาลและทุกสภาพอากาศ (สำนักงาน

คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ, 2540; Hewitt, 1975) แตการปลูกพืชผักระบบนี้ พืชผักท่ีผลิตไดมักมี

ปญหาคุณภาพของผลผลิตจะต่ำกวาการปลูกดวยวิธีดั้งเดิมโดยเฉพาะความกรอบ ความอวบน้ำ ความ

สด และสีของพืชผักท่ีไดมักจะไมสดใสเทาผักท่ีปลูกในดิน ท้ังนี้เนื่องมาจากปริมาณธาตุอาหารใน

สารละลายมาตรฐานยังไมเหมาะสมกับชนิดของพืชผัก ซ่ึงสูตรสารละลายท่ีนิยมใชในระบบพืชไรดิน 

ไดแก Knop’s 1865, Shive’s และ Hoagland’s (Resh, 1981; Meier, 1994) อาจมีปริมาณธาตุ

บางชนิดไมเพียงพอ โดยเฉพาะธาตุแคลเซียม (Calcium; Ca) ซ่ึงเปนธาตุท่ีจำเปนในการเพ่ิมคุณภาพ

ในดานความแข็งแรงของเซลล การเคลื่อนยายธาตุอาหาร รวมท้ังการสรางสารสงเสริมการ
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เจริญเติบโต (Plant Growth Regulator) (อารีย เสนานันทสกุล, 2540; Mass, 1969; Evan, 1972; 

Poovaiah, 1985) 

 

  5.1.2.2 กรณีท่ีมีผูแตงตั้งแต 3 คนข้ึนไป สำหรับชาวตางประเทศใหใสเฉพาะนามสกุล

ของผูแตงคนแรกตามดวย “et al.” โดยใชเครื่องหมายจุลภาค (,) ค่ัน สวนคนไทยใหใสท้ังชื่อและ

นามสกุล ตามดวย “และคณะ” 

 

  ตัวอยาง 

  Price-Williams, et al. (1999) found that ……. 

  สำหรับคนไทยใหใสท้ังชื่อและนามสกุล 

 

  ตัวอยาง 

  มรกต ตันติเจริญ และคณะ (2541) สรุปไวดังนี้……… 

 

  5.1.2.3 กรณีท่ีมีการคัดลอกขอความเพ่ือนำมาใชในการอางอิง ใหระบหุมายเลขหนา

ของเอกสารซ่ึงนำขอความนั้นมาอางอิงไวทายป และใหเขียนขอความนั้นภายในเครื่องหมาย

อัญประกาศ (“...”) 

 

  ตัวอยาง 

  Deuzen-Smith (1998, p.29) argued that counselors must be involved with 

clients and “deeply interested in piecing the puzzle of life together”. 

 

  5.1.2.4 หากขอความท่ีคัดลอกมาอางอิงมีเนื้อหามาก ใหเขียนขอความนั้นในตอนตอไป

ภายในเครื่องหมายอัญประกาศ โดยก้ันหนาและก้ันหลังเขามาประมาณ 5 ชวงตัวอักษรทุกบรรทัด 

และเวนระยะหางบรรทัดใหนอยกวาระยะหางปกติ 

 

  ตัวอยาง 

Bartlett (1932, p.201) explained the cyclic process of perception thus: 

“Suppose I am making a stroke in a quick game, such as tennis or cricket. 

How I make the stroke depends on the relating of certain new experiences, 
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most of them visual, to other immediately preceding visual experiences, and 

to my posture, or balance of posture, at the moment”. 

 

5.2 การเขียนรายการเอกสารอางอิง หรือบรรณานุกรม 

 การเขียนรายการเอกสารอางอิงประเภทตางๆ มีรูปแบบดังนี้ 

 

 5.2.1 หนังสือ 

 ชื่อผูแตงหรือบรรณาธิการ, ป ท่ีพิมพ, ช่ือหนังสือ, ครั้งท่ีพิมพ, สำนักพิมพ, สถานท่ีพิมพ, 

หนา. 

 

 ชื่อผูแตงหรือบรรณาธิการ 

 - กรณีท่ีเปนคนไทย ใหใสชื่อตามดวยชื่อสกุล เชน หริส สตูะบุตร 

 - กรณีเปนชาวตางประเทศ ใหใสชื่อสกุล ค่ันดวยเครื่องหมายจุลภาค ตามดวยชื่อตน ชื่อ

กลาง ท่ีเปน ตัวยอ เชน Smiths, J.E. 

 - กรณีเปนบรรณาธิการ ใหใสคำวา(บรรณาธิการ) ขางหลังชื่อคนไทย และ (Ed.) ขางหลัง

ชื่อชาวตางประเทศหากมีมากกวา 1 คน ใช (Eds.) 

 - กรณีท่ีมีผูแตง 3 คนข้ึนไป ใหลงชื่อผูแตงท้ังหมด โดยใชเครื่องหมายจุลภาคค่ันระหวางชื่อ

ผูแตงคนแรกกับคนท่ีสอง และใหใชคำ วา “และ”ค่ันระหวางชื่อผูแตงคนรองสุดทายและคนสุดทาย

โดยไมตองมีเครื่องหมายจุลภาคค่ัน 

 

 ปท่ีพิมพ 

 - ใหระบุป ท่ีหนังสือตีพิมพ ในกรณีอางถึงผลงานมากกวา 1 ผลงาน ของผูแตงคนเดียวกัน

ซ่ึงตีพิมพ ป เดียวกัน ในตัวอักษร a, b, c หรือ ก, ข, ค กำกับหลังป ท่ีพิมพ เชน 1986a, 1986b 

 

 ครั้งท่ีพิมพ 

 - พิมพครั้งท่ีหนึ่ง ไมตองลงรายละเอียด 

 - พิมพครั้งท่ี 2 ข้ึนไปตองลงรายการดวย โดยระบุขอความ พิมพครั้งท่ี 2 หรือพิมพครั้งท่ี 3 

สำหรับภาษาไทย และ 2nd  ed. หรือ 3rd  ed. สำหรับภาษาอังกฤษ 

 

 หนา 
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 - กรณีขอความท่ีอางอิงมาจากหนาเดียว ใชคำ วา หนา หรือ p. ตามดวยหมายเลขหนา 

หากอางอิงมาจากหลายหนาตอเนื่องกัน ใชคำ วา หนา หรือ pp. ตามดวยหมายเลขหนาเริ่มตน และ

หนาสุดทายท่ีอางอิงโดยค่ันดวยเครื่องหมายยัติภังค (-) กรณีท่ีใชขอความท้ังเลมในการอางอิง ใหใส

จำนวนหนาท้ังหมดของหนังสือท่ีใชอางอิง 

 

 5.2.2 บทความในวารสาร 

 ชื่อผูแตง, ป ท่ีพิมพ, “ชื่อบทความ”, ช่ือเต็มของวารสาร, ปท่ี (vol.), ฉบับท่ีหรือเลมท่ี 

(No.), หนา. 

 

 5.2.3 บทความในรายงานการประชุมทางวิชาการ 

 ชื่อผูแตง, ป ท่ีพิมพ, “ชื่อบทความ”, ช่ือการประชุม, ครั้งท่ีประชุม(ถามี), วัน เดือน ป ท่ี

ประชุม, สถานท่ีประชุม, หนา. 

 

 5.2.4 บทความในหนังสือ 

 ชื่อผูเขียนบทความ, ป ท่ีพิมพ, “ชื่อบทความ”, ใน ช่ือหนังสือ, ชื่อบรรณาธิการหรือผู

รวบรวม, ครั้งท่ีพิมพ, สำนักพิมพ, สถานท่ีพิมพ, หนา. 

 

 5.2.5 บทความในหนังสือพิมพ 

 ชื่อผูเขียนบทความ, ปท่ีพิมพ, “ชื่อบทความ”, ช่ือหนังสือพิมพ, วันท่ี, หนา. 

 

 

 

 5.2.6 วิทยานิพนธ 

 ชื่อผูแตง, ป ท่ีพิมพ, ช่ือวิทยานิพนธ, วิทยานิพนธปริญญา...สาขาวิชา... คณะ.... 

มหาวิทยาลัย...., หนา. 

 

 5.2.7 สิทธิบัตร 

 ชื่อผูจดสิทธิบัตร, ปท่ีไดรับการจดสิทธิบัตร, ช่ือส่ิงประดิษฐ, ประเทศท่ีจดสิทธิบัตร, 

หมายเลขของสิทธิบัตร. 

 

 5.2.8 สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส 
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  5.2.8.1 เอกสารฉบับเต็ม (Full-text) จากฐานขอมูลออนไลน เชน Science Direct, 

ABI/Inform, IEEE Xplore เปนตน 

  ชื่อผูเขียนบทความ, ปท่ีพิมพ, “ชื่อบทความ”, ช่ือวารสาร[Electronic], ป ท่ี, เลมท่ี, 

หนา, Available: ชื่อผูจัดพิมพ/ชื่อฐานขอมูล [วันท่ีสืบคน]. 

  5.2.8.2 สาระสังเขปจากฐานขอมูลออนไลน เชน Applied Science and 

Technology Plus, Science Direct เปนตน 

  ชื่อผูเขียนบทความ, ป ท่ีพิมพ, [Abstract of “ชื่อบทความ”, ช่ือวารสาร, Vol., No., 

หนา], [Electronic], Available: ชื่อผูจัดพิมพ/ชื่อฐานขอมูล [วันท่ีสืบคน]. 

  5.2.8.3 เอกสารฉบับเต็ม (Full-text) จากวารสารอิเล็กทรอนิกส (E-Journal) เชน

Journal of Applied Physics เปนตน 

  ชื่อผูเขียนบทความ, ปท่ีพิมพ, “ชื่อบทความ”, ช่ือวารสาร [Electronic], Vol., No., 

หนา, Available: ชื่อผูจัดพิมพ [วันท่ีสืบคน]. 

  5.2.8.4 สารสนเทศจาก World Wide Web 

  ชื่อผูเขียนบทความ, ปท่ีพิมพ, ช่ือของ Web Page [Online], Available: URL[วันท่ี

สืบคน]. 

 

5.3 การพิมพรายการเอกสารอางอิงสำหรับระบบหมายเลข 

 ใหเรียงหมายเลขตามลำดับท่ีไดอางถึงในเนื้อหาของวิทยานิพนธ ไมตองแยกภาษาและ

ประเภทสิ่งพิมพพิมพหมายเลขแตละรายการชิดขอบซาย และเริ่มพิมพรายการบรรณานุกรมของ

เอกสารหมายเลขนั้นๆ ดังตัวอยาง 

 

ตัวอยาง 

1. Merin, U. and Daufin, G., 1989, “Separation Process Using Inorganic Membrane in 

the food Industry” , International Conference on Inorganic Membranes, 6 July 

1989, Paris, pp. 272-278. 

2. Nooijen, W.F.J.M. and Muilwijk, B., 1994, “Paint/Water Separation by Ceramic 

Microfiltration”, Filtration and Separation, Vol. 31, No. 3, pp. 277-229. 

3. Lahiere, R.J. and Goodboy, K.P., 1993, “Ceramic Membrane Treatment of 

Petrochemical Wastewater”, Environmental Progress, Vol. 12, No. 2, pp. 86-96. 
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4. เชิดชัย ตั้งอมรสุขสันต, 2537, การศึกษาเย่ือแผนไดนามิกบนเย่ือแผนอนินทรียแบบไมโคร

ฟลเตรช่ันในการกรองน้ำสับปะรด, วิทยานิพนธปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

วิศวกรรมอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี, หนา 31. 

5. Terpstra, R.A., Bonekamp, B.C. and Veringa, H.J., 1988, “Preparation, 

Characterization and Some Properties of Tubular Alpha Alumina Ceramic 

Membranes for Microfiltration and as a Support for Ultrafiltration and Gas 

Separation Membranes”, Desalination, Vol. 70, No. 1-3, pp. 395-404. 

6. Auriol, A. and Gillot, J., 1988, Porous Material and Tubular Filter Made of Said 

Material, US. Patent, No.4, 724,078. 

7. Sugiura, I., Nomura, H., Shinohara, N. and Tsubaki, j., 1993, “Effect of Preparation 

Condition on Properties of Green and Sintered Body in Alumina”, Journal of the 

Ceramic Society of Japan, Vol. 101, No. 8, pp. 911-915. 

8. Yeh, T.S. and Sacks, M.D., 1988, “Effect of Particle Size Distribution on the 

Sintering of Alumina” , Journal of the American Ceramic Society, Vol. 71, No. 

12, pp. C484-487.  

9. ณัฐพล ทรงประเสริฐ, 2536, การผลิตเย่ือแผนเซรามิคโดยวิธีโซลเจลเทคนิค, วิทยานิพนธ

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร สถาบัน

เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุร,ี หนา 33. 

10. ปฏมิา เทพยายน, รัตนา จิระรัตนานนท และดุษฎี อุตภาพ, 2542, “การผลิตเยื่อแผนเซรามิค

ชนิดไมโครฟลเตรชันจากอลูมินา”, วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., ปท่ี22, ฉบับท่ี 1, หนา 3-17. 

11. Dewhinst, C., 1986, “Hot Air Over the Himalayas”, World Geographic, Vol. 1, No. 

4, pp. 44-45. 

12. Dewhinst, C., 1986b, “Cold Water Around the Antarctic”, World Geographic, Vol. 

1, No. 5, pp. 32-39. 

13. Chucheepsakul, S., Monprapussorn, T. and Huang, T., 2000, “Buckling of Marine 

Elastica Pipes Transporting Fluid: Heavy Imperfection Column Behavior”, The 1st 

International Conference on Structural Stability and Dynamics, December 7-9, 

Taipei, Taiwan, pp. 249-254. 

14. อรพรรณ มาตังคสมบัติ, 2539, “ความกวางหนาของเภสัชวิทยาของยาและอาหารเสริมสำหรับ

ผูสูงอายุ”, ใน ยากับโรคกระดูกพรุน, นงลกัษณ สุขวาณิชยศิลป (บรรณาธิการ), คณะเภสัช

ศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล, กรุงเทพฯ, หนา 45-49. 
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15. Waechter, E.H., 1978, “How Families Cope: Accessing and Intervening”, In The 

Child and Family Facing Life-threatening Illness, Krulik, T.(Ed.), Lippincott, 

Philadelphia, pp. 239-242. 

16. มรกต ตันติเจริญ, 2544, “เทคโนโลยีชีวภาพ”, เดลินิวส, 5 กันยายน 2544, หนา 5. 

17. Peterson, S., 1999, “Growth of Penicillium Roqueforti”, Postharvest Biology and 

Technology [Electronic], Vol. 17, No. 3, pp. 47-54, Available: Elsevier/Science 

Direct [2001, October 5]. 

18. Ponticel, P., 2001, [Abstract of “Fuel-cell Material Developed by Altair”, 

Automotive Engineering International, Vol. 109, No.9, pp. 82-83], [Electronic], 

Available: UMI/Applied Science and Technology Plus [2001, October 5]. 

19. Diorio, N.J., 2001 “Filled Liquid Crystal Depolarizers”, Journal of Applied Physics 

[Electronic], Vol. 90, No. 8., pp. 3675-4296, Available: American Institute of Physics 

[2001, October 5]. 

20. Wu, K., n.d., What is Nano? [Online], Available: http://www.nano.org.uk/nano.htm 

[2001, October 5]. 

 

5.4 การพิมพรายการเอกสารอางอิงสำหรับระบบนาม-ป 

 ใหเรียงสารสนเทศท้ังหมดท่ีใชอางอิงไวดวยกัน โดยเรียงลำดับตามอักษรแลวพิมพแตละ

รายการท่ีอางอิงชิดขอบกระดาษดานซาย สำหรับวิทยานิพนธท่ีเขียนดวยภาษาไทยใหเรียงลำดับ

รายการบรรณานุกรมภาษาไทยกอน แลวจึงตามดวยรายการบรรณานุกรมภาษาอังกฤษ สวน

วิทยานิพนธท่ีเขียนดวยภาษาอังกฤษใหเรียงลำดับรายการบรรณานุกรมภาษาอังกฤษกอน แลวจึงตาม

ดวยภาษาไทยดังตัวอยาง 

 

ตัวอยาง 

กอบเกียรติ์ บันสิทธิ์, 2541, มุมมองเรื่องผักกางมุงของไทย, เอกสารกีฏวิทยาฉบับท่ี 1/2541 กอง

กีฏและสัตววิทยา กรมวิชาการเกษตร, หนา 5-7. 

 

นพดล เรียบเลิศหิรัญ, 2538, การปลูกพืชไรดิน, สำนักพิมพรั้วเขียว, กรุงเทพฯ, หนา 10-15. 

 

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ, 2540, รายงานการวิจัยเรื่องการพัฒนาเทคโนโลยีการปลูก

พืชดวยวิธีไฮโดรโปนิกส, หนา 142-145. 
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อารีย เสนานันทสกุล, 2540, การคัดเลือกเทคนิคท่ีเหมาะสมในการปลูกพืชโดยวิธีไฮโดรโปนิกส, 

วิทยานิพนธปริญญาเกษตรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวนคณะเกษตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, หนา 58-60. 

 

Benoit, F. and Ceustermans, N., 1993, Hydroponic Culture of Kitchen Herbs, 

European Vegetable R&D Centre, Sint Katelijne Waver, pp. 240-243. 

Douglas, J.S., 1975, Hydroponics: The Bengal System with Notes on other 

Methods of Soilless Cultivation, 5th ed., Oxford University Press, Oxford, pp. 32-47. 

 

Evans, C., 1972, The Quantitative Analysis of Plant Growth, University of California 

Press, Berkeley at Los Angeles, pp. 143-150. 

 

Hewitt, E.S., 1975, Plant Mineral Nutrition, English University Press, London, pp. 95-

122.  

 

Jensen, H.M., 1997, “Hydroponics”, HortScience, Vol. 33, No. 6, pp. 1018-1021. 

 

Maas, E.V., 1969, “Calcium Uptake by Excised Maize Roots and Interactions with Alkali 

Cations”, Plant Physiology, Vol.44, No. 7, pp. 985-989. 

 

Meier, S., 1994, Soilless Culture Management: Advanced Series in Agricultural 

Sciences 24, Jerusalem College of Technology, pp. 118-122. 

 

Poovaiah, B.W., 1985, “Role of Calcium and Calmodulin in Plant Growth and 

Development”,HortScience, Vol. 97, No. 5, pp. 679-682. 

 

Resh, M.H., 1981, Hydroponic Food Production: A Definitive Guidebook of Soilless 

Food Growing Methods, Woodbridge Press, Santa Barbara, pp. 330-335. 



บทที่ 6 

 

เคาโครงงานวิจัยวิชาโครงการ 

 

เคาโครงงานวิจัยวิชาโครงการ เปนโครงการท่ีไดวางแผนไวสำหรับการทำงานวิจัย ตามหัวขอ

ท่ีนักศึกษา กำหนดไว 

 

6.1 องคประกอบเคาโครงงานวิจัยวิชาโครงการ 

       เคาโครงงานวิจัยวิชาโครงการ ถือเปนงานกาวแรกท่ีจะนำไปสูการทำงานวิจัยวิชาโครงการ

และฉบับสมบูรณ ความสำเร็จหรือความลมเหลวของงานวิจัยวิชาโครงการ จึงข้ึนอยูกับเคาโครงงานวิจัย

วิชาโครงการสวนประกอบของเคาโครงงานวิจัยวิชาโครงการ มีดังตอไปนี้ 

  6.1.1 สวนประกอบตอนตน 

    6.1.1.1 ปก 

    6.1.1.2 สารบัญ 

    6.1.1.3 สารบัญตาราง (ถามี) 

    6.1.1.4 สารบัญภาพ (ถามี) 

  6.1.2 สวนเนื้อเรื่อง 

     6.1.2.1 เนื้อหา 

     6.1.2.2 สวนประกอบในเนื้อหา  (มีเฉพาะบทท่ี 1 ถึง บทท่ี 3) 

  1) อัญประภาษ 

  2) ตาราง (ถามี) 

  3) ภาพประกอบ (ถามี) 

  4) การอางอิงแทรกในเนื้อหา 

  6.1.3 สวนประกอบตอนทาย 

     6.1.3.1 บรรณานุกรม 

     6.1.3.2 ภาคผนวก 

6.2  หลักเกณฑการพิมพเคาโครงงานวิจัยวิชาโครงการ 

        หลักเกณฑและรูปแบบการพิมพเคาโครงงานวิจัยวิชาโครงการ ใชรูปแบบเดียวกัน แตมี

รายละเอียดปลีกยอยแตกตางกันออกไปบาง ดังตอไปนี้ 

   6.2.1 ปกเคาโครงงานวิจัยวิชาโครงการ ใหพิมพดวยกระดาษ ขนาด และชนิด เดียวกันกับ
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สวนอ่ืนๆ ของเคาโครงงานวิจัยวิชาโครงการ ฉบับนัน้ และมีรูปแบบในการพิมพ ดังนี้ 

   6.2.1.1 ขอความ “เคาโครงงานวิจัยวิชาโครงการ” ใหพิมพอยูกลาง หนาหางจากริม

กระดาษ ดานบน 3.50 เซนติเมตร 

   6.2.1.2 ขอความ “ผูวิจัย” หรือ “ผูศึกษา” พิมพหางจากขอความเคาโครงงานวิจัยวิชา

โครงการ 1 บรรทัด พิมพ แลวเวน 1 เซนติเมตร ตามดวยคำนาหนาชื่อผูวิจัยหรือผูศึกษา (นาย นาง 

หรือนางสาว) ชื่อผูวิจัย หรือผูศึกษา เวน 2 เคาะ ตามดวยชื่อสกุลผูวิจัย หรือผูศึกษา 

   6.2.1.3  ขอความ “ปริญญา” กำหนดใหชิดขอบซาย ตามดวยชื่อปริญญาอยูในแนว

เดียวกับชื่อผูวิจัย หรือผูศึกษา 

   6.2.1.4  สาขาวิชา ขอความ “สาขาวิชา” กำหนดใหชิดขอบซาย ตามดวยชื่อสาขาวิชา 

กำหนดใหอยู ในแนวเดียวกับชื่อผูวิจัย หรือผูศึกษา 

   6.2.1.5 สถานศึกษา ใหพิมพชิดขอบซายตามดวยขอความ ใหใสชื่อวิทยาลัยท่ีนักเรียน

สังกัด ฯลฯ ปการศึกษา ตัวเลขจำนวนเต็มของปการศึกษา ให อยูในแนวเดียวกับชื่อผูวิจัย 

สำหรับปการศึกษาของเคาโครงงานวิจัยวิชาโครงการ “ฉบับแกไขแลว” ใหลงป

การศึกษาเดียวกับฉบับ ท่ีเสนอเคาโครงเคาโครงงานวิจัยวิชาโครงการ  

   6.2.1.6  ขอความ “คณะกรรมการควบคุมเคาโครงงานวิจัยวิชาโครงการ หรืออาจารย

ท่ีปรึกษา” กำหนดใหอยูชิดขอบ ขวา บรรทัดเดียวกับชื่อผูวิจัย ผูศึกษาเคาโครงงานวิจัยวิชาโครงการ  

   6.2.1.7  ชื่อท่ีปรึกษาหลักโครงการ อยูบรรทัดเดียวกับ “ปริญญา” คำหนา ชื่ออาจารย

ท่ีปรึกษา ใหใชชื่อยอของตำแหนงวิชาการ ยกเวนคำ อาจารยใหใช ชื่อเต็ม (อาจารย ผศ. รศ. ศ.) และ 

ใชคำวา “ดร.” หากท่ีปรึกษาทานนั้น มีวุฒิ การศึกษาในระดับปริญญาเอก แลวจึงตามดวยชื่อตัวเวน  

2 เคาะ ตามดวยชื่อสกุล และขอความ “ท่ีปรึกษาหลัก” กำหนดใหอยูชิดขอบขวา 

   6.2.1.8  ชื่อท่ีปรึกษารวมโครงการ อยูบรรทัดเดียวกับ  “สาขาวิชา” กำหนดใหใช

หลักเกณฑเดียวกับชื่อท่ีปรึกษาหลัก และกำหนดใหขอความ “ท่ีปรึกษารวม” อยูชิดขอบขวาเชนกัน 

   6.2.1.9  ชื่อเรื่อง กอนจะถึงขอความชื่อเรื่องงานวิจัยวิชาโครงการ ใหเวน 2 ระยะ 

บรรทัดพิมพจากบรรทัดปการศึกษา แลวขีดเสนยาวตลอดบรรทัด เวนอีก 2 ระยะบรรทัดพิมพจึงพิมพ

ขอความ “ชื่อเรื่อง” โดยพิมพชิดขอบซาย เวน 4 เคาะ ตามดวยชื่อ หัวของานวิจัยวิชาโครงการ หากชื่อ

หัวขอ งานวิจัยวิชาโครงการ มีความยาวเกิน 1 บรรทัด ใหข้ึนบรรทัดตอ ๆ ไปโดยอยูในแนวเดียวกับชื่อ

หัวของานวิจัยวิชาโครงการในบรรทัดแรก 

สำหรับชื่อเรื่องงานวิจัยภาษาอังกฤษ ใหอยูในแนวเดียวกับชื่อเรื่องงานวิจัยภาษาไทย 

และใชตัวอักษรชื่อเรื่องเปนตัวอักษรพิมพใหญท้ังหมด 

    6.2.2 สวนเนื้อเรื่อง ในกรณีเปนงานวิจัยเชิงปริมาณ ประกอบดวยเนื้อหาใน 

   6.2.2.1 บทท่ี 1  มีชื่อบทวา  บทนำ  (Introduction) เปนบทแรกของงานวิจัยวิชา

โครงการ ท่ีอาจกลาวถึงหัวขอตางๆ เชน  ความเปนมาและความสำคัญของปญหา วัตถุประสงคของ
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โครงการ / การวิจัย  สมมติฐาน ของโครงการ /การวิจัย  (ถามี)  ขอบเขตของโครงการ /การวิจัย   

(ถามี) ขอตกลงเบื้องตนของโครงการ /การวจิัย  (ถามี) นิยามศัพทเฉพาะ ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ

จากการโครงการ / การวิจัย 

   6.2.2.2  บทท่ี 2 มีชื่อบทวา  เอกสาร ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ  (Literature 

review) เปนบทท่ีรวบรวมทฤษฎี หลักการ ผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของ หรือขอมูลพ้ืนฐานท่ีมีผูทำไวกอนแลว 

ในสวนนี้จะแบงออกเปนก่ีสวนตามความจำเปน จะแตกตางกันไปตามลักษณะเนื้อหาและแบบแผนของ

โครงการ โดยท่ัวไปจะเปนการบรรยายสาระสำคัญของโครงการและใหมีหนึ่งเก่ียวกับวรรณกรรมท่ี

เก่ียวของ ซ่ึงบรรยายครอบคลุมทฤษฎี แนวคิด  และโครงการท่ีเก่ียวของกับเรื่องท่ีจะศึกษา    

   6.2.2.3 บทท่ี 3  มีชื่อบทวา วิธีการดำเนินการวิจัย  (Research methodology) หรือ 

วิธีการดำเนินโครงการ  (ในกรณีท่ีนักศึกษาจัดทำโครงการ ประเภทสรางเครื่อง..ควรใชชื่อบทท่ี 3 วา 

วิธีการดำเนินโครงการ แตถาโครงการของนักศึกษามีลักษณะเปนโครงการทางพฤติกรรมศาสตร ควรใช

ชื่อบทวา วิธีการดำเนินการวิจัย)     เปนบทท่ีระบุแนวทาง ข้ันตอนหรือแผนการ ดำเนินการวิจัย วัสดุ 

อุปกรณ เครื่องมือและวิธีการท่ีใชในการวิจัย วิธีการเก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูล ข้ันตอนและวิธีการ

ดำเนินโครงการ  บรรยายวิธีการสราง ข้ันตอนการดำเนินงานและเครื่องมือท่ีใชในโครงการโดยละเอียด 

(Methodology) ครอบคลุมถึงรูปแบบโครงการ แตละข้ันตอนการใชเอกสารขอมูล ประเภทของ

เครื่องมือ ตลอดจนการวิเคราะหรายงานผลข้ันตอนการดำเนินงานโดยละเอียด 

 หมายเหตุ   สำหรับบทและหัวขอตาง ๆ ในสวนเนื้อเรื่อง อาจเปลี่ยนแปลง 

การจัดเรียงไดตามความเหมาะสม 

 

6.3 รูปแบบการพิมพและการสงรูปเลมเคาโครงงานวิจัยวิชาโครงการ 

       เคาโครงงานวิจัยวิชาโครงการ สำหรับสวนประกอบอ่ืนๆ นอกเหนือจากท่ีกลาวแลวใหใช

หลักเกณฑ และรูปแบบการพิมพเคาโครงงานวิจัยวิชาโครงการ เชนเดียวกันกับหลักเกณฑ และรูปแบบ 

การพิมพรายงานวิจัยวิชาโครงการ  (ตัวอยางปก อยูในภาคผนวก) 

        สำหรับการสงรูปเลมเคารายงานวิจัยวิชาโครงการ ใหนักศึกษาทำรูปเลมท่ีสมบูรณ โดย

นักศึกษาตองเขาเลมดวยปกกระดาษแข็งสีขาว และใชสันหวง (สันกระดูกงู) สีเขียวเขมซ่ึงเปนสีประจำ

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1  
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บทที่ 7 

การเขียนบทความงานวิจัย 

บทความวิจยั  (research article) หมายถึง งานเขียนท่ีนักวิจัยหรือผูเขียน เขียนจาก

งานวิจัยของตนเอง โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือนำเสนอเนื้อหาสาระทางวิชาการใหกกลุมผูอานท่ีเปน

นักวิชาการหรือนักวิจัยในสาขาวิชา/วิชาชีพเดียวกันไดรับรู โดยตีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการเฉพาะ

สาขานั้นๆ การเขียนบทความตองคำนึงถึงความครอบคลุมสวนประกอบหัวขอตางๆ ความชัดเจน 

กระชับในการใชภาษา ความเปนลำดับตอเนื่องของขอความท่ีปรากฏ ตลอดจนการนำเสนอความคิด

ใหมๆ ของผูวิจัย   

 

7.1 คำแนะนำสำหรับผูเขียนบทความ 

       เอกสารท่ีนำเสนอผลงานบทความวิชาการ /บทความวิจัย ท่ีหลากหลายสาขาวิชา เปน

หนวยงานท่ีรับผิดชอบดำเนินการจัดทำเอกสารประกอบการประชุมวิชาการ ซ่ึงบทความดังกลาวท่ีจะ

ตีพิมพในเอกสารประกอบการประชุมวิชาการตองผานการกลั่นกรองจากผูทรงคุณวุฒิภายในและ

ภายนอกสถาบันในสาขาวิชานั้น และการประสานงานระหวางผูเขียนและผูทรงคุณวุฒิ ตองไดรับความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณาบทความเทานั้น 

 บทความวิจัย ใหกรอกรายละเอียดในหนังสือนำสงบทความตามแบบฟอรมของสถาบัน ซ่ึง

บทความดังกลาวจะตองไมเคยเผยแพรในวารสารใดมากอน โดยกำหนดเนื้อหาการสงบทความ เพ่ือให

อยูในมาตรฐานเดียวกัน ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

 7.1.1  การสงบทความ 

  7.1.1.1 การเตรียมตนฉบับ : ผูสนใจสงตนฉบับ โดยระบุชื่อผูเขียน จำนวน 1 ชุด และ

ไมระบุชื่อผูเขียน จำนวน 2 ชุด โดยบทความตองมีความยาวไมเกิน 8 หนากระดาษ A4 สวนการกำหนด

คอลัมน การตั้งคาหนากระดาษ รายละเอียดขนาดอักษร  แบบอักษร การกำหนดหัวขอ รายละเอียด

การพิมพ รูปภาพ ตารางและเอกสารอางอิง ใหศึกษาจากคำแนะนำในการจัดทำบทความตามท่ีสถาบัน

กำหนด 

 7.1.1.2 คำแนะนำในการเขียนบทความ ใหเรียงลำดับตามหัวขอตอไปนี้ และมี

ขอแนะนำในการเขียนเพ่ือใหเปนมาตรฐานเดียวกัน ดังนี้ 

               1) ชื่อเรื่อง (Title) ตองมีท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ชื่อเรื่องควรสั้น 

กระชับ ชัดเจน ครอบคลุมเนื้อหาสำคัญ ควรประกอบดวยรูปแบบการวิจัย (สำรวจ ทดลอง ฯลฯ)  

ตัวแปร และประชากรท่ีศึกษา 

 2)  ชื่อผูเขียน ระบุชื่อและนามสกุลเปนภาษาไทย ใหครบทุกคน ตำแหนง 
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ทางวิชาการ (ถามี) ชื่อหนวยงาน หรือสถาบันของผูเขียนทุกคน สำหรับผูนิพนธประสานงาน  ใหใส

หมายเลขโทรศัพทและอีเมลไวทายบทคัดยอ 

      3) บทคัดยอและคำสำคัญ (Abstract and Keyword) ใหสรุปเนื้อหาของ

บทความในบทคัดยอดังนี้ บทคัดยอภาษาไทย ควรระบุท่ีมาของการทำวิจัยโดยยอ วัตถุประสงคการวิจัย 

วิธีดำเนินการวิจัย ครอบคลุมรูปแบบการวิจัย ประชากรและกลุมตัวอยาง เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย  

การเก็บรวบรวมขอมูล และการวิเคราะหขอมูล ผลการวิจัย และการนำผลการวิจยัไปใชประโยชน  

 บทคัดยอภาษาอังกฤษ แปลจากบทคัดยอภาษาไทย โดยใหมีขนาดและเนื้อหา

เหมือนกับบทคัดยอภาษาไทย และควรไดรับการตรวจสอบและแกไขจากผูสอน/ผูเชี่ยวชาญ

ภาษาอังกฤษกอนสงบทความ สวนคำสำคัญภาษาไทย ไมเกิน 4 คำ (ไมใชวลีหรือประโยค) และคำ

สำคัญภาษาอังกฤษแปลตามคำสำคัญภาษาไทย 

 4)  เนื้อเรื่อง (Text) ประกอบดวย 

                              4.1) บทนำ (Introduction) เปนบทแรกของบทความ ใหระบุความสำคัญ 

หรือท่ีมาของปญหาท่ีนำไปสูการวิจัย วัตถุประสงคการวิจัย สมมติฐานการวิจัย (ถามี) ขอบเขตการวิจัย 

รวมท้ังการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวของ (Literature review) ใหกระชับและชัดเจน มีการอางอิงท่ี

ถูกตองตามหลักวิชาการ ตลอดจนประโยชนท่ีจะไดรับจากการวิจัย 

 4.2) วิธีดำเนินการวิจัย (Methodology) ใหระบุรูปแบบการวิจัย 

ประชากรและกลุมตัวอยาง วิธีการสุมตัวอยาง เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย การเก็บรวบรวมขอมูล และการ

วิเคราะหขอมูล สวนถาเปนการวิจัยประเภทนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ ใหระบุวัสดุ อุปกรณ และวิธีการ

วิจัย การวิเคราะห และการทดลองท่ีกระชับชัดเจน 

 4.3) ผลการวิจัยหรือผลการทดลอง (Result) ใหระบุผลการวิจัยท่ี

สอดคลองกับวัตถุประสงคการวิจัย ซ่ึงควรมีรูปภาพประกอบ แผนภูมิ ตารางหรือการใชสื่อลักษณะอ่ืนๆ 

ท่ีชัดเจนประกอบคำอธิบายได 

 4.4) อภิปรายผลการวิจัย (Discussion) อภิปรายผลการวิจัยใหผูอานเห็น

ความสัมพันธ และความเปนไปไดของผลการศึกษา มีการสนับสนุน หรือหักลางทฤษฎีอยางมีเหตุผล 

และมีการอางอิงหลักการ ทฤษฎี ถูกตองตามหลักวิชาการดวย 

4.5) สรุปผลการวิจัย (Conclusion) ใหระบุขอสรุปท่ีไดจากการวิจัยสั้นๆ                                                        

4.6) ขอเสนอแนะ (Suggestion) ใหระบุการนำผลการวิจัยไปใชประโยชน  

และขอเสนอแนะเพ่ือนำผลการวิจัยไปตอยอดการวิจัย    

 4.7) เอกสารอางอิง (Reference) ใหระบุชื่อเอกสารเฉพาะท่ีอางอิงใน

บทความเทานั้น ดังรูปแบบตามท่ีสถาบันไดกำหนดไว  

 

7.2 ตัวอยางการเขียนบทความงานวิจัย 
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คำแนะนำในการจัดทำบทความสำหรับ 
การประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษา ระดับชาติ ครั้งท่ี 1 

Guidelines to Make a Manuscript for Submission to 
1 st National Conference on Vocational Education Innovation and Technology 

ผูแตง1 นามสกุล1,*  ผูแตง2 นามสกลุ2 และ ผูแตงคนสุดทาย นามสกลุ3 
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บทคัดยอ 

บทความน้ีนำเสนอคำแนะนำในการจัดทำบทความใน
รูปแบบ ท่ี ถูกตองเพ่ือส งบทความในการประชุม วิชาการ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษา ระดับชาติ  ครั้งท่ี  1    

(1st NCVET) ผูสงบทความสามารถเริ่มตนการเขียนบทความโดย
การแทนท่ีเน้ือหาในเอกสารตนแบบฉบับน้ี การเขียนบทความ
จะตองยึดรูปแบบตามบทความน้ีอยางเครงครัด บทความใดท่ี
รูปแบบไมถูกตอง จะถูกสงคืนใหแกผูเขียนผูรับผิดชอบบทความ 

(corresponding author) เพ่ือใหแกไขกอนการพิจารณา 
บทคัดยอท่ีดีควรมีเพียงยอหนาเดียว และมีความยาวไมเกิน 20 
บรรทัด หามใสรูปหรือตารางในสวนของ 
บทคัดยอน้ี  
คำสำคัญ : 3-5 คำ คั่นดวยจุลภาค (,) เชน รูปแบบบทความ, 
ขนาดตัวอักษร, รูปแบบตัวอักษร 

Abstract 

This article presents guidelines for making a 
correctly-formatted manuscript for submitting to 1 st 

National Conference on Vocational Education 
Innovation and Technology (1st

NCVET). Authors are 
encouraged to start their writing by replacing the text 
in this electronic document. It is compulsory to 
follow the guidelines provided here strictly. The 
manuscript that is not in the correct format will be 
returned and the corresponding authors may have to 
resubmit. A good abstract should have only one  
paragraph and its length should not exceed 20 lines. 
Do not include a table or a figure.  
 
Keywords : (3-5 keywords must be given) abstract, 
format, methods 

 
1. คำนำ 

ตนแบบ (template) น้ี กำหนดใหใชโปรแกรม Ms Word 
2010 และไดบันทึกอยูในรูปของไฟลตนแบบนามสกุล .docx 
เพ่ือใหผูเขียนนำไปใชทราบถึงรูปแบบ (format) ตางๆท่ีใชในการ
จัดทำบทความบทความ โดยสวนประกอบตางๆของบทความ
จะตองเหมือนกัน เพ่ือใหเอกสารประกอบการประชุมเปนไป
ในทางเดียวกัน เพ่ือความเปนระเบียบเรียบรอย  

บทความจะตองประกอบดวยสวนตางๆ ตามลำดับตอไปน้ีคือ 
ช่ือเรื่องภาษาไทย ช่ือเรื่องภาษาอังกฤษ ช่ือผูเขียนบทความ 
สถาบัน ท่ีอยูสถาบันอยางละเอียด อีเมลของผูเขียนและทุกทาน 
โดยแสดงสัญลักษณดอกจัน (*) เพ่ือบงบอกผูเขียนผูรับผิดชอบ
บทความ สังกัด อีเมล บทคัดยอภาษาไทย เน้ือเรื่องแบงเปน    
บทนำ เน้ือความหลัก สรุป กิตติกรรมประกาศ (ถามี) และ
เอกสารอางอิง  

2. คำแนะนำการเขียนและพิมพ 

2.1 การจัดหนากระดาษ 

หากจะใชตนแบบน้ี บทความท่ี เสนอจะตองพิมพ เปน
ภาษาไทยเปนหลัก (และอาจจะมีคำภาษาอังกฤษแทรกได) ตาม
รูปแบบท่ีกำหนด ขนาดของบทความจะอยูในพ้ืนท่ีของกระดาษ 
A4 ซึ่งพรอมท่ีจะนำไปพิมพออกไดอยางสวยงามถูกรูปแบบ 
ความยาวของบทความควรจะอยูระหวาง 5 - 8 หนา 

ตนแบบน้ีจะบอกรูปแบบของบทความท่ีถูกตอง เชน ขนาด
ของกรอบ ความกวางของคอลัมน ระยะหางระหวางบรรทัด และ
รูปแบบของตัวอักษร หามปรับเปลี่ยนใหตางไปจากท่ีระบุ กรุณา
ระลึกเสมอวาบทความของทานจะถูกนำไปรวมกับบทความอ่ืนๆ
ในเอกสารประกอบการประชุม ไมใชเอกสารท่ีพิมพเดี่ยวๆ ดังน้ัน 
ควรท่ีจะตองอยูในรูปแบบเดียวกัน อยาขยายขนาดระยะหาง
ระหวางบรรทัดเมื่อจะข้ึนยอหนาใหม ใหพิมพโดยไมเวนบรรทัด 
และจะตองพิมพใหเต็มคอลัมนกอนท่ีจะข้ึนคอลัมนใหมหรือข้ึน
หนาใหม หามเวนท่ีเหลือไววางเปลา 

* ผูเขียนผูรับผิดชอบบทความ (Corresponding author) 
E-mail address: ………@...............   
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การลำดับหัวขอในสวนของเน้ือเรื่อง ใหใสเลขกำกับ โดยให
บทนำเปนหัวขอหมายเลข 1 และหากมีการแบงหัวขอยอย     ก็
ใหใชเลขระบบทศนิยมกำกับหัวขอยอย เชน 2.1, 2.1.1 เปนตน 
แตไมควรยอยมากไปกวาน้ี 

2.2 ขนาดตัวอักษรและการเวนระยะ 

2.2.1 ขนาดตัวอักษร 
ตัวอักษรท่ีใชในการจัดทำบทความน้ีคือ “TH SarabunPSK” 

ซึ่งเปนไฟลท่ีสามารถดาวนโหลดไดจากเว็บไซตของการประชุม 
สำหรับช่ือเรื่องบทความ ใหใชตัวอักษรแบบหนาขนาด 16 จุด 
(point) ช่ือผู เขียนใชตัวอักษรแบบหนาขนาด 14 จุด ระบุตน
สังกัดใชแบบเอียง 12 จุด ช่ือหัวขอยอย (เชน 1. , 2.) ใชตัวอักษร
แบบหนาขนาด 14 จุด หัวขอยอยลำดับสอง (เชน 1.1, 1.2, …) 
และหัวขอยอยลำดับสาม (เชน 1.1.1, 1.1.2, …) ใชแบบเอียง
ขนาด 14 จุด บทคัดยอและเน้ือความตางๆ ใชตัวอักษรขนาด 14 
จุด  รายละเอียดตัวอักษรแสดงในตารางท่ี 1  
 

2.2.2 สมการ 
สมการจะใชตัวอักษร “Times New Roman” ขนาด 10 จุด

ในการเขียนลักษณะทางคณิตศาสตร ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมใน
หัวขอท่ี 2.5  

2.2.3 การเวนระยะ 
การเวนระยะระหวางบรรทัดสำหรับหัวขอยอย เชน 2.1 และ 

2.2 จะใชขนาดระยะ 5 จุด เน้ือเรื่องในแตละบรรทัดใหจัดเรียง
ชิดซายและขวาอยางสวยงามโดยตั้ งค า Alignment แบบ     
Thai Distributed (“Justify”) 

กำหนดระยะในการยอหนาอยูท่ี 5 มิลลิเมตร 

2.3 ช่ือเรื่อง ช่ือผูแตง และหัวขอ 

การพิมพช่ือเรื่อง ใหวางไวตำแหนงกลางหนากระดาษ เริ่ม
จากช่ือเรื่องภาษาไทย ข้ึนบรรทัดใหมเปนช่ือเรื่องภาษาอังกฤษ 
ช่ือผู เขียนและสถาบันให พิ มพ ไว ใต ช่ือเรื่องและอยู กลาง
หนากระดาษ แบบคอลัมนเดี่ยว ระบุท่ีอยูของท่ีทำงาน แต       
ไมตองระบุตำแหนงทางวิชาการ  หรือสถานะของนิสิตนักศึกษา
ใด ๆ ท้ังสิ้น   

2.4 การจัดทำรปูภาพ 

รูปภาพท่ีใชจะตองมีความคมชัดเพียงพอเพ่ือท่ีจะใหผูอาน
สามารถเห็นรายละเอียดในรูปภาพไดชัดเจน  

รูปภาพจะตองวางไวตำแหนงกลางคอลัมน หรือในกรณี
จำเปนจริงๆเพ่ือรักษารายละเอียดในภาพอาจยอมใหมีความกวาง
ไดเต็มหนากระดาษ ตัวอักษรท้ังหมดในรูปภาพ จะตองมีขนาด 
12 จุด เพ่ือใหผูอานสามารถอานไดสะดวก โดยรูปภาพทุกรูป
จะตองมีหมายเลขแสดงลำดับและคำบรรยายไดภาพ หมายเลข
และคำบรรยายรวมกันแลวควรจะมีความยาวไมเกิน 2 บรรทัด 

ควรจะเวนบรรทัด 1 บรรทัด เหนือขอบของรูปภาพและใต
คำอธิบายภาพ ตัวอยางการจัดวางรูปดังแสดงในรูปท่ี 1 

 

    รูปที ่1 การประเมินการจัดการอาชวีศึกษาเกษตร 
      ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม  

คำบรรยายใตภาพ หามใชคำวา “แสดง” เชน หามเขียนวา” 
รูป ท่ี  1 แสดงความสัมพันธ ...” ท่ี ถูกตองควรเปน “รูป ท่ี  1 
ความสัมพันธระหวาง...”   

2.5 การเขียนสมการ 

สมการท่ีใชในบทความควรจะเปนการสรางจากโปรแกรม 
MathType หรือเปนวัตถุของ Microsoft Equation มีขนาด 10 
จุด และเปนตัวอักษร“Times New Roman” ขนาด 10 จุด 
สมการทุกสมการจะตองมีหมายเลขกำกับอยูภายในวงเล็บ และ
เรียงลำดับท่ีถูกตอง ตำแหนงของหมายเลขสมการ (ใชตัวอักษร 
TH SarabunPSK ธรรมดาขนาด 12 จุด) จะตองอยู ชิดขอบ
ดานขวาของคอลัมน ตำแหนงของสมการใหจัดตามความสวยงาม 
ดังแสดงในสมการท่ี (1) 

       
+

=
c d f

e
   (1) 

โดยการอธิบายตัวแปรท่ีระบุในสมการ ใหใชตัวอักษร Times 
New Roman ตัวอักษรเอียง ขนาด 10 จุด ตัวอยางเชน   c 

หมายถึงจำนวนชางไฟฟา, d คือ จำนวนชางฝา, e คือคาคงท่ี
เทากับ 2 และ  f  คือผลลัพธท่ีได  

2.6 การจัดทำตาราง 

ตัวอักษรในตาราง ใหใชตัวอักษร TH SarabunPSK ธรรมดา
ขนาด 12 จุด ควรตี เสนกรอบตารางดวยหมึกดำให ชัดเจน 
ตัวอยางตารางดังแสดงไวในตารางท่ี 1  

ตารางทุกตารางจะตองมีหมายเลขและคำบรรยายกำกับเหนือ
ตาราง หมายเลขกำกับและคำบรรยายน้ีรวมกันแลว ควรมีความ
ยาวไมเกิน 2 บรรทัด ในคำบรรยายเหนือตารางหามใชคำวา 
“แสดง” เชนเดียวกับกรณีรูปภาพ 

 

2.7 การอางอิงและเอกสารอางอิง 

เอกสารอางอิง ใหใชตัวอักษร TH SarabunPSK ธรรมดา
ขนาด 12 จุด การอางอิงในบทความ ใหใชเครื่องหมายวงเล็บ
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เหลี่ยม เชน [2] จะตองเรียงลำดับหมายเลขอางอิงจากหมายเลข
นอยไปสูหมายเลขมากใหถูกตอง การอางอิงหมายเลขท่ีมีลำดับ
ติดตอกันใหใชรูปแบบดังน้ี [1-5] โดยตองระบุช่ือบทความท่ี
อางอิงให ชัดเจน ใหจัดรายการอางอิงใหอยูในแนวตรงตาม
ตัวอยาง โดยเวนระยะจากขอบซายใหตรงกันทุกรายการ 

ตารางที่ 1  สรุปรายละเอียดรูปแบบตัวอักษรสำหรับบทความ 
      ของ 1stNCVET 

หัวขอ ลักษณะ ตัวอักษร รูปแบบ 
ขนาด 
(จุด) 

ชื่องานวิจยั Title_new TH SarabunPSK หนา 16 

ชื่อผูเขียน Author_new TH SarabunPSK ธรรมดา 14 

ตนสังกัด Affiliation_new TH SarabunPSK เอียง 12 

หัวเร่ือง 1 
(1,2,..) 

Heading1_new TH SarabunPSK หนา 14 

หัวเร่ือง 2 
(1.1,1.2,..) 

Heading2_new TH SarabunPSK เอียง 14 

หัวเร่ือง 3  
(1.1.1, …) 

Heading3_new TH SarabunPSK เอียง 14 

เนื้อหา 
และบทคัดยอ 

Content_new TH SarabunPSK ธรรมดา 14 

คำอธิบายรูป Caption_new TH SarabunPSK ธรรมดา 14 

คำอธิบายตาราง 
Caption_table

_ 
new 

TH SarabunPSK ธรรมดา 14 

ตัวแปร 
ในสมการ ** 

N/A TH SarabunPSK เอียง 10 

เอกสารอางอิง 
Reference_ne

w 
TH SarabunPSK ธรรมดา 14 

 
** จัดทำโดยการใช MathType/ Ms Equation Object.  
   (ตัวอยางของเชิงอรรถ) 

 

2.8 คำยอท่ีใช 

หากมีการใชคำยอ ใหระบุคำเต็มแลวตามดวยวงเล็บคำยอ
เมื่อกลาวถึงในครั้งแรก ถึงแมวาจะเคยกลาวในบทคัดยอไปแลวก็
ตาม  

3. บทสรุป 

ผูเขียนบทความกรุณาตรวจบทความอยางรอบคอบ กอนสง
ใหกรรมการพิจารณา จะทำใหบทความของทานมีคุณภาพสูงและ
ผานการพิจารณาไดงายข้ึน 

กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบคุณผูเขียนบทความทุกทานท่ีใหความรวมมือรักษา
ระเบียบการเขียนบทความอยางเครงครัด 

 

เอกสารอางอิง 

[1] S. Hiranvarodom, “Modeling of Strategy for 
Photovoltaic Development and Dissemination in 
Thailand”, 3rd World Conference on Photovoltaic 
Energy Conversion, 2003, pp. 123-133. (In case of 
Articles from Conference Proceedings 
(published)) 

[2] J.E. Bowles. Foundation and Analysis Design. The 
McGraw-Hill Companies, Inc., 1996, pp. 123-132. 
(In case of Book) 

[3] S. Thongmunee,T. Matsumoto, S. Kobayashi, P. 
Kitiyodom and K. Kurosawa. “DEM simulations of 
push-up load tests for sand plug in steel pipe 
pile”. Soils and Foundations, 51(5), pp. 959-974, 
May. 2011. (In case of Journal) 

[4] S. Mack. “Desperate.” M.A. thesis, University of 
Calgary, Canada, 2000. (In case of Dissertation 
and Theses) 

[5] มนูญกิตติ์ คำทอง, ขวัญชัย กรพันธ และ นิชฌานันท หอง
สินหลาก,   
“การเสริมกำลังเสาคอนกรีต”, เอกสารประกอบการ
ประชุมวิชาการคอนกรตีประจำป  ครั้งท่ี 7, พ.ศ.2554, 
หนา 100-106. (กรณีบทความในเอกสารประกอบการ
ประชุม)  

[6] มนูญกิตติ์ คำทอง, ขวัญชัย กรพันธ และ นิชฌานันท หอง
สินหลาก, 
การเสริมกำลังเสาคอนกรีต, สำนักพิมพนานม,ี พ.ศ.2554, 
หนา 100-106. (กรณีหนังสือ)  

[7] มนูญกิตติ์ คำทอง, ขวัญชัย กรพันธ และ นิชฌานันท หอง
สินหลาก, 
“การเสริมกำลังเสาคอนกรีต”, วารสารวิจัย ม.ข., ปท่ี 5, 
พ.ศ.2554, หนา 100-106. (กรณีบทความในวารสาร)  
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(ตัวอยางปกเคาโครงงานวิจัยวิชาโครงการ) 

 

เคาโครงงานวิจัยวิชาโครงการ 

 
ผูศึกษา   นายประพันธชัย  ม่ังมูล            อาจารยท่ีปรึกษางานวิจัยวิชาโครงการ 

  นายยอด  สัตตะพันธ                             อาจารย ดร.พุทธ  ธรรมสุนา  ท่ีปรึกษาหลัก 

   นายมานิตย  คำสิงห                              อาจารยจิระศักดิ์  ภูมิศรีแกว  ท่ีปรึกษารวม 

                              อาจารยภาคิน  อัศวภูมิ        ท่ีปรึกษารวม 

ปริญญา  เทคโนโลยีบัณฑิต  (ทล.บ.) 

สาขา  เทคโนโลยียานยนต  วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 

ปการศึกษา  2558  

 

 

ช่ือ  การสรางและประเมินสมรรถนะเครื่องอัดฟางกอนแบบมือโยก 

  THE CONSTRUCTION AND EVALUATION OF HAND-POWERED HAY BALER 
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     (ตัวอยางปกนอกรายงานวิจัยวิชาโครงการ)            ตราสถาบันหางจากริมกระดาษ 2.50เซนติเมตร 
 

 

 

 

 

 

 

                                                   เวน 1 บรรทัด    16 จุด 

  ออกแบบแมพิมพปมประแจ 

DESIGN DIE WRENCH 
(พิมพดวยอักษรหนา ขนาด 20 จุด) 

 

 

 

 

 

 

 

นายรุงฤทธิ์    เจริญใจ 

นายสนธยา   ก่ำเกลี้ยง                

นายศิวะพงษ  บุญประคม 

(พิมพดวยอักษรหนา ขนาด 18 จุด) 

 

 

 

 

 

 

(พิมพดวยอักษรหนา ขนาด 18 จุด) 

โครงการนี้เปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 

ขนาดสูง   4.00 เซนติเมตร 

ขนาดกวาง 4.00 เซนติเมตร 

 

หางริมกระดาษ 2.50 เซนติเมตร หางริมกระดาษ 2.50 เซนติเมตร 

จัดก่ึงกลาง 
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สาขาวิชาเทคโนโลยแีมพิมพ วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี 

ลิขสิทธิ์ของวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี  รวมกับ 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  1 

ปการศึกษา 2561 
  

 

     (ตัวอยางปกในรายงานวิจัยวิชาโครงการ)              ตราสถาบันหางจากริมกระดาษ 2.50 เซนติเมตร 
 

 

 

 

 

 

 

                                                   เวน 1 บรรทัด    16 จุด 

  ออกแบบแมพิมพปมประแจ 

DESIGN DIE WRENCH 
(พิมพดวยอักษรหนา ขนาด 20 จุด) 

 

 

 

 

 

 

 

นายรุงฤทธิ์    เจริญใจ 

นายสนธยา   ก่ำเกลี้ยง 

นายศิวะพงษ บุญประคม 

(พิมพดวยอักษรหนา ขนาด 18 จุด) 

 

 

 

หางจากริมกระดาษ 2.50 เซนติเมตร 

ขนาดสูง   4.00 เซนติเมตร 

ขนาดกวาง 4.00 เซนติเมตร 

 

หางริมกระดาษ 2.50 เซนติเมตร หางริมกระดาษ 2.50 เซนติเมตร 

จัดก่ึงกลาง 
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(พิมพดวยอักษรหนา ขนาด 18 จุด) 

โครงการนี้เปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยแีมพิมพ วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี 

ลิขสิทธิ์ของวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี  รวมกับ 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  1 

ปการศึกษา  2561 
หางจากริมกระดาษ 2.50 เซนติเมตร 
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     (ตัวอยางปกนอกรายงานวิจัยวิชาโครงการ)              ตราสถาบันหางจากริมกระดาษ 2.50 เซนติเมตร 

 
 
 

 
 
 
 
                                                   เวน 1 บรรทัด    16 จุด 

  การพัฒนาเว็บไซตองคการบริหารสวนตำบลสีกาย 

DEVELOPMENT WEBSITE FOR SEEKAI  SUBDISTRICT  

ADMINISTRATIVE ORGANIZATION 
(พิมพดวยอักษรหนา ขนาด 20 จุด) 

 

 

 

 

 

 

 

นางพัชนี        สิงหพะเนาว 

นางสาวรัตนา  อินทรักษ 

(พิมพดวยอักษรหนา ขนาด 18 จุด) 

 

 

 

 

 

 

(พิมพดวยอักษรหนา ขนาด 18 จุด) 

โครงการนี้เปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ  วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือหนองคาย 

ขนาดสูง   4.00 เซนติเมตร 

ขนาดกวาง 4.00 เซนติเมตร 

 

หางริมกระดาษ 2.50 เซนติเมตร หางริมกระดาษ 2.50 เซนติเมตร 



 

47 
ลิขสิทธิ์ของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือหนองคาย รวมกับ 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  1 

ปการศึกษา  2558 

     (ตัวอยางปกในรายงานวิจัยวิชาโครงการ)              ตราสถาบันหางจากริมกระดาษ 2.50 เซนติเมตร 

 
 
 

 
 
 
 
                                                    เวน 1 บรรทัด       16 จุด 

  การพัฒนาเว็บไซตองคการบริหารสวนตำบลสีกาย 

DEVELOPMENT WEBSITE FOR SEEKAI  SUBDISTRICT  

ADMINISTRATIVE ORGANIZATION 
(พิมพดวยอักษรหนา ขนาด 20 จุด) 

 

 

 

 

 

 

 

นางพัชนี        สิงหพะเนาว 

นางสาวรัตนา  อินทรักษ 

(พิมพดวยอักษรหนา ขนาด 18 จุด) 

 

 

 

 

 

 

หางจากริมกระดาษ 2.50 เซนติเมตร 

ขนาดสูง   4.00 เซนติเมตร 

ขนาดกวาง 4.00 เซนติเมตร 

 

หางริมกระดาษ 2.50 เซนติเมตร หางริมกระดาษ 2.50 เซนติเมตร 
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(พิมพดวยอักษรหนา ขนาด 18 จุด) 

โครงการนี้เปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ  วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือหนองคาย 

ลิขสิทธิ์ของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือหนองคาย รวมกับ 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  1 

ปการศึกษา  2558 

หางจากริมกระดาษ 2.50 เซนติเมตร 
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(ตัวอยางใบรับรองงานวิจัยวิชาโครงการ)              ตราสถาบันหางจากริมกระดาษ 2.50 เซนติเมตร 

 

 

 
 

 

 

เวน 1บรรทัด   16 จุด 

ใบรับรองโครงการ 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 

(พิมพดวยอักษรหนา ขนาด 18 จุด) 

เวน 1บรรทัด  16 จุด 
 

ช่ือโครงการ .................................................................................................................... 

โดย  .................................................................... 

   ................................................................... 

   

    คณะกรรมการสอบโครงการ 

 

         ....................................................ประธานกรรมการ 

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

.......................................................กรรมการ             ........................................................กรรมการ 

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

.......................................................กรรมการ              ......................................................กรรมการ 

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

 

ไดรับอนุมัติใหนับเปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา........................... 
         

ขนาดสูง   3.00 เซนติเมตร 

ขนาดกวาง 3.00 เซนติเมตร 

 

(พิมพดวยอักษรหนา ขนาด 16 จุด) 
 

.............................................. 

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

ผูอำนวยการวิทยาลัย……………………………………… 

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

ในกรณีท่ีคณะกรรมการสอบโครงการ

มีคณะกรรมการนอยกวาแบบฟอรม

นักศึกษาก็ปรับรปแบบใหสวยงาม 

.............................................. 

(ดร.วรวิทย  ศรีตระกูล) 

ผูอำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 

/ /  
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ช่ือ        นายปยะพงษ   ใจบุญ 

        นางสาวศัศฐา  ภูมิวัตร 

ช่ือโครงการ       การพัฒนาเว็บไซตวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือหนองคาย 

 THE DEVELOPMENT WEBSITE OF NONGKHAI COLLEGE OF 

 BOATBUILDING INDUSTRY AND TECHNOLOGY 

สาขาวิชา        คอมพิวเตอรธุรกิจ 

        วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือหนองคาย 

ท่ีปรึกษาโครงการ  นางอรุณี  แสงงาม 

        นายเอกรัตน  นงนวล 

                         ดร.พุทธ  ธรรมสุนา  

ปการศึกษา       2558 

 
 

 

       

  การพัฒนาเว็บไซตวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือหนองคาย มีวัตถุประสงค  

1) เพ่ือพัฒนาเว็บไซตวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือหนองคาย 2) เพ่ือศึกษาความพึง

พอใจของกลุมตัวอยางท่ีมีตอการพัฒนา เว็บไซตวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือหนองคาย 

จากกลุมตัวอยางท่ีใชในการหาคาความพึงพอใจในครั้งนี้ แบงออกเปน 3 กลุม คือ คณะผูบริหาร-หัวหนา

สวนงานหรือผูแทนฝาย 4 ฝาย จำนวน 20 คน นักเรียน นักศึกษา จำนวน 30 คน  และผูเขาเยี่ยมชม

เว็บไซตวิทยาลัยฯ จำนวน 50 คน รวมท้ังสิ้น 100 คน  ผลการศึกษาพบวา  

 1. ผลการศึกษาหาคุณภาพของเว็บไซต วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือ

หนองคาย พบวาผลการศึกษาหาคุณภาพของเว็บไซต วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือ

หนองคาย พบวาผลการศึกษาในภาพรวม มีคาเฉลี่ย 4.29  ระดับคุณภาพอยูใน ระดับ ดี เม่ือพิจารณาเปน

รายขอ พบวา ขอท่ี 1.2 การออกแบบ และการนำเสนอท่ีทันสมัย ท่ีนาสนใจ มีระดับคุณภาพมากท่ีสุด 

ระดับความคุณภาพ ดีมาก รองลงมา ขอท่ี 1.5 มีความคลองตัวในการ Link ไป Page อยางมีประสิทธิภาพ 

ระดับคุณภาพ ดีมาก และขอท่ีมีระดับคุณภาพ นอยท่ีสุด คือ ขอท่ี 2.2 เปนชองทางในการบริการและ

ติดตอกับนักเรียน นักศึกษา ระดับคุณภาพ ดี 

 2. ผลการศึกษาหาคาความพึงพอใจท่ีมีตอการพัฒนาเว็บไซต วิทยาลัยเทคโนโลยีและ

อุตสาหกรรมการตอเรือหนองคาย พบวาผลการศึกษาในภาพรวมมีคาเฉลี่ย 4.35   ระดับความพึงพอใจอยู

เวน 1 บรรทัด ขนาด 16จุด 

บทคัดยอ     ตวัอักษร ขนาด 18 จุด 

     เวน 1 บรรทัด ขนาด 16 จุด 

ตัวอักษรหนา ขนาด 16จุด  

ตัวอักษรบาง ขนาด 16จุด  ตัวอยางบทคัดยอ  
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ใน ระดับดี เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา  ขอท่ี  3  การออกแบบเว็บไซตและการนำเสนอเนื้อหาท่ี

ทันสมัย ครบถวน มีระดับคาพึงพอใจ มากท่ีสุด ระดับความพึงพอใจ ดีมาก รองลงมา ขอท่ี 1 เว็บไซต

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือหนองคาย มีความนาสนใจ ระดับความพึงพอใจ ดีมาก 

และขอท่ีมีระดับความพึงพอใจ นอยท่ีสุด คือ ขอท่ี 9  เว็บไซตวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอ

เรือหนองคาย มีความสมบูรณมากนอยเพียงใด  ระดับความพึงพอใจ ดี และขอท่ี 7 มีขนาด ปริมาณ สีของ

ตัวอักษรท่ีเหมาะสม  ความพึงพอใจอยูในระดับ ด ี
 
 

ช่ือ     นายรณชติ รสธรรม 

     นายสุริยา  นาหัวนิล 

ช่ือโครงการ    การออกแบบแมพิมพปมใบพัดลมระบายอากาศ 

สาขาวิชา     เทคโนโลยีแมพิมพโลหะ 

     วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี 

ท่ีปรึกษาโครงการ  อาจารยเสกสรร ศรียศ 

     อาจารยอำนาจ ทองแสน 

ปการศึกษา    2558 

 

บทคัดยอ 

 

 การศึกษาโครงการเรื่องการออกแบบแมพิมพปมใบพัดลมระบายอากาศ มีวัตถุประสงคของ

โครงการ เพ่ือออกแบบแมพิมพปมใบพัดลมระบายอากาศ และเพ่ือประเมินคุณภาพการออกแบบ

แมพิมพปมใบพัดลมระบายอากาศ 

 โครงการเรื่องการออกแบบแมพิมพปมใบพัดลมระบายอากาศ คณะผูจัดทำไดแบงออกเปน  

2 สวนใหญๆ คือ สวนท่ีหนึ่งเปนการออกแบบแมพิมพปมใบพัดลมระบายอากาศดวยโปรแกรมชวยใน

การออกแบบ โดยมีข้ันตอนในการออกแบบ ดังนี้ ศึกษาปญหาและรวบรวมขอมูลของการออกแบบ และ

คำนึงถึงการนำไปใชงานไดจริง ลดตนทุนในการผลิต ประหยัดเวลา เพ่ิมผลผลิต สะดวกในการทำงาน

รวมท้ังในการติดตั้ง แลวนำผลของการออกแบบใหผูเชี่ยวชาญตรวจหรือใหนำแนะนำในการออกแบบ

แมพิมพ ในสวนท่ีสองเปนการประเมินคุณภาพของการออกแบบ โดยมีข้ันตอน ดังนี้ ศึกษาขอมูลท่ี

เก่ียวของกับการประเมิน และสรางแบบประเมิน เปนแบบสอบถาม ครอบคลุมตัวแปร 2 ดาน คือ ดาน

กระบวนการออกแบบ และดานการเขียนแบบ จำนวน 17 ขอ นำแบบประเมินใหผูเชี่ยวชาญตรวจ เพ่ือ

ปรับปรุงแกไข และเก็บรวบรวมขอมูล 

ตัวอยางบทคัดยอ  
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 ผลการประเมินคุณภาพของการออกแบบแมพิมพปมใบพัดลมระบายอากาศ โดยผูเชี่ยวชาญ 

3 คน เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา คุณภาพดานการเขียนแบบ มีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด    มีคุณภาพอยู

ในระดับมาก (  = 3.98, S.D. = 0.13) และคุณภาพดานกระบวนการออกแบบ           มีคุณภาพอยูใน

ระดับปานกลาง (  = 3.07, S.D. = 0.54) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NAME      Mr.Ronnachit Rostham  

      Mr.Suriya Nahuanin 

PROJECT NAME   DIE DESIGN LEAF BLOWER   

SUBJECT     Mold and Die Technology 

      Udon thani Technical College 

PROJECT ADVISORS  Mr.Seksan Sriyos 

      Mr.Amnat Tongsan 

                                Mr.Put  Thamsuna, Ph.D  

YEAR      2015  

 

ABSTRACT 

 

 The study projected a leaf blower Die design. The objective of the project 

Leaf blower pump for mold design. And to assess the design quality stamping dies leaf 

blower. 

 The projected design stamping dies leaf blower. The report is divided into two 

major parts, one of which is a leaf blower stamping die design software helps to design. 

The process of designing the study and data collection of designs. And regardless of 

the actual implementation. Reduce production costs, save time, increase productivity, 

ease of operation and installation. 
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 Then the results of the expert examination or design to be introduced in the 

mold design. In the second part of the evaluation of the design process with the 

information relevant to the evaluation. And building assessment a questionnaire 

Variant covers two aspects: the design process. And the drawings of the 17 leading 

experts to review the evaluation. In order to improve and data collection. Results of 

the Projected that. 

 The quality of the design of stamping dies leaf blower. By 3 experts 

considering it was found that the quality of writing. Most are average Quality at a high 

level (  = 3.98, S.D. = 0.13) and the quality of the design process. Quality is moderate 

(  = 3.07, S.D. = 0.54). 
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

4.3 ผลการวิเคราะหขอมูล 

  

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

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

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

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

 

 

 

 

บทที่ 5 

 

สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 

 (เกริ่นนำ)…..……………………………………………………………………………………………………………….. 

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

…………………………………………………………………………………………………………..……ซ่ึงมีผลการศึกษา  ดังนี้ 

   5.1 ความมุงหมายของการศึกษา 

   5.2 สรุปผล 

   5.3 อภิปรายผล 

   5.4 ขอเสนอแนะ 
 
5.1 ความมุงหมายของศึกษา   
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 …………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

 

5.2 สรุปผล 
 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

 

5.3 อภิปรายผล 

 

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

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

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

 

5.4 ขอเสนอแนะ   
 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ตารางท่ี 4.1  คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผูเขาใชงานเว็บไซตฝายเทคนิคสมาคมกีฬา

จังหวัดนครสวรรค 

 

รายการประเมิน  S.D. แปลผล 

1.  ดานคุณภาพของเนื้อหา 

2.  ดานการออกแบบและการจัดรูปแบบเว็บไซต 

4.68 

4.81 

0.18 

0.10 

มากท่ีสุด 

มากท่ีสุด 

คาเฉล่ียรวม 4.75 0.13 มากท่ีสุด 

 

กรณีท่ี ตารางไม่จบในหนา้เดียว 

ตารางท่ี 4.2  ระดับความคิดเห็นของนักเรียนดานเจตคติ ท่ีไดรับการจัดการศึกษาอาชีวศึกษา  

                 รูปแบบระบบทวิภาคีวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 

ขอ ประเด็น X  S.D. แปลผล 

1 ระบบการเรียนแบบทวิภาคีเรียนแลวสนุก 4.66 0.47 เห็นดวยอยางยิ่ง 

2 ขาพเจาชอบฝกปฏิบัติทักษะงานระบบการ

เรียนแบบทวิภาคี 4.36 0.49 เห็นดวย 

3 ขาพเจาเบื่อหนายท่ีตองเรียนในระบบการ

เรียนแบบทวิภาคี 4.50 0.50 เห็นดวย 

4 ถามีโอกาสศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึนขาพเจา

จะเลือกเรียนในระบบการเรียนแบบทวิภาคี 4.46 .50 เห็นดวย 

5 ขาพเจาชอบนำผลของงานในการปฏิบัติไป

คิดวิเคราะหลักษณะความเหมือนและความ

ตางไปคิดตอท่ีบานเสมอ 4.50 .50 เห็นดวย 

 

ตัวอยางตาราง 
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ตารางท่ี 6.2  (ตอ)  

 

ขอ ประเด็น X  S.D. ความหมาย 

6 ขาพเจามักจะมีงานหรือกิจกรรมอ่ืนทำเสมอ

เม่ือถึงเวลาท่ีตองไปสถานประกอบการ 4.36 .55 เห็นดวย 

7 มีสิ่งดี ๆ และนาสนใจอีกมากท่ีซอนอยูใน

ระบบการเรยีนแบบทวิภาคี 4.50 .50 เห็นดวย 

 เฉล่ียภาพรวม 4.47 .29 เห็นดวย 
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ตารางท่ี 8.1  ระดับความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสีย คือ  นักเรียน  ครู  และ ครูฝกในสถานประกอบการ (โดยภาพรวม) 

 

 

รายการประเมิน 

 

นักเรียน ครู 
ครูฝก 

(ในสถานประกอบการ) 
โดยภาพรวม 

X  S.D. 
ความ 

หมาย 
X  S.D. 

ความ 

หมาย 
X  S.D. 

ความ 

หมาย 
X  S.D. 

ความ 

หมาย 

ดานการบริหารจัดการ             

1.  การวางแผนการทำงานของสถานศึกษา

รวมกับสถานประกอบการอยางเปนระบบ 

 

4.47 

 

0.50 

 

มาก 

 

4.13 

 

0.53 

 

มาก 

 

4.06 

 

0.41 

 

มาก 

 

4.25 

 

0.52 มาก 

2.  การวางแผนคัดเลือกนักเรียนรวมกัน

ระหวางสถานศึกษากับสถานประกอบการ 

 

4.33 

 

0.47 

 

มาก 

 

4.04 

 

0.55 

 

มาก 

 

3.89 

 

0.58 

 

มาก 

 

4.13 

 

0.55 มาก 

3.  การจัดทำแผนฝกอาชีพรวมกันระหวาง            มาก 
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สถานศึกษาและสถานประกอบการ 4.23 0.67 มาก 4.17 0.48 มาก 3.94 0.63 มาก 4.14 0.61 

 

ตารางท่ี 8.1  (ตอ) 

 

 

รายการประเมิน 

 

นักเรียน ครู 
ครูฝก 

(ในสถานประกอบการ) 
โดยภาพรวม 

X  S.D. 
ความ 

หมาย 
X  S.D. 

ความ 

หมาย 
X  S.D. 

ความ 

หมาย 
X  S.D. 

ความ 

หมาย 

9.  การรายงานความกาวหนาในการจัด

การศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

 

4.37 

 

0.61 

 

มาก 

 

3.96 

 

0.69 

 

มาก 

 

4.39 

 

0.69 

 

มาก 4.24 0.68 มาก 

10.  การจัดงบประมาณ วัสดุอุปกรณ

ชวยเหลือสนับสนุนการจัดการศึกษา

อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

 

4.17 

 

0.79 

 

มาก 

 

3.71 

 

0.55 

 

มาก 

 

4.22 

 

0.73 

 

มาก 4.03 0.73 มาก 
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รวม 4.29 0.44 มาก 4.10 0.37 มาก รวม 4.29 0.44 4.20 0.40 มาก 
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ตัวอยางภาพ                              

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ภาพท่ี  1.1  การนำเอาความรูดานวิทยาศาสตรไปประยุกตใชในการเกษตรการปลูก 

                            พืชผักโดยไมใชดิน   

            ( ท่ีมา  :  www.khonshop.com/.../webboard/20080105184902.jpg) 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี  2.9  การเปดของปากใบ 

(ท่ีมา : สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี.  2551:  109) 
 

 
 
 
 
 

จัดภาพกึ่งกลางหนากระดาษ 

จัดการอางอิงกึ่งกลางหนากระดาษ สำหรับช่ือภาพท่ีส้ัน 
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ภาพท่ี  3.17  การหมุนเวียนแกสไนโตรเจนในระบบนิเวศ 

                   (ท่ีมา  :  สมาน  แกวไวยุทธ.  ม.ป.ป. :  77 ) 

 
 

  

 

 

 

 
ภาพท่ี  3.20  การเปลี่ยนแปลงแทนท่ีของกลุมสิ่งมีชีวิต 

                 (ท่ีมา  :  เกษม  ศรีพงษ.  ม.ป.ป. :  23 ) 

 

กลุ่มส่ิงมีชีวิตตอ้งพยายามปรับตวัเพื่อการอยู่รอด 

กลุ่มส่ิงมีชีวิต

ชนิดท่ี 1 
กลุ่มส่ิงมีชีวิต

ชั้นสูงสุด 
 

กลุ่มส่ิงมีชีวิต

ชนิดท่ี 2 
 

เปล่ียนเป็น เปล่ียนต่อไป 

สภาพแวดลอ้มเปล่ียนแปลงตลอดเวลา 
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ตัวอยางประวัติผูศึกษาโครงการ 

ประวัติยอของผูศึกษา 

 

ช่ือ   นายธนกร  รอบรู 

วันเกิด    วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2538 

สถานท่ีเกิด  อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี 

สถานท่ีอยูปจจุบัน  บานเลขท่ี 735/103 หมูท่ี 17 ตำบลหนองนาคำ   หมูบานอุดรแลนด 

   อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000 

ประวัติการศึกษา   

 พ.ศ. 2553   ระดับมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล อำเภอเมือง 

   จังหวัดอุดรธานี 

 พ.ศ. 2556   ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ   

   วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี 

 พ.ศ. 2558   ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง   

   วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี 

 พ.ศ. 2561  ปริญญาตรีเทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีไฟฟา) 

           วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี 

           สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 
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การใชคำยอและการใชเครื่องหมายวรรคตอน 

 

1.  การใชคำยอ 

                   คำยอท่ีเปนท่ียอมรับในการเขียนรายการอางอิง มีตัวอยางดังตอไปนี้ 

 

คำยอ คำเต็ม ความหมาย หมายเหตุ 

comp. 

ed. 

 

enl.  ed.   

rev.  ed.   

2 nd ed.   

3 rd  ed.    

et  al.          

ibid  

n.d.  

n.p. 

no. 

p. 

 

r.p.m. 

            

tr. 

 

vol.  

vols. 

compiler 

editor, 

edited  by 

enlarged  edition 

revised  edition 

second  edition 

third  edition 

et  alii 

ibidem 

no  date 

no  place 

number 

page 

 

revolution per 

minute      

translator 

translated  by 

volume 

volumes    

ผูรวบรวม 

บรรณาธิการ, 

ผูจัดพิมพ,  จัดพิมพโดย  

ฉบับพิมพใหม,  มีการเพ่ิมเติมฉบับ

พิมพใหม,  มีการแกไข 

ครั้งท่ี  2  

พิมพครั้งท่ี  3 

และคนอ่ืนๆ  (and  others) 

เรื่องเดียวกัน(in the same place) 

ไมปรากฏปพิมพ 

ไมปรากฏสถานท่ีพิมพ 

ฉบับท่ี 

หนา 

 

รอบตอนาที 

                                           

ผูแปล 

แปลโดย 

เลมท่ี(เชน  vol.  4)   

จำนวนเลม (เชน  4  vols.) 

 

                                                      

พหูพจนใช  comps. 

พหูพจนใช  eds. 

 

 

 

 

 

 

 

ภาษาไทยใช  ม.ป.ป. 

ภาษาไทยใช  ม.ป.ท. 

พหูพจน(หลายหนา)

ใชpp 

หมายถึงความเร็วของ

แผนเสียงท่ีหมุนไป 

                                      

 

พหูพจนใช  trs. 
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2.  ช่ือรัฐในประเทศสหรัฐอเมริกาถาเขียนประกอบกับช่ือเมือง  ใหใช ตัวยอ ดังนี้  เชน 

 

      คำเต็ม คำยอ       คำเต็ม   คำยอ 

Alabama 

Alaska    

Arizona 

Arkansas 

California 

Colorado 

Connecticut 

Delaware   

District of 

Columbia 

Florida     

Georgia 

Hawaii 

Idaho 

Illinois 

Indiana 

Iowa 

Kansas 

Kentucky 

Louisiana 

Maine 

Maryland  

Massachusetts    

Michigan        

Minnesota 

Mississippi 

AL 

AK 

AZ 

AR 

CA 

CO 

CT 

DE 

DC 

FL 

GA 

HI 

ID 

IL 

IN 

IA 

KS 

KY 

LA 

ME 

MA 

MC 

MI 

MN 

MS 

Missouri 

Montana 

Nebraska  

Nevada 

New  Hampshire 

New  Jersey 

New  Mexico 

New  York 

North  Carolina 

North  Dakota 

Ohio 

Oklahoma 

Oregon 

Pennsylvania 

Rhode  Island 

South  Carolina 

South  Dakota 

Tennessee 

Texas  

Utah 

Vermont 

Washington 

West  Virginia 

Wisconsin 

Wyoming 

MO 

MT 

NE 

NV 

NH 

NJ 

NM            

NY 

NC 

ND                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

OH 

OK 

OR 

PA 

RI 

SC 

SD 

TN 

TX 

UT 

VT 

WA 

WV 

WI 

WY 
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 3.  การใชเครื่องหมายวรรคตอน 

        การเขียนรายการอางอิงมีการใชเครื่องหมายวรรคตอนตางๆ  ชวยแบงขอความดังนี้ 

เครื่องหมายมหัพภาค  (.  period) หลังเคร่ืองหมายมหัพภาค  เวน  2  ระยะ  

ใชในกรณีตอไปนี้  

  -  เม่ือเขียนยอชื่อแรกหรือชื่อกลางของผูแตงชาวตางประเทศ  เชน  Hodgkiss, A.  G. 

              -  ไวทายคำท่ียอ  เชน  ed. 

  -  เม่ือจบแตละขอความ  (เชน  ผูแตง   ปพิมพ  ชื่อเรื่อง ฯลฯ) ในรายการอางอิงนั้น  เชน 

                    Hodgkiss, A. G.  (1981).   Understanding  maps.  Dawson,  Folkestone, UK.   

 
เครือ่งหมายจุลภาค  (,  comma) หลังเคร่ืองหมายจุลภาค  (,  comma) เวน  1  ระยะ  

ใชในกรณีตอไปนี้ 

  -  ใชค่ันระหวางชื่อและบรรดาศักดิ์ของผูแตงชาวไทยหรือชื่อสกุลและชื่อตัวของผูแตง 

ชาวตางประเทศ     เชน   Renolds,  F.  F.  ธรรมศักดิ์มนตรี,  เจาพระยา. 

  -  ใชค่ันระหวาง ชื่อผูแตง เม่ือมีผูแตงมากกวา  1  คน  เชน 

       สุธรรม  พงศสำราญ,  วิรัช  ณ  สงขลา  และพึงใจ  พ่ึงพานิช. 

                         Hanson,  H.,  Borlaug,  N.  E.,  and  Anderson,  R.  G. 

  -  ใชค่ันระหวางสำนักพิมพและปพิมพ  ถาเขียนรายการอางอิงตามแบบท่ี  1  เชน 

         สำนักพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,  2539. 
Wiley,  1965. 
 

เครื่องหมายอัฒภาค  (;  semi-colon)  หลังเคร่ืองหมายอัฒภาค  เวน  1  ระยะ 

  -  ใชเม่ือในขอความสวนนั้นไดใชเครื่องหมายจุลภาค  ( , )  แลว  เชน เม่ือเขียนชื่อ 

   ผูแตงชาวตางประเทศ  เปนภาษาไทยหลายๆ  คน  เชน 

แนช,  จอรช;  วอลดอรฟ,  แดน;  และ  ไรซ,  โรเบิรต  อี.  มหาวิทยาลัยกับชุมชน

เมือง.  แปลโดย  อัปสร  ทรัยอัน และคนอ่ืนๆ .  กรุงเทพมหานคร :  สำนักพิมพแพร

พิทยา,  2518. 
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เครื่องหมายมหัพภาคคู  (:  colons)  หลังเคร่ืองหมายมหัพภาคคู  เวน  1  ระยะ  
     -  ใชค่ันระหวางสถานท่ีพิมพ  (ชื่อเมือง  ชื่อรัฐ)  และชื่อสำนักพิมพ  เชน 

New  York:  Wiley 

St.  Louis,  MO:  Mosby 

     -  ใชค่ันระหวาง ปท่ี หรือ เลมท่ี ของวารสาร  หนังสือพิมพ  สารานุกรม  และเลขหนา        

       เชน      16 (เมษายน  2519):  231-254. 

  37 (1979):  1239-1248.  (แบบท่ี 1) 

  37 :  1239-1248.  (แบบท่ี 2) 
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ข้ันตอนและแบบฟอรมประกอบการทำวิจัยวิชาโครงการ 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 

 
ขออนุมัติช่ือเรื่องงานวิจัยโครงการและแตงตั้งอาจารย 

ท่ีปรึกษางานวิจัยวิชาโครงการ 

ขออนุมัติสอบเคาโครงงานวิจัยวิชาโครงการและขอเสนอ

รายช่ือคณะกรรมการสอบงานวิจัยวิชาโครงการ 

ขออนุมัติจัดทำโครงงานวิจัยวิชาโครงการ 

ขอเปล่ียนแปลงหัวขอโครงการงานวิจัย

วิชาโครงการ 

ขอสอบโครงงานวิจัยวิชาโครงการและขอเสนอรายช่ือ

คณะกรรมการสอบงานวิจัยวิชาโครงการ 

แบบรายงานผลสอบงานวิจัยวิชาโครงการ 

ขอขยายเวลาการสงงานวิจัยวิชา

โครงการ 

แบบคำรองการนำสงตนฉบับ 
แบบฟอรม PJ 8 

(นักศึกษาสงท่ีสถาบันฯ) 

แบบฟอรม PJ 1 (นศ.สงวิทยาลัย)/  

PJR 1 (วิทยาลัยรายงานสถาบันฯ) 

 

แบบฟอรม PJ 2 (นศ.สงวิทยาลัย)/ 

 PJR 2 (วิทยาลัยรายงานสถาบันฯ) 

 

แบบฟอรม PJ 4 (นศ.สงวิทยาลัย)/ 

 PJR 4 (วิทยาลัยรายงานสถาบันฯ) 

 

แบบฟอรม PJ 3 (นศ.สงวิทยาลัย)/ 

 PJR 3 (วิทยาลัยรายงานสถาบันฯ) 

 

แบบฟอรม PJ 6 (นศ.สงวิทยาลัย)/ 

 PJR 6 (วิทยาลัยรายงานสถาบันฯ) 

 

แบบฟอรม PJ 5 (นศ.สงวิทยาลัย)/ 

 PJR 5 (วิทยาลัยรายงานสถาบันฯ) 

 

แบบฟอรม PJ 7 (นศ.สงวิทยาลัย)/ 

 PJR 7 (วิทยาลัยรายงานสถาบันฯ) 
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