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คู่มือการเขยีนรายงานวจิยั 
ก. ส่วนประกอบของรายงานวจิัย  แบ่งออกเป็น 3 ส่วน  มีรายละเอียดดงัน้ี 
1. ส่วนน า  มีส่วนประกอบดงัน้ี 
              1.1 ปกนอก   ลกัษณะเป็นปกอ่อน  ชนิดไม่ต ่ากวา่ 150 แกรม  ใชก้ระดาษ หนาสีลว้นไม่มี
ลวดลาย ตวัหนงัสือสีด า  
              1.2 ใบรองปก  กระดาษขาวเปล่า  รองทั้งปกหนา้และปกหลงั 
              1.3 ปกใน   เน้ือหาเหมือนปกนอกทุกอยา่ง  กระดาษขาว  ตวัหนงัสือสีด า  (ตวัอยา่งแสดงดงั
หนา้ท่ี 12) 
              1.4 บทคัดย่อภาษาไทยและบทคัดย่อภาษาองักฤษ   ประกอบดว้ย  วตัถุประสงคข์องการวจิยั  
ขอบเขตของการวจิยั วธีิด าเนินการวจิยั ผลการวจิยั ระดบันยัส าคญัทางสถิติ  (ถา้มีการทดสอบ )  เป็นตน้ 

มีความยาวไม่เกิน 1 หนา้กระดาษ  
1.5 กติติกรรมประกาศ   คือขอ้ความท่ีกล่าวขอบคุณผูท่ี้ใหก้ารช่วยเหลือหรือใหค้วามร่วมมือ

เป็นอยา่งดีในการวจิยั  ความยาวไม่ควรเกิน  1 หนา้กระดาษ   
              1.6 สารบัญ   เป็นส่วนท่ีระบุต าแหน่งหนา้ของ ส่วนประกอบทั้งหมด ในรายงานวจิยั   (ตวัอยา่ง
แสดงดงัหนา้ท่ี 16) 
              1.7 สารบัญตาราง (ถ้ามี)  เป็นส่วนท่ีระบุต าแหน่งหนา้ของตารางทั้งหมดท่ีมีอยูใ่นรายงานวจิยั   
(ตวัอยา่งแสดงดงัหนา้ท่ี 18) 
              1.8 สารบัญภาพ (ถ้ามี)  เป็นส่วนท่ีระบุต าแหน่งหนา้ของภาพ แผนท่ี  แผนภูมิ  กราฟ ทั้งหมดท่ี
มีอยูใ่นรายงานวจิยั  (ตวัอยา่งแสดงดงัหนา้ท่ี 19) 
              1.9 ค าอธิบายสัญลกัษณ์ (ถ้ามี)   เป็นส่วนท่ีอธิบายถึงสัญลกัษณ์  และค ายอ่ต่าง ๆ ท่ีใชใ้น
รายงานวจิยั 
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2. ส่วนเนือ้เร่ือง  ประกอบดว้ย 
              บทที ่1  บทน า 
                   1.1  ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
                   1.2  วตัถุประสงคข์องการวจิยั 
                   1.3  ขอบเขตของการวจิยั 
                   1.4  สมมุติฐานงานวจิยั  (ถา้มี) 
                   1.5 กรอบแนวความคิดในการวจิยั  (ถา้มี) 
                   1.6  ค  าส าคญัของการวจิยั  (ถา้มี) 
                   1.7  ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 
              บทที ่2  เอกสารและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
                   2.1  เอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง  
                   2.2  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
              บทที ่3  วธีิด าเนินการวจัิย 
 3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง (วจิยัเชิงส ารวจ) /ตวัแปรงานวจิยั (วจิยัเชิงทดลอง) 
 3.2 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั  
 3.3 การเก็บรวบรวมขอ้มูล (วจิยัเชิงส ารวจ)/ วธีิการวจิยั (วจิยัเชิงทดลอง) 
 3.4 การวเิคราะห์ขอ้มูล  
              บทที ่4  ผลการวจัิยและวเิคราะห์ผลการวจัิย 
 4.1 ผลการวจิยั 
 4.2 วเิคราะห์ผลการวจิยั 
              บทที ่5  สรุปผลการวจัิยและข้อเสนอแนะ 
                   5.1  สรุปผลการวจิยั 
                   5.2  ขอ้เสนอแนะ 
3. ส่วนท้าย  ประกอบดว้ย 
              3.1 เอกสารอ้างองิ 
              3.2 ภาคผนวก (ถ้ามี) 
            3.3 ประวตัินักวจัิย  ประกอบดว้ย  ช่ือ-นามสกุล  ชั้น เลขท่ี รูปภาพ 
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ข. รูปแบบการพมิพ์รายงาน 
        1. ชนิดของกระดาษ  ใชก้ระดาษขาวไม่มีเส้นขนาด A4  ชนิด  80 แกรม   
        2. ชนิดและขนาดตัวอกัษร   ใหใ้ชต้วัอกัษร  TH sarabun PSK ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ  
แบ่งตามลกัษณะเน้ือหา ดงัน้ี 

ลกัษณะเน้ือหา   ขนาดตวัอกัษร 

บทที ่   18   ตัวหนา  
ช่ือบท    18   ตัวหนา 
หัวข้อส าคัญ    16   ตัวหนา 
ล าดับทีข่องรูปภาพและตาราง  16   ตัวหนา 
เน้ือหาอ่ืนๆ    16    ตวัธรรมดา  

        ส าหรับการจดัขอ้ความในการพิมพแ์ต่ละยอ่หนา้ควรเวน้ระยะห่างประมาณ 8 ตวัอกัษร และเร่ิม
พิมพต์วัอกัษรท่ี 9 
        3. การจัดหน้ากระดาษ   การเวน้ระยะขอบกระดาษ ดา้นบน และดา้นซา้ย  1.5 น้ิว (หรือ 3.75 ซม.)   
ดา้นล่างและดา้นขวา 1 น้ิว (หรือ 2.54 ซม.)  
        4. การล าดับเลขหน้าและการพมิพ์เลขหน้า 
        ส่วนน า  ภาษาไทย ใหใ้ช ้ก – ฮ แสดงเป็นเลขหนา้ โดยใหอ้ยูต่รงมุมบนขวาของหนา้กระดาษ 
        ส่วนเน้ือหา ใหใ้ชเ้ลขอารบิค 1  2  3  4  5 ...  ฯลฯ  แสดงไวมุ้มบนขวามือ  ส าหรับหนา้แรกของแต่
ละบท  หนา้แรกของ เอกสารอา้งอิง   และหนา้แรกของภาคผนวก ไม่ตอ้งใส่เลขหนา้ก ากบั แต่ใหน้บั
จ านวนหนา้รวมไปดว้ย   
        5. การพมิพ์ตาราง   ใหพ้ิมพต์ารางแทรกลงในเน้ือเร่ืองท่ีมีความสัมพนัธ์กนัของแต่ละบท โดยจดั
วางตารางชิดขอบซา้ยของกระดาษ  เวน้ระยะจากขอ้ความบรรทดับน 1 บรรทดัพิมพ์ พิมพค์  าวา่ “ตาราง
ที่” (ดว้ยรูปแบบตวัอกัษร  TH sarabun PSK  ขนาด 16 ตวัหนา) ชิดขอบดา้นซา้ย และเวน้ 1 ระยะ
ตวัอกัษรตามดว้ย หมายเลขบทท่ี ตามดว้ยเคร่ืองหมายมหพัภาค (.) และตามดว้ยหมายเลขล าดบัท่ีของ
ตารางในบทนั้น เวน้ 1 ระยะตวัอกัษร ตามดว้ยช่ือตาราง (ดว้ยรูปแบบตวัอกัษร  TH sarabun PSK ขนาด 
16 ธรรมดา) 
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ตัวอย่างการพมิพ์ตาราง 
 
ตารางที ่1.1 ขอ้มูลทางกายภาพขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลางและความยาวของรังไหม 
ล าดบั
ท่ี 

ชนิดพนัธ์ุไหม 
ขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลาง (มิลลิเมตร) ความยาว 

(มิลลิเมตร) ขั้วรัง กลางรัง ปลายรัง 
1 พนัธ์ุนางนอ้ยศรีสะเกษ 10.88 12.81 8.40 30.64 
2 พนัธ์ุส าโรง 9.71 11.26 6.92 32.05 
3 พนัธ์ุยบีูวนั 11.66 13.07 10.15 30.42 

 
        6. การจัดวางภาพ   การน าเสนอภาพใหแ้ทรกลงในเน้ือเร่ืองท่ีสัมพนัธ์กนัในแต่ละบท โดยจดัวาง
ภาพไวก้ลางหนา้กระดาษ ห่างจากบรรทดับน 1 บรรทดัพิมพ์ และ ใส่ค าวา่ “ภาพที่” ไวใ้ตภ้าพและอยู่
ห่างจากขอบกระดาษ 1 ยอ่หนา้ ถดัจากค าวา่ “ภาพที่” ใหเ้วน้ 1 ระยะตวัอกัษรตามดว้ย หมายเลขบทท่ี 
ตามดว้ยเคร่ืองหมายมหพัภาค (.) และตามดว้ยหมายเลขล าดบัท่ีของภาพในบทนั้นๆ (ดว้ยรูปแบบ
ตวัอกัษร TH sarabun PSK  ขนาด 16 ตวัหนา) เวน้  1 ระยะตวัอกัษร ตามดว้ยช่ือภาพ  (ดว้ยรูปแบบ
ตวัอกัษร TH sarabun PSK  ขนาด 16 ธรรมดา) 
        ดา้นล่างของ ภาพ ใหพ้ิมพค์  าวา่ “ทีม่า ” (อา้งอิงท่ีมาของภาพ) เวน้ 1 ระยะตวัอกัษร  ตามดว้ย
เคร่ืองหมายทวภิาค ( :) และเวน้ 1 ระยะตวัอกัษร  (ดว้ยรูปแบบตวัอกัษร  TH sarabun PSK  ขนาด 16 
ตวัหนา) ตามดว้ยช่ือ -นามสกุลของผูแ้ต่ง ตามดว้ยเคร่ืองหมายจุลภาค (,) เวน้ 1 ระยะตวัอกัษร ใส่ปีท่ี
พิมพ ์เวน้ 1 ระยะตวัอกัษร ตามดว้ยเคร่ืองหมายทวภิาพ ( :) เวน้ 1 ระยะตวัอกัษร แล ะตามดว้ยหมายเลข
หนา้ (ดว้ยรูปแบบตวัอกัษร TH sarabun PSK  ขนาด 16 ธรรมดา) 
 
ตัวอย่างการจัดวางภาพ 

  ภาพที ่2.2 การล าเลียงสารเขา้ออกเซลลแ์บบแอกทีฟทรานสพอร์ต 
ทีม่า : ForFanG, 2553 
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ค. การเขยีนเอกสารอ้างองิ 
        เอกสารอ้างองิ   หมายถึง   รายการของทรัพยากรสารสนเทศทั้งหมดท่ีผูท้  ารายงานไดใ้ช้
ประกอบการเขียนรายงาน  ทั้งท่ีปรากฏชดัเจนโดยเขียนอา้งอิงไว ้อาจเป็นเพียงการรวบรวมความคิด
หลาย ๆ แนว แลว้น ามาเรียบเรียงใหม่  ซ่ึงมีรูปแบบการเขียนดงัน้ี 
 
การอ้างองิแบบแทรกในเนือ้หา 

การอา้งอิงแบบน้ีใชก้บัขอ้ความท่ีคดัลอกมาหรือประมวลมา เป็นการเขียนอา้งอิงแหล่งท่ีมาของ
ขอ้มูลในเน้ือหาวทิยานิพนธ์ โดยระบุช่ือผูแ้ต่งและปีพิมพใ์นกรณีท่ีเป็นการอา้งอิงเน้ือหาโดยตรงหรือ
แนวคิดบางส่วนหรือเป็นการคดัลอกขอ้ความบางส่วนมาโดยตรง การอา้งอิงแบบแทรกในเน้ือหาเป็น
การใหข้อ้มูลผูแ้ต่งและปีพิมพ ์รูปแบบการอา้งอิงแบบแทรกในเน้ือหา มี 2 รูปแบบดงัน้ี 
  1. ผู้แต่ง (ปีพมิพ์) กรณีมีการระบุช่ือผูแ้ต่งในเน้ือหาในส่วนตน้ของขอ้ความ  
เช่น ลดาพร บุญฤทธ์ิ (2539) ไดศึ้กษาถึง................................ 

Kanokon Boonsarngsuk (2002) ไดก้ล่าวถึง................................ 
 2. (ผู้แต่ง, ปีพมิพ์) ไวท้า้ยขอ้ความท่ีอา้งอิง 
เช่น …………………ขอ้ความ ………………………..(สุนียม์ลัลิกะมาลย,์ 2549, น. 200-205) 

…………………ขอ้ความ ………………….. (McCartney & Phillips, 2006, pp. 498-499) 
…………………ขอ้ความ ……………………….. (Murphy, 1999, p. 85) 
 

รูปแบบการเขียนเอกสารอ้างองิ 
1. หนังสือ 

1.1  ผู้แต่ง 1 คน  
 

ช่ือผูแ้ต่ง. ปีพิมพ.์ ช่ือหนังสือ. คร้ังท่ีพิมพ.์ ส านกัพิมพ:์ สถานท่ีพิมพ.์ 
 

ตัวอย่าง 
ประเวศ วะสี. 2541. ประชาคมต าบล: ยุทธศาสตร์เพือ่เศรษฐกจิพอเพยีงศีลธรรมและสุขภาพ .   
                พิมพค์ร้ังท่ี 2. มติชน: กรุงเทพฯ. 
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ช่ือผูแ้ต่งคนท่ี 1 และช่ือผูแ้ต่งคนท่ี 2. ปีพิมพ.์ ช่ือหนังสือ. คร้ังท่ีพิมพ.์ ส านกัพิมพส์ถาน: ท่ีพิมพ.์ 

1.2  ผู้แต่ง 2 คน 
 

 
 

ตัวอย่าง 
ม่ิงสรรพ ์ขาวสอาด และไพรัช พิบูลยรุ่์งโรจน์. 2549. การส ารวจความคิดเห็น 
                 ของประชาชนต่อการจัดการปัญหาส่ิงแวดล้อม. สถาบนัวจิยัสังคม มหาวทิยาลยัเชียงใหม่:  
                เชียงใหม่ 

.1.3  ผู้แต่งมากกว่า 3 คน ใหใ้ส่ช่ือผูแ้ต่งคนแรก และตามดว้ยค าวา่ และคณะ หรือ et al. 
 

ช่ือผูแ้ต่งคนท่ี 1, et al. ปีพิมพ.์ ช่ือหนังสือ. คร้ังท่ีพิมพ.์ ส านกัพิมพ ์: สถานท่ีพิมพ.์ 
 

ตัวอย่าง 
Peter Piot, Bila M. et al. 1992). AIDS in Africa: a manual for physicians.World Health 

Organization : Geneva. 

1.4  ผู้แต่งเป็นนิติบุคคล 
 

ช่ือนิติบุคคล. ปีพิมพ.์ ช่ือหนังสือ. คร้ังท่ีพิมพ.์ ส านกัพิมพ ์: สถานท่ีพิมพ.์ 
 

ตัวอย่าง 
สถาบนัวจิยัระบบสาธารณสุขและสถาบนัวจิยัประชากรและสังคม มหาวทิยาลยัมหิดล. 2546.             
                   การฉายภาพประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2543-2568. สถาบนั : กรุงเทพฯ. 

 
1.5  หนังสือแปล 

ช่ือผูแ้ต่งดั้งเดิม. ปีพิมพ.์ ช่ือหนังสือฉบับแปล. (ช่ือผูแ้ปล, ผูแ้ปล). คร้ังท่ีพิมพ.์ ส านกัพิมพ ์:  สถานท่ี
พิมพ.์ 

 

ตัวอย่าง 
คูนิโอะ, วาย. 2546. ชาติและการเติบโตทางเศรษฐกจิ : เกาหลแีละไทย. (สุกญัญา  นิธงักร และ 
                อนงค ์โรจน์วณิชย,์ ผูแ้ปล). ส านกัพิมพม์หาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ : กรุงเทพฯ. 
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2. บทความในหนังสือ (หนังสือรวมบทความหลายเร่ือง ผู้แต่งหลายคน) 
 

ช่ือผูเ้ขียนประจ าบท. ปีพิมพ.์ ช่ือบทความ. ใน ช่ือบรรณาธิการ (บรรณาธิการ). 
    ช่ือหนังสือ. (หนา้ - ). คร้ังท่ีพิมพ.์ ส านกัพิมพ ์: สถานท่ีพิมพ.์ 

 

ตัวอย่าง 
อุกฤษณ์ แพทยน์อ้ย. 2530. หลกัการท่ีแทจ้ริงของทฤษฎีสัญญาประชาคม. ใน ธเนศ วงศย์านนาวา  
                 (บรรณาธิการ). รัฐศาสตร์สาร : ปรัชญาและความคิด. (หนา้ 55-75). อมรินทร์ร้ินต้ิงกรุ๊พ : 

กรุงเทพฯ. 
 

3. บทความในวารสาร 
 

ช่ือผูเ้ขียนบทความ. ปีพิมพ.์ ช่ือบทความ. ช่ือวารสาร, ปีที่(ฉบบัท่ี), เลขหนา้. 
 

ตัวอย่าง 
เกริกเกียรติ พิพฒัน์เสรีธรรม. 2549. แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในประเทศไทย. วารสาร 
                ราชบัณฑิตยสถาน, 31(4), 1104-1136. 
 

4. บทความในหนังสือพมิพ์ 
 

ช่ือผูเ้ขียนบทความ. ปีพิมพ,์ วนั เดือน. ช่ือบทความ. ช่ือหนังสือพมิพ์, หนา้. 
 

ตัวอย่าง 
อานนัท ์ปันยารชุน. 2541, 29 มีนาคม-1 เมษายน. ธรรมรัฐ (Good governance) กบัอนาคตของ 
                 ประเทศไทย. ฐานเศรษฐกจิ, หนา้ 9. 
 

5. วทิยานิพนธ์ 
 

ช่ือผูแ้ต่ง. ปีพิมพ.์ ช่ือวทิยานิพนธ์. วทิยานิพนธ์ปริญญา. . . สาขาวชิา. . . คณะ. . .สถาบนั. . . 
 

ตัวอย่าง 
อนุสรณ์ อุณโณ. 2541. วสิามัญฆาตกรรม : อาชญากรรมและการลงทณัฑ์ในสังคมไทย. 
                    วทิยานิพนธ์ปริญญาสังคมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาสังคมวทิยาและมานุษยวทิยา  
                    บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์. 
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6. บทคัดย่อ 
 

ช่ือผูแ้ต่ง. ปีพิมพ.์ ช่ือวทิยานิพนธ์ [บทคดัยอ่]. วทิยานิพนธ์ปริญญา. . ., สถาบนั. . . ใน 
     ช่ือส่ิงพมิพ์รวมบทคัดย่อ. เลขหนา้. 

 

ตัวอย่าง 
จินตนา ศรีธรรมา. 2539. ปัจจยัท่ีมีผลต่อคุณภาพชีวติผูสู้งอายใุนชนบท จงัหวดัขอนแก่น 
                  [บทคดัยอ่]. วทิยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยัขอนแก่น. 

    ใน บทคัดย่อวทิยานิพนธ์และรายงานการค้นคว้าอสิระ  2539 มหาวทิยาลยัขอนแก่น.  
    หนา้ 49-50. 

7. ข้อมูลจากโสตทศันวสัดุหรือส่ือวทิยุโทรทศัน์  
 

ช่ือผูแ้ต่ง. ปีพิมพ.์ ช่ือเร่ือง. [ประเภทส่ือ]. ส านกัพิมพ ์: สถานท่ีพิมพ.์ 
 

ตัวอย่าง 
ศูนยส่์งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์, & ส านกังานเกษตร 
                 อ าเภอบางเลน (ผูผ้ลิต). 2537. ผลติภัณฑ์จากผกัตบชวา [วดีีทศัน์]. ศูนยส่์งเสริมและฝึกอบรม

การเกษตรแห่งชาติ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตก าแพงแสน : นครปฐม. 

8. ข้อมูลจากอนิเทอร์เน็ต 
 

ช่ือผูแ้ต่งหรือช่ือหน่วยงาน. ปีพิมพ.์ ช่ือเร่ือง. คน้เม่ือ วนัเดือนปีท่ีคน้, จาก URL. 
 

ตัวอย่าง 
เครือข่ายกาญจนาภิเษก. 2541. โครงการพฒันาการเกษตรแบบผสมผสานในพืน้ทียุ่ทธศาสตร์ 
                   ชายแดนจังหวดับุรีรัมย์. คน้เม่ือ 18 สิงหาคม 2542,  
                   จาก  http : //www.rdpb. go.th/project/Pj117.html 

9. ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ 
 

ช่ือผูถู้กสัมภาษณ์. วนั เดือน ปีท่ีสัมภาษณ์. สัมภาษณ์. ต าแหน่ง. หน่วยงานท่ีสังกดัหรือท่ีอยู่. 
 

ตัวอย่าง 
ปริญญา จินดาประเสริฐ. 20 สิงหาคม 2542. สัมภาษณ์. อธิการบดี. มหาวทิยาลยัขอนแก่น. 
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ช่ืองานวจิยั (ภาษาไทย) 
จดัก่ึงกลาง  ตวัหนา 

ขนาด 20 

ช่ืองานวจิยั (ภาษาองักฤษ) 
จดัก่ึงกลาง  ตวัหนา 

ขนาด 20 

ช่ือนกัวจิยั ชั้น  จดัก่ึงกลาง  
ตวัหนา  ขนาด 18 

ช่ือวชิาเละสถาบนั  
จดัก่ึงกลาง  ตวัหนา  

ขนาด 18 

2.5 เซนติเมตร 

2.5 เซนติเมตร 

                                                                                          
 

 

 

 

 

 

 
การพัฒนากระบวนการผลิตและเครื่องมือสกัดโปรตีนไหม 

ระดับอุตสาหกรรมชุมชน 
 
 
 
 

 

 
ภานุวัฒน์   ทรัพย์ปรุง 

กษิดิ์เดช   สิบศิริ 
ประสิทธิ์   โสภา 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6/2 
 
 
 
 
 
 
 

งานวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาการสื่อสารและการน าเสนอ (IS30202) 
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 

ตัวอย่างปกนอกและปกใน 

5 เซนติเมตร 

3.5 เซนติเมตร 2.5 เซนติเมตร 
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ชื่อเรื่อง  การพัฒนากระบวนการผลิตและเครื่องมือสกัดโปรตีนไหมระดับอุตสาหกรรมชุมชน 
นักวิจัย   1. นายภานุวัฒน์  ทรัพย์ปรุง   

  2. นายกษิดิ์เดช  สิบศิริ   
  3. นายประสิทธิ์  โสภา    

ชั้น  มัธยมศึกษาปีที่ 6/2   
ปีท่ีท าวิจัย  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 

(เว้น 1 บรรทัดพิมพ์) 

บทคัดย่อ 
(เว้น 1 บรรทัดพิมพ์) 

                 ที่มาและความส าคัญ วัตถุประสงค์  วิธีการวิจัย  และผลการวิจัย…………………………..……. 
…………..(ใช้อักษร TH sarabun PSK  ขนาด 16 ธรรมดา มีความยาวไปเกิน 1 หน้ากระดาษ)................ 
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................... 

 

 

ตัวอย่างบทคดัย่อภาษาไทย 
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ใชอ้กัษร TH sarabunPSK   
  ขนาด 18 ตวัหนา 

ใหใ้ส่ช่ือ-นามสกลุ นกัวจิยัทุกคน โดยไม่ตอ้งใส่ค าน าหนา้นาม 

 

กิตติกรรมประกาศ 
(เว้น 1 บรรทัดพิมพ์) 

               ข้อความที่กล่าวขอบคุณผู้ที่ให้การช่วยเหลือหรือให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการวิจัย  ใน
ส่วนนี้ไม่ควรเกิน 1 หน้ากระดาษ  และให้ระบุข้อความ “การวิจัยครั้งนี้ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  ปีงบประมาณ....... ”(ระบุปีงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
ทุนอุดหนุนการวิจัย).................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................. 

 
(เว้น 2 บรรทัดพิมพ์) 

ภานุวัฒน์   ทรัพย์ปรุง 
กษิดิ์เดช   สิบศิริ 
ประสิทธิ์   โสภา 

                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ตัวอย่างกติติกรรมประกาศ 
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ใชอ้กัษร TH sarabunPSK   
ขนาด 18 ตวัหนา 

หมายเหตุ : / หมายถึง การเวน้วรรค 1 ระยะ
ตวัอกัษร 

 
สารบัญ 

(เว้น 1 บรรทัดพิมพ์) 
    หน้า 

บทคัดย่อภาษาไทย................................................................................................................        ก  
กิตติกรรมประกาศ.......................................................................................................................         ข 
สารบัญ........................................................................................................................................          ค 
สารบัญตาราง..............................................................................................................................          ง 
สารบัญภาพ.................................................................................................................................          จ 
บทที/่1//บทน า.............................................................................................................................         1 
////////1.1//ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา......................................................................      1 
////////1.2//วัตถุประสงค์ของการวิจัย............................................................................................       4 
////////1.3//ขอบเขตของการวิจัย...............................................................................................          5 
////////1.4//วิธีด าเนินการวิจัย........................................................................................................       5 
////////1.5//สมมุติฐานงานวิจัย (ถ้ามี)............................................................................................       6 
////////1.6//กรอบแนวความคิดในการวิจัย (ถ้ามี)..........................................................................       7 
////////1.7//ค าส าคัญของการวิจัย (ถ้ามี)........................................................................................       8 
////////1.8//ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ.........................................................................................        9 
บทที/่2//เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง....................................................................................... 
////////2.1//เอกสารที่เกี่ยวข้อง........................................................................................................ 
////////2.2//งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง...................................................................................................... 
บทที/่3//วิธีด าเนินการวิจัย.......................................................................................................... 
////////3.1//ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง............................................................................................. 
////////3.2//เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย............................................................................................... 
////////3.3//การเก็บรวบรวมข้อมูล.................................................................................................... 
////////3.4//การวิเคราะห์ข้อมูล.................................................................................................. 
บทที/่4//ผลการวิจัย..................................................................................................................... 
 

 

ตัวอย่างสารบัญ 
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ใชอ้กัษร TH sarabunPSK   
ขนาด 18 ตวัหนา 

สารบัญ (ต่อ) 
(เว้น 1 บรรทัดพิมพ์) 

      หน้า 
บทที/่5//สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ.........................................................................................             
////////5.1//สรุปผลการวิจัย.................................................................................................................. 
////////5.2//ข้อเสนอแนะ...................................................................................................................... 
เอกสารอ้างอิง..................................................................................................................................... 
ภาคผนวก.......................................................................................................................................... 
////////ภาคผนวก//ก............................................................................................................................ 
////////ภาคผนวก//ข............................................................................................................................ 
ประวัตินักวิจัย.................................................................................................................................. 
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ใชอ้กัษร TH sarabunPSK   
ขนาด 18 ตวัหนา 

หมายเหตุ : / หมายถึง การเวน้วรรค 1 ระยะ
ตวัอกัษร 

 
สารบัญตาราง 

(เว้น 1 บรรทัดพิมพ์) 
ตารางท่ี         หน้า 
2.1//แสดงการจ าแนกวิธีการฝึกอบรมโดยยึดวัตถุประสงค์  และลักษณะการเรียนรู้.......................      25 
2.2//สรุปแนวคิดในการประเมินผลตามรูปแบบของ Stufflebeam………………………………..              29 
3.1//การวิเคราะห์โครงสร้างรูปแบบการฝึกอบรม..........................................................................       80 
3.2//สรุปองค์ประกอบรูปแบบการฝึกอบรม...................................................................................       83 
3.3//.................................................................................................................................................      84 
4.1//.................................................................................................................................................     129 
4.2//.................................................................................................................................................     131 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

ตัวอย่างสารบัญตาราง 
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ใชอ้กัษร TH sarabunPSK   
  ขนาด 18 ตวัหนา 

สารบัญภาพ 
(เว้น 1 บรรทัดพิมพ์) 

ภาพที่    หน้า 
2.1//รูปแบบการฝึกอบรมของ Odiorne………………………………………….........................             32 
2.2//รูปแบบการฝึกอบรมของ Nalder………………………………………………  …………                  33 
2.3//รูปแบบการฝึกอบรมของ ILO………………………………………………………………                    34 
2.4//รูปแบบการฝึกอบรมของกลุ่มประเทศอาเซียน......................................................................  35 
2.5//รูปแบบการฝึกอบรมของ Fisher, Schoenfeldt and Shaw…………………………………..       36 
2.6//รูปแบบการฝึกอบรมของ Cascio…………………………………………………….……..           37 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

ตัวอย่างสารบัญภาพ 
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ใชอ้กัษร TH sarabunPSK     
ขนาด 18 ตวัหนา 

หมายเหตุ : / หมายถึง การเวน้วรรค 1 ระยะตวัอกัษร 

บทที่ 1 

บทน า 
 (เว้น 1 บรรทัดพิมพ์) 

////////ข้อความ (ใช้อักษรแบบ TH sarabunPSK  ขนาด 16 ธรรมดา ย่อหน้าเว้นระยะห่าง 8 ตัวอักษร 
เริ่มพิมพ์ตัวอักษรที่ 9)………………………………………....................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................... 
////////1.1 หัวข้อใหญ่ (ใช้อักษรแบบ TH sarabunPSK  ขนาด 16 ตัวหนา) 
/////////////ข้อความ……(ใช้อักษรแบบ TH sarabunPSK  ขนาด 16 ธรรมดา)…..………….................... 
…………………….…………………………………………………………………………………………………………………….……….. 
//////////////1.1.1 หัวข้อรอง (ใช้อักษรแบบ TH sarabunPSK  ขนาด 16 ธรรมดา)   
///////////////////ข้อความ……(ใช้อักษรแบบ TH sarabunPSK  ขนาด 16 ธรรมดา)…………..….……........ 
……….........................................................................................................................................................…
… …………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
////////////////////1) หัวข้อย่อย (ใช้อักษรแบบ TH sarabunPSK  ขนาด 16 ธรรมดา) 
/////////////////////////ข้อความ……(ใช้อักษรแบบ TH sarabunPSK  ขนาด 16 ธรรมดา)……..…..... 
…………………………………………………………………………………….………………………………………………………….. 
/////////////////////////ก)หัวข้อย่อย (ใช้อักษรแบบ TH sarabunPSK ขนาด 16 ธรรมดา)   
//////////////////////////////ข้อความ……(ใช้อักษรแบบ TH sarabunPSK ขนาด 16 ธรรมดา)……….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……..… 
////////1.2 หัวข้อใหญ่ (ใช้อักษรแบบ TH sarabunPSK ขนาด 16 ตัวหนา) 
/////////////ข้อความ……(ใช้อักษรแบบ TH sarabunPSK ขนาด 16 ธรรมดา)………..…….................... 
…………………….…………………………………………………………………………………….. 

 
 
 
 

 
 

ตัวอย่างการพมิพ์ส่วนประกอบของเนือ้เร่ืองของรายงานวจิัย 
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รูปถ่าย 
ประวัตินักวิจัย 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 
 

1. ชื่อ - นามสกุล 
         1.1 ภาษาไทย (นาย/นางสาว) .................................................................................................... 
         1.2 ภาษาอังกฤษ (Mr./Miss.) ................................................................................................... 
2. ชั้น  ............................................................................................................................. 
3. ที่อยู่ท่ีติดต่อได้ 
     บ้านเลขที่ ................. หมู่ที่ ............... ตรอก/ซอย ..................................... ถนน ................................. 
     แขวง/ต าบล ............................................................... เขต/อ าเภอ ....................................................... 
     จังหวัด ......................................................................... รหัสไปรษณีย์ ................................................ 
     โทรศัพท์....................................................................... โทรสาร ......................................................... 
     โทรศัพท์มือถือ .................................................. อีเมล์ ........................................................................ 
4. ประวัติการศึกษา  
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
5. วิชาที่มีความถนัดเป็นพิเศษ/ความสามรถพิเศษ  
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 

 
 
 
 
 
 
 
 


