
 1 
 

 

  



2 
 

 

คำนำ 
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รายงานโครงการวิจัยในรูปแบบท่ีถูกตอง มีความเปนระเบียบ และเปนมาตรฐานเดียวกัน 

 เนื้อหาและรายละเอียดในคูมือฉบับนี้ประกอบดวยสวนประกอบของเลมรายงานโครงการวิจัย 
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การขอสอบโครงการวิจัยเพ่ือจบสมบูรณตามหลักสูตร แบบฟอรมตางๆ และการจัดสงเลมรายงานโครงการวิจัย 

 ฝายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หวังวาคูมือการจัดทำและพิมพรายงานโครงการวิจัย     

(ฉบับปการศึกษา 2564) จะเปนประโยชนตอนักศึกษาในการเขียน เรียบเรียง และจัดพิมพรายงาน

โครงการวิจัยไดอยางถูกตองตามระเบียบ อนึ ่งถาหากมีขอบกพรองประการใด คณะผู จัดทำยินดีรับฟง

ขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ เพ่ือนำมาพิจารณาปรับปรุงใหเหมาะสมยิ่งข้ึนตอไป 
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บทท่ี 1 

บทนำ  

 

 โครงการวิจัยเปนบทเขียนหรือวรรณกรรมทางการศึกษาเฉพาะทาง ที่มีการนำเสนอผลการศึกษา

หรือผลการวิจัยที่นักศึกษาไดวางแผนและดำเนินการมาอยางตอเนื่อง มีประเด็นของการศึกษาที่ชัดเจน 

นำเสนอทฤษฎีที่มีเหตุผล แสดงขั้นตอนการดำเนินงาน วิเคราะหและวิจารณผลอยางมีหลักการ ซึ่งตองมี

การศึกษา อางอิง คนควาเพิ่มเติม ดังนั้น รายงานโครงการวิจัยจะตองมีแบบฟอรมหรือรูปแบบบรรทัดฐานท่ี

ชัดเจนเพ่ือประโยชนและสะดวกสำหรับผูจัดทำ รวมท้ังเปนการชวยใหการเก็บและตรวจสอบของทุกสาขาวิชา 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเปนไปในทิศทางและมาตรฐานเดียวกัน  

 โครงการวิจัยแบงออกเปน 5 สวน คือ สวนนำ สวนเนื้อความ สวนอางอิง สวนภาคผนวก และ

ประวัติผูเขียนโครงการวิจัย 

 

1.1 สวนนำ 

 สวนนี้หมายถึงสวนตางๆ ในตอนตนของรายงานโครงการวิจัย ซ่ึงนับตั้งแตปกนอก ปกใน ไปจนถึง 

สารบัญ โดยมีสวนประกอบและรายละเอียดเรียงตามลำดับ ดังนี้ 

 1.1.1  ปกนอก 

  ปกนอกของรายงานโครงการวิจัยเปนปกแข็งสีแดง ตรามหาวิทยาลัยและตัวอักษรทุกตัวบน

ปกนอกพิมพดวยอักษรสีทอง ซึ่งระบุชื่อรายงานโครงการวิจัยภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ชื่อพรอมนามสกุล

ของผูเขียน และตองใสคำนำหนานาม เชน นาย นางสาว นาง โดยไมตองเขียนคุณวุฒิใด ๆ ไวทายชื่อ เพราะ

รายละเอียดดังกลาวจะปรากฏอยู ในประวัติผ ู เขียนซึ ่งอยู ทายเลมรายงานโครงการวิจัย ถาหากมียศ      

ฐานันดรศักดิ ์ ราชทินนาม ดวยอักษรตัวพิมพใหญทั ้งหมด ซึ ่งรวมถึงบุพบท (Preposition) สันธาน 

(Conjunction) และคำนำหนานาม (Article) การพิมพปกนอกใหดูตัวอยางการพิมพรายงานโครงการวิจัย ใน

ภาคผนวก อยางไรก็ตามนักศึกษาจะทำการเขาเลมโครงการวิจัยไดก็ตอเม่ือผานการสอบและแกไขจนไดรับการ

อนุมัติจากคณะกรรมการสอบเรียบรอยแลว 

 1.1.2  สันปก 

  สันปกใหพิมพเฉพาะชื่อโครงการวิจัยภาษาไทย และป พ.ศ. ที่พิมพโครงการวิจัยเทานั้นโดย

พิมพเฉพาะตัวเลขป เชน 2564 เปนตน ชื่อโครงการวิจัยใหเปนชื่อเดียวกันกับที่แสดงบนปกนอกและปกใน 

หากชื่อโครงการวิจัยยาวเกินกวาบริเวณที่กำหนดใหพิมพในแบบฟอรม ใหทำการยอขนาดตัวอักษรหรือ

ปรับแตงใหเหมาะสม สันปกใหจัดทำเปนสันปกแข็งสีเดียวกับปกนอก และตัวอักษรทุกตัวบนสันปกใหเปน

ตัวอักษรสีทองเชนเดียวกัน 
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 1.1.3  รองปก 

  รองปก หมายถึง กระดาษเปลาที่อยูถัดจากปกแข็งดานหนาและกอนปกแข็งดานหลังใหมี

กระดาษสีขาวดานละแผน 

 1.1.4  ปกใน 

  ปกในจะมีรายละเอียดการพิมพเหมือนกับปกนอก และพิมพดวยตัวอักษรปกติที่ใชพิมพ

โครงการวิจัยปกในจะมี 2 แผน คือ ปกในภาษาไทยและปกในภาษาอังกฤษ ดังแสดงไวในภาคผนวก 

 1.1.5  หนาอนุมัติ 

  หนาอนุมัติจะแบงเปน 2 สวน คือ สวนบนเปนรายละเอียดโครงการวิจัย ซ่ึงมีขอมูลของหัวขอ

โครงการวิจัยรายชื่อนักศึกษา และชื่ออาจารยที่ปรึกษา และสวนการอนุมัติจะมีรายชื่อและลายมือชื่อของ

คณะกรรมการสอบโครงการวิจัยแสดงการอนุมัติโครงการวิจัย ใหนักศึกษาดูตัวอยางการพิมพโครงการวิจัย    

ในภาคผนวก นักศึกษาควรพิมพและตรวจสอบชื ่อและคำนำหนาของคณบดีและคณะกรรมการสอบ

โครงการวิจัยทุกคนใหถูกตอง เชน ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย ศาสตราจารย ดร. และอาจารย   

เปนตน 

  ในกรณีท่ีโครงการวิจัยนี้มีอาจารยท่ีปรึกษามากกวา 1 คน สำหรับสวนบนใหพิมพชื่ออาจารย

ที่ปรึกษาทุกคนโดยพิมพชื่ออาจารยที่ปรึกษาหลักกอนในบรรทัดแรก แลวบรรทัดตอมาจึงพิมพชื่ออาจารย     

ท่ีปรึกษารวม สำหรับสวนการอนุมัติใหพิมพชื่ออาจารยท่ีปรึกษาท่ีเขาสอบเทานั้น 

 1.1.6  บทคัดยอ 

  บทคัดยอ หมายถึง ขอความสรุปเนื้อหาของโครงการวิจัยที่ทำใหผูอานทราบถึงเนื้อหาของ

โครงการวิจัยโดยสรุปอยางรวดเร็ว บทคัดยอควรระบุถึงสวนตาง ๆ ดังนี้ 

  1) วัตถุประสงคหรือขอบเขตของโครงการวิจัย 

  2) วิธีการดำเนินงาน รวมถึงเครื่องมือท่ีใช วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล จำนวนและลักษณะกลุม

ท่ีศึกษา 

  3) ผลการดำเนินงานและการวิเคราะหขอมูล รวมถึงระดับนัยสำคัญทางสถิติ (ถามีการ

ทดสอบ) 

  4) คำสำคัญ (Keywords) หมายถึง คำที่มีนัยสำคัญเกี่ยวกับโครงการวิจัยหรืองานที่ทำ และ

คำเหลานี้สามารถนำไปใชในการสืบคนขอมูลได 
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  หมายเหตุ กอนเริ ่มพิมพบทคัดยอจะตองระบุรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการวิจัย เชน ชื่อ

โครงการวิจัย ชื่อและนามสกุลของผูเขียน เชนเดียวกับที่ปรากฏบนปกใน รหัสนักศึกษารายชื่ออาจารยท่ี

ปรึกษาโครงการวิจัย ชื่อปริญญา ชื่อสาขาวิชาและคณะของผูเขียนโครงการวิจัย ปการศึกษาท่ีทำโครงการวิจัย 

ดังตัวอยางการพิมพโครงการวิจัยในภาคผนวก 

  บทคัดยอท่ีดีควรจะอยูภายในหนาเดียวกันและควรมี 

  1) ความถูกตอง โดยระบุวัตถุประสงคและเนื้อหาตามท่ีปรากฏในโครงการวิจัย 

  2) ความสมบูรณ เชน คำยอ คำที่ไมคุ นเคยใหเขียนเต็มคำเมื่อกลาวถึงครั ้งแรก และไม

จำเปนตองอางอิงเอกสาร ยกตัวอยาง ยกขอความ สมการ หรือภาพวาดใด ๆ  

  3) ความเฉพาะ กระชับ ชัดเจน ใหเขียนแตละประโยคสั้นแตไดใจความ โดยเฉพาะอยางยิ่ง

ประโยคนำ 

  4) ลักษณะการเขียนควรอยูในรูปแบบการเขียนรายงานมากกวาการประเมิน จึงไมควรมีคำ

วิจารณ นอกจากจะเปนการรายงานผลของโครงการวิจัยหรือขอมูลตัวเลขท่ีสำคัญท่ีไดจากการวิเคราะหขอมูล 

  5) ความนาอานและราบรื่น ควรคำนึงถึงหลักการใชภาษาตามความเหมาะสม โดยใหเขียน

ประโยคสมบรูณในรูปของอกรรมกริยา (Active voice) นักศึกษาควรตระหนักอยูเสมอวาบทคัดยอจะเริ่มเขียน

ไดก็ตอเมื่องานทุกอยางไดเสร็จสิ้นแลว ดังนั้น เมื่อกลาวถึงวิธีการดำเนินโครงการและการทดสอบใหเขียนใน

ลักษณะบรรยายสิ่งที่ไดทำมา สวนสรุปผลของโครงการวิจัย การประยุกตโครงการวิจัยใหเขียนในรูปของผลท่ี

เกิดข้ึนในปจจุบัน 

 1.1.7  กิตติกรรมประกาศ 

  กิตติกรรมประกาศ หมายถึง ขอความกลาวขอบคุณผูที่ใหความชวยเหลือ ความรวมมือหรือ

คำแนะนำในการดำเนินโครงการวิจัย ตลอดจนผูเกี่ยวของตาง ๆ จนทำใหโครงการวิจัยสำเร็จลุลวงดวยด ีดวย

ชื่อและนามสกุลท่ีเปนทางการ ท้ังนี้เพ่ือเปนการแสดงถึงจรรยาบรรณทางวิชาการท่ีผูเขียนโครงการวิจัยควรถือ

ปฏิบัติ ความยาวของกิตติกรรมประกาศควรมีความยาวไมเกิน 1 หนา และลงทายดวย “คณะผูจัดทำ” แทน

ชื่อผูทำโครงการวิจัยไวตอนทายดวย ดูตัวอยางการพิมพโครงการวิจัยในภาคผนวก 

 1.1.8  สารบัญ 

  สารบัญ เปนรายการที่แสดงสวนประกอบสำคัญทั้งหมดของโครงการวิจัยโดยเรียงตามลำดับ

เลขหนา การจัดพิมพสารบัญใหเปนไปตามตัวอยางการพิมพโครงการวิจัยในภาคผนวกหากสารบัญไมจบ

ภายในหนึ่งหนากระดาษใหพิมพคาวา “สารบัญ (ตอ)” กลางหนากระดาษหนาถัดไป 

 1.1.9  สารบัญตาราง 
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  สารบัญตาราง เปนสวนที่แจงตำแหนงหนาของตารางทั้งหมดที่มีอยูในสวนเนื้อความของ

โครงการวิจัยเทานั้น ในกรณีท่ีมีการแสดงตารางในภาคผนวกตาง ๆ จะไมตองแสดงตำแหนงเลขหนาในสารบัญ

ตาราง การจัดพิมพสารบัญตารางใหเปนไปตามตัวอยางการพิมพโครงการวิจัยในภาคผนวก หากสารบัญตาราง

ไมจบภายในหนึ่งหนาใหพิมพคาวา “สารบัญตาราง (ตอ)” กลางหนากระดาษในหนาถัดไป 

 1.1.10  สารบัญภาพ 

  สารบัญภาพ เปนสวนที่แจงตำแหนงหนาของภาพ ซึ่งรวมไปถึงภาพ แผนที่ แผนภูมิ กราฟ 

ฯลฯ ทั้งหมดที่มีอยูในสวนเนื้อความของโครงการวิจัยเทานั้น ในกรณีที่มีการแสดงภาพในภาคผนวกตาง ๆ 

จะตองไมแสดงตำแหนงเลขหนาในสารบัญภาพ การจัดพิมพสารบัญภาพใหเปนไปตามตัวอยางในภาคผนวก 

หากสารบัญภาพไมสามารถจบไดในหนึ่งหนากระดาษใหพิมพคำวา “สารบัญภาพ (ตอ)” กลางหนากระดาษใน

หนาถัดไป 

 

1.2 สวนเนื้อความ 

 สวนเนื้อความของโครงการวิจัยจะแบงออกเปน 5 บทดวยกัน โดยมีรายละเอียดของแตละบทดังนี้ 

 1.2.1 บทนำ 

  บทนำจะเปนบทแรกของโครงการวิจัย มีจุดประสงคเพื่อใหผูอานเขาใจถึงความเปนมาของ

โครงการวิจัยครอบคลุมถึง หลักการและเหตุผล มูลเหตุจูงใจของการทำโครงการวิจัยเรื่องนี้ความสำคัญของ

ปญหา วัตถุประสงค ขอบเขตของโครงการวิจัย และประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 1.2.2 เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

  ในบทนี ้เปนการแสดงเอกสารและงานวิจัยที ่เกี ่ยวของกับเรื ่องที ่จะศึกษาหรืองานใน

โครงการวิจัย ทั้งนี้เพื่อใหนักศึกษามีการคนควาขอมูลตางๆ ที่จำเปน รวมถึงเครื่องมือตางๆ ที่ใชในการทำ

โครงการวิจัยอยางเปนระบบกอนท่ีนักศึกษาจะเริ่มการบรรยายหัวขอสำคัญตางๆ จะตองมีขอความนำเขาสูบท 

หลังจากนั้นคอยเริ่มบรรยายงานวิจัยที่เกี่ยวของและทฤษฎีที่นำมาประกอบการทำโครงการวิจัย โดยหนึ่งเรื่อง

ตอหนึ่งหัวขอสำคัญ 

 1.2.3 วิธีการดำเนินโครงการวิจัย 

  ในบทท่ี 3 ใหบรรยายถึงวิธีการดำเนินงานโครงการวิจัยของนักศึกษาในการทำโครงการวิจัยมี

วัตถุประสงคเพื่อใหนักศึกษาแสดงภาพรวมของการทำงานในโครงการวิจัยทั้งหมดอยางเปนระบบมีขั้นตอนท่ี

แนนอนและครบถวน โดยรายละเอียดท่ีจำเปนตองแสดงในบทนี ้จะแตกตางกันไปตามประเภทของ

โครงการวิจัยในการทำโครงการวิจัยในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จะแบง

ประเภทของโครงการวิจัยออกเปน 6 ประเภท คือ โครงการวิจัยสิ่งประดิษฐและนวัตกรรม โครงการวิจัยการ
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จัดการ โครงการวิจัยเก่ียวกับวัสดุทางวิศวกรรม โครงการวิจัยออกแบบทางดานสถาปตยกรรมและศาสตรอ่ืนๆ 

ท่ีเก่ียวของ 

 1.2.4  ผลการดำเนินโครงการวิจัย 

  บทที่ 4 จะเปนผลการดำเนินงานที่ไดจากการดำเนินงานในบทที่ 3 ซึ่งผลนั้นควรนำเสนอใน

รูปแบบที่เหมาะสม เชน ตาราง รูปภาพ และกราฟตาง ๆ พรอมคำอธิบายเพื่อใหเกิดความเขาใจโครงการวิจัย

ควรแสดงการวิจารณผล ซึ่งอยูตอจากผลการศึกษาและมีเนื้อหาครอบคลุมวาผลการศึกษาที่ไดมานั้นเหมือน

หรือแตกตางจากการศึกษาของผูอ่ืนท่ีไดศึกษาพรอมเหตุผลประกอบความเหมือนหรือความแตกตางอยางไร 

 1.2.5  สรุป อภิปราย และขอเสนอแนะ 

  บทนี้จะเปนการสรุปประเด็นสำคัญของรายงานโครงการวิจัยท้ังหมด ตองระบุผลงานสำคัญท่ี

คนพบจากการศึกษาวาเปนไปตามวัตถุประสงคหรือไม พรอมทั้งชี้ถึงขอจำกัดของโครงการวิจัยในครั้งนี้สวน

ขอเสนอแนะเปนการใหขอเสนอแนะวาหากมีการศึกษาเพิ่มเติมควรมีแนวทางอยางใดจึงนาจะไดผลดีที่สุด 

ตลอดจนการศึกษาครั้งนี้มีประโยชนประการใดบางในการประยุกตใช 

 

1.3 สวนอางอิง 

 รายงานโครงการวิจัยแตละเรื่องจะตองมีสวนอางอิงซึ่งจะเรียกวา “บรรณานุกรม” โดยมีรายชื่อ

หนังสือ สิ่งพิมพอ่ืนๆ โสตทัศนวัสดุ ตลอดจนวิธีท่ีไดขอมูลมาเพ่ือประกอบการเขียนโครงการวิจัย บรรณานุกรม

จะอยูตอจากสวนเนื้อความและกอนภาคผนวก การลงรายการตางๆ ในบรรณานุกรมใหพิมพเฉพาะเอกสารท่ีมี

การอางถึงในเนื้อหาของการวิจัยเทานั้น โดยตัวอยางในการพิมพบรรณานุกรมจะแสดงในภาคผนวก 

 

1.4 สวนภาคผนวก 

 ภาคผนวก หมายถึง ขอความที่เปนสวนเสริมใหเกิดความเขาใจในสวนเนื้อความชัดเจนขึ้น เชน

ตารางคุณสมบัติเฉพาะของวัสดุ มาตรฐานที่ใช และรายละเอียดการคำนวณในรายงานโครงการวิจัย เปนตน

หนาแรกของภาคผนวกใหขึ้นหนาใหมและพิมพคำวา “ภาคผนวก” อยูกลางหนากระดาษ ในกรณีที่มีหลาย

ภาคผนวกใหใชเปน ภาคผนวก ก ภาคผนวก ข ภาคผนวก ค ซึ่งแสดงดังตัวอยางการพิมพโครงการวิจัยใน

ภาคผนวก 

 

1.5 ประวัติยอผูจัดทำโครงการวิจัย 

 สวนประวัติยอผูจัดทำโครงการวิจัยจะแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับ ชื่อ-นามสกุล พรอมคำนำหนา

ไดแก นาย นางสาว และนาง หากมียศ ฐานันดรศักดิ์ ราชทินนาม สมณะศักดิ์ หรือตำแหนงทางวิชาการ      
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ใหใสไวดวย พรอมท้ัง วัน-เดือน-ปเกิด ท่ีอยูตามทะเบียนบาน วุฒิการศึกษาตั้งแตชั้นมัธยมศึกษาตอนตนจนถึง

ปจจุบัน กอนเขาทำการศึกษา สถานศึกษา และปที่สำเร็จการศึกษาความยาวไมเกิน 1 หนา นักศึกษาจะตอง

นำรูปถายสีขนาด 1.5 x 2 นิ้ว โดยเปนรูปถายหนาตรง สวมชุดนักศึกษาหรือชุดครุยวิทยฐานะที่ถูกตองตาม

ระเบียบมหาวิทยาลัยมาใสไวในสวนประวัติผูเขียนดวย โดยดูตัวอยางการพิมพโครงการวิจัยในภาคผนวก 
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บทที ่2  

ข้ันตอนการทำโครงการวิจัย 

 

 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไดจัดใหมีการเรียนการสอนรายวิชาการเตรียมโครงการวิจัยในแตละ

สาขาวิชา เพื่อใหนักศึกษาไดเลือกและศึกษาความเปนไปไดของหัวขอโครงงานที่สนใจ รวบรวมขอมูล ศึกษา

ความเปนมาของปญหา วิธีดำเนินงานโครงงาน กำหนดวัตถุประสงค เปาหมาย แผนการดำเนินงาน วัสดุและ

อุปกรณ นำเสนอโครงการวิจัย และรายงานความกาวหนาของโครงงาน เนื้อหาในบทนี้จะนำเสนอข้ันตอนการ

จัดทำขอเสนอโครงการวิจัยและการยื ่นขอสอบเพื ่อเสนอขออนุมัติขอเสนอโครงการวิจัยรวมทั ้งแสดง

แบบฟอรมเอกสารตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ 

 

2.1 การขอสอบขอเสนอโครงการวิจัย 
  

ผูเรียนเลือกหัวขอโครงการวิจัยเพื่อดําเนินงาน

ศึกษารายละเอียด เลือกอาจารยที่ปรึกษา

เสนอโครงการในเบื้องตนกับอาจารยที่ปรึกษา

เสนอโครงการในเบื้องตนกับอาจารยผูสอน

ศึกษาขอมูลเพิ่มเติมและทบทวนวรรณกรรม

แบบฟอรม I-Tech-01

เขียนบทที่ 1 2 และ 3 ใหอาจารยที่ปรึกษาตรวจ

สงบทที่ 1 2 และ 3

ใหอาจารยผูสอนตรวจ
ไมผาน

ปรับแกขอเสนอโครงการ เนื้อหาบทที่ 1 ถึง 3

กับอาจารยที่ปรึกษา

ยื่นขอสอบหัวขอโครงการวิจัย
 

 

ภาพท่ี 2.1  ข้ันตอนการดำเนินงานเตรียมขอเสนอโครงการวิจัย 
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การขอสอบขอเสนอโครงการวิจัยในแตละสาขาวิชา จะเริ่มตนไดเมื่อขอเสนอโครงการวิจัยที่จะยื่นขอสอบ 

ไดรับการเห็นชอบจากอาจารยท่ีปรึกษา แลวจึงเสนอตอคณะกรรมการดำเนินงานวิชาโครงการวิจัยโดยข้ันตอน

การดำเนินงานเตรียมขอเสนอโครงการวิจัย แสดงดังภาพท่ี 2.1 และขั ้นตอนการยื ่นขอสอบขอเสนอ

โครงการวิจัย แสดงดังภาพท่ี 2.2 

 

ผูเรียนจัดเตรียมขอเสนอโครงการวิจัย 

โดยผานการเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาและอาจารยผูสอน

ยื่นเอกสารขอสอบขอเสนอ

โครงการวิจัยตอสาขาวิชา

สอบขอเสนอโครงการวิจัย

แบบฟอรม I-Tech-01

แบบฟอรม I-Tech-02 ยื่น

ไมยื่น

ประกาศผลการสอบ

ขอเสนอโครงการวิจัย

ไมสอบ

แบบฟอรม I-Tech-03
แบบฟอรม I-Tech-04
แบบฟอรม I-Tech-05

สอบ

ปรับปรุงและแกไข เกรด F

วางแผนดําเนินงานโครงการวิจัย

ที่ไดรับอนุมัติและดําเนินงาน

สอบขอเสนอโครงการวิจัยใหม

ภายใน 1 สัปดาห

ไมผาน

ไมผาน
ผาน

ผาน

 
 

ภาพท่ี 2.2 ข้ันตอนยื่นสอบขอเสนอโครงการวิจัย 

 

2.2 แบบฟอรมเอกสารสำหรับการย่ืนขอสอบ และการขอสอบขอเสนอโครงการวิจัย 

 นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาการเตรียมโครงการวิจัยของแตละสาขาวิชา จะตองจัดเตรียม

ขอเสนอโครงการวิจัยใหครบถวนตามขอกำหนด แลวจึงยื่นขอสอบขอเสนอโครงการวิจัยกอนกำหนดการสอบ

อยางนอย 15 วัน เอกสารขอเสนอโครงการวิจัย เนื้อหาบทท่ี 1 2 และ 3 จะตองสงมาพรอมกับการยื่นขอสอบ

เพื่อใหเจาหนาที่ธุรการไดตรวจสอบความครบถวนของเอกสาร นอกจากนี้นักศึกษาตองดำเนินการเขาพบกับ

อาจารยที่ปรึกษาและกรรมการสอบเพื่อนัดหมายกำหนดการสอบพรอมกับยื่นเอกสารขอเสนอโครงการวิจัย
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และเนื้อหาบทท่ี 1 2 และ 3 อยางนอย 7 วัน กอนวันท่ีจะทำการสอบ โดยคณะกรรมการดำเนินงานจะกำหนด

ชวงสัปดาหของการสอบขอเสนอโครงการวิจัยและแจงใหนักศึกษาทราบในแตละภาคการศึกษา 

 รายการแบบฟอรมเอกสารสำหรับการยื่นขอสอบ และการสอบขอเสนอโครงการวิจัย ประกอบดวย 

 1) ฟอรม I-Tech-01 แบบฟอรมสำหรับการเขียนขอเสนอโครงการวิจัย 

 2) ฟอรม I-Tech-02 แบบฟอรมสำหรับยื่นขอสอบขอเสนอโครงการวิจัย 

 3) ฟอรม I-Tech-03 แบบฟอรมสำหรับประเมินผลการสอบขอเสนอโครงการวิจัย 

 4) ฟอร ม I-Tech-04 แบบฟอรมสำหรับใหอาจารย ท ี ่ปร ึกษาประเม ินผลการสอบขอเสนอ

โครงการวิจัย 

 5) ฟอรม I-Tech-05 แบบฟอรมสำหรับใหกรรมการสอบประเมินผลการสอบขอเสนอโครงการวิจัย 

 แบบฟอรมเอกสารทุกรายการสามารถดาวนโหลดไดจากเว็บไซตของฝายวิชาการ คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และตัวอยางแบบฟอรมแสดงในภาคผนวก ข 

 

2.3 การสอบโครงการวิจัย 

 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไดจัดใหมีการเรียนการสอนรายวิชาโครงการวิจัยในแตละสาขาวิชา

เพื่อใหนักศึกษาไดนำเอาองคความรูของการเรียนในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาตาง ๆ ดำเนินการ

ปฏิบัติการในโครงการวิจัยตามที่ไดรับอนุมัติ วิเคราะหการปฏิบัติงาน ปญหาและกำหนดวิธีการแกปญหา 

นำเสนอผลการดำเนินงานโครงการวิจัยเปนระยะ ๆ นำเสนอผลการดำเนินงานในขั้นสุดทาย และจัดทำ

รายงานโครงการวิจัยท่ีสมบูรณ เนื้อหาในหัวขอนี้จะนำเสนอข้ันตอนการขอสอบโครงการวิจัยในข้ันตอนสุดทาย 

รวมท้ังแสดงแบบฟอรมเอกสารตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ 
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 การขอสอบโครงการวิจัยจะสามารถดำเนินการไดเมื่อโครงการวิจัยไดผานการดำเนินงาน วิเคราะห 

และสรุปผล จัดทำรูปเลมรายงานผลการดำเนินงานโครงการวิจัยที่แลวเสร็จ ใหถูกตองตามรูปแบบของการ

เขียนเลมรายงานโครงการวิจัย ผานการตรวจสอบจากคณะกรรมการ และไดรับการเห็นชอบจากอาจารยท่ี

ปรึกษา จึงจะสามารถยื่นเสนอตอคณะกรรมการดำเนินงานวิชาโครงการวิจัยเพื่อขอสอบในขั้นตอนสุดทาย 

โดยข้ันตอนการดำเนินการยื่นขอสอบโครงการวิจัยแสดงดังภาพท่ี 2.3 

  

    ภาพท่ี 2.3 ข้ันตอนการสอบโครงการวิจัย 

นักศึกษาดําเนินโครงการวิจัยใหเสร็จสมบูรณและจัดทํารูปเลมรายงาน

ผลการดําเนินงานโครงการวิจัยที่แลวเสร็จ

อาจารยที่ปรึกษาเห็นชอบและอนุมัติใหสอบโครงการวิจัย

คณะกรรมการตรวจสอบรูปแบบการจัดทํารายงานโครงการวิจัยและ

ตรวจสอบรูปแบบโดยตองสงรูปเลมลวงหนาอยางนอย 15 วัน

ยื่นแบบขอสอบโครงการวิจัยที่สาขาวิชา

อาจารยที่ปรึกษาและคณะกรรมการสอบ กําหนดวันและเวลาสําหรับการสอบ

โดยตองสงรูปเลมรายงานโครงการวิจัยที่แลวเสร็จลวงหนากอนวันสอบ 7 วัน

สอบโครงการวิจัย ปรับปรุงแกไข
สอบโครงการวิจัย

ใหมภายใน 1 สัปดาห

ไมผาน

ไมผาน

อาจารยที่ปรึกษาและคณะกรรมการตรวจสอบการแกไข

จัดทําบทความ สรุปผลการดําเนินงานโครงการวิจัย

ผาน

เขาเลมโครงการวิจัยพรอมกับใหอาจารยที่ปรึกษาและคณะกรรมการลงนาม

สงเลมรายงานโครงการวิจัยจํานวน 2 เลม พรอมไฟลที่สาขาวิชา
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2.4 แบบฟอรมเอกสารสำหรับการย่ืนขอสอบและการขอสอบโครงการวิจัย 

 นักศึกษาที ่ลงทะเบียนเรียนวิชาโครงการวิจัยจะตองดำเนินงานใหแลวเสร็จ และจัดทำรูปเลม

รายงานผลการดำเนินงานใหถูกตองตามรูปแบบของการเขียนเลมรายงานโครงการวิจัย ผานการตรวจสอบ

รูปแบบจากคณะกรรมการดำเนินงานวิชาโครงการวิจัย จึงจะสามารถยื่นขอสอบโครงการวิจัยกอนกำหนดการ

สอบอยางนอย 15 วัน โดยคณะกรรมการดำเนินงานจะกำหนดชวงสัปดาหของการสอบโครงการวิจัย และแจง

ใหนักศึกษาทราบในแตละภาคการศึกษา ทั้งนี้นักศึกษาที่จะขอยื่นสอบโครงการวิจัยตองจัดเตรียมรูปเลม

รายงานผลการดำเนินงานที ่ผ านการเห็นชอบจากอาจารยที ่ปรึกษา และผานตรวจสอบรูปแบบจาก

คณะกรรมการแลวไปยื่นใหกับคณะกรรมการสอบลวงหนาอยางนอย 7 วัน รายการแบบฟอรมเอกสารสำหรับ

การยื่นขอสอบโครงการวิจัย ประกอบดวย 

 1) ฟอรม I-Tech-06 แบบฟอรมสำหรับยื่นขอสอบโครงการวิจัย 

 2) ฟอรม I-Tech-07 แบบฟอรมสำหรับใหคณะกรรมการสอบประเมินผลการสอบโครงการวิจัย 

 3) ฟอรม I-Tech-08 แบบฟอรมสำหรับสรุปผลการประเมินผลการสอบโครงการวิจัย 

 แบบฟอรมเอกสารทุกรายการสามารถดาวนโหลดไดจากเว็บไซตของฝายวิชาการ คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และตัวอยางแบบฟอรมแสดงใน ภาคผนวก ข 

 

2.5 การประเมินผลการสอบโครงการวิจัย  

 การประเมินผลการสอบโครงการวิจัย ประกอบดวยการประเมิน 3 สวน ไดแก การพิจารณารายงาน

โครงการวิจัย การเสนอผลงานภาคบรรยายและการประเมินจากคุณภาพผลงาน โดยแตละสวนมีแนวทางใน

การประเมินผลการสอบโครงการวิจัย ในข้ันตอนของการสอบปองกันโครงการวิจัย ดังนี้  

     2.5.1 การประเมินคุณภาพของโครงการวิจัย โดยวิธีการพิจารณารายงานโครงการวิจัย 

             2.5.1.1 บทท่ี 1 แสดงรายละเอียดของบทนำและมีเนื้อหาครบถวนถูกตอง 

             2.5.1.2 บทท่ี 2 แสดงรายละเอียดการคนควาและการอางอิงถูกตอง 

             2.5.1.3 บทท่ี 3 แสดงรายละเอียดการดำเนินงานครบถวนถูกตอง 

             2.5.1.4 บทท่ี 4 แสดงการวิเคราะหผลการดำเนินงานครบถวนถูกตอง 

             2.5.1.5 บทท่ี 5 แสดงความเหมาะสมในการอภิปรายผล สรุปผล และขอเสนอแนะ 

             2.5.1.6 ทักษะการเขียนรายงานและคุณภาพโดยรวมของรายงานผลการดำเนินงาน 

     2.5.2 การประเมินความรูความสามารถของนักศึกษาในการนำเสนอผลงานและการตอบคำถามโดยวิธีการ

สอบปากเปลา กรรมการสอบโครงการวิจัย อาจประเมินความรูความสามารถของนักศึกษาในการนำเสนอ

ผลงานและการตอบคำถามจากหลักเกณฑดังตอไปนี้  

             2.5.2.1 การเตรียมการกอนการสอบผลงาน 

             2.5.2.2 คุณภาพของสื่อในการนำเสนอผลงาน 

             2.5.2.3 วธิีการนำเสนอผลงาน 

             2.5.2.4 ความครบถวนของการนำเสนอผลงาน 
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                              2.5.2.5 การตอบคำถาม 

                 2.5.2.6 เวลาในการนำเสนอผลงาน 

             2.5.2.7 ความสามารถในการใชเทคโนโลยีการนำเสนอ 
  

     2.5.3 การประเมินคุณภาพของโครงการวิจัย โดยวิธีการพิจารณาผลงาน 

             2.5.3.1 ผลงานท่ีจดัทำบรรลุวัตถุประสงคของโครงการวิจัย 

             2.5.3.2 ระยะเวลาการดำเนินงานเปนไปตามแผน 

             2.5.3.3 คุณคาของผลงานจากโครงการวิจัย 

             2.5.3.4 คุณภาพของผลงาน ตอ จำนวนนักศึกษา 

             2.5.3.5 คุณภาพของผลงาน ตอ คาใชจายในการดำเนินงาน 

  2.5.3.6 ความสามารถในการเรียบเรียงรูปเลมและตรงตามรูปแบบเลมวิจัย 

  2.5.3.7 คุณภาพของนวัตกรรม ชิ้นงาน งานสรางสรรค เทียบกับวัตถุประสงคโครงการวิจัย 

 

 คะแนนการประเมินคุณภาพของผลงานโครงการวิจยัแบงเปน 2 สวน คือคะแนนจากคณะกรรมการ 

และคะแนนจากอาจารยท่ีปรึกษา โดยจะใหคะแนนคนละ 100 คะแนน และคำนวนหาคาคะแนนเฉลี่ย 

 โดยคะแนนจากการประเมินของคณะกรรมการสามารถแบงออกเปน 3 ประเด็นคือ รายงาน

โครงการวิจัย 30 คะแนน การเสนอผลงานภาคบรรยาย 35 คะแนน และการประเมินผลงานของโครงการวิจัย 

35 คะแนน รวม 100 คะแนน การประเมินผลทั้ง 3 สวนดังกลาว มีการประชุมพิจารณาโดยคณะกรรมการ

สอบโครงการวิจัย และหากผลการประเมินมีความแตกตางกันมาก อาจใชการอภิปรายรวมกันประกอบการให

คะแนนตามแบบประเมินการสอบเพ่ือลงมติสรุปผลการสอบ และตองมีการบันทึกไวเปนลายลักษณอักษร โดย

ใหมีการบันทึกประเด็นหรือรายการที่ตองแกไขตามมติของคณะกรรมการสอบและแจงใหผูเขาสอบลงนาม

รับทราบทันทีภายหลังสรุปผลในวันสอบ เพ่ือความโปรงใสและสามารถตรวจสอบได 

คะแนนท่ีไดจากเกณฑการประเมินผลการสอบปองกันโครงการวิจัยใหแบงเปน 8 ระดับดังนี้  

คะแนน 80 – 100  ระดับการประเมินคือ  A    

คะแนน 75 - 79  ระดับการประเมินคือ  B+     

คะแนน 70 – 74  ระดับการประเมินคือ  B      

คะแนน 65 – 69  ระดับการประเมินคือ  C+      

คะแนน 60 – 64  ระดับการประเมินคือ  C      

คะแนน 55 – 59  ระดับการประเมินคือ  D+      

คะแนน 50 – 54  ระดับการประเมินคือ  D      

คะแนนตํ่ากวา 50  ระดับการประเมินคือ  F (ไมผาน) 
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บทที่ 3 

การจัดพิมพรายงานโครงการวิจัย 

 

 รายงานโครงการวิจัยของทุกสาขาวิชาของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จะตองมีรูปแบบเดียวกัน 

เปนระเบียบเรียบรอย สวยงาม และถูกตองตามหลักการเขียนนักศึกษาจะตองปฏิบัติตามกฎเกณฑตางๆ ใน

คูมือการพิมพรายงานโครงการวิจัยนี้อยางเครงครัด ในบทนี้จะกลาวถึง ตัวพิมพ กระดาษที่ใชพิมพระยะ

ขอบกระดาษ ตัวอักษรและขนาดตัวอักษร การลำดับหนา การตัดคำและการจัดขอความการแบงบทและหัวขอ

ในบท การยอหนา และการเวนบรรทัด การพิมพศัพททางเทคนิค การวางตาราง ภาพ แผนภูมิ และกราฟ และ

การตั้งหมายเลขสมการ 

 

3.1 ตัวพิมพ 

 ใหนักศึกษาใชเครื่องพิมพที่สามารถพิมพตัวอักษรที่เปนสีดำที่มีความคมชัด สะดวกแกการอานและ

ใชตัวพิมพเดียวกันตลอดทั้งเลม สวนหนาที่มีภาพ แผนที่ แผนภูมิ หรือกราฟที่จำเปนตองเปนภาพสีสามารถ

พิมพเปนสีได 

 

3.2 กระดาษท่ีใชพิมพ 

 กระดาษที่ใชพิมพรายงานโครงการวิจัยตองเปนกระดาษขาวไมมีเสนบรรทัด ขนาดมาตรฐาน A4

น้ำหนัก 80 กรัมตอตารางเมตร ใชพิมพเพียงหนาเดียวเทานั้นตลอดท้ังเลม 

 

3.3 ระยะขอบกระดาษ 

 การเวนระยะขอบกระดาษใหเวนระยะหางเหมือนกันตลอดท้ังเลม คือในสวนนำ สวนเนื้อความสวน

อางอิง สวนภาคผนวก และประวัติผูเขียนโครงการวิจัย โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 3.3.1  ขอบกระดาษดานบน 

  ใหทำการเวนจากขอบกระดาษดานบน 1.5 นิ้ว หรือ 3.81 เซนติเมตร 

 3.3.2  ขอบกระดาษดานซาย 

  ใหทำการเวนจากขอบกระดาษดานซาย 1.5 นิ้ว หรือ 3.81 เซนติเมตร 

 3.3.3  ขอบกระดาษดานลาง 

  ใหทำการเวนจากขอบกระดาษดานลาง 1.0 นิ้ว หรือ 2.54 เซนติเมตร 

 3.3.4 ขอบกระดาษดานขวา 

  ใหทำการเวนจากขอบกระดาษดานขวา 1.0 นิ้ว หรือ 2.54 เซนติเมตร  

 3.3.5  หมายเลขหนา 
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กำหนดใหหมายเลขหนาอยู ทางดานบนขวาของหนากระดาษ โดยเวนระยะหางจาก

ขอบกระดาษดานบนลงมาประมาณ 0.75 นิ้ว หรือ 1.9 เซนติเมตร และหางจากขอบกระดาษดานขวาเขามา 1 

นิ้ว หรือ 2.54 เซนติเมตร 

 

3.4 ตัวอักษรและขนาดตัวอักษร 

 ใหพิมพขอความทั ้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษดวยรูปแบบอักษร TH Sarabun PSK ขนาด          

16 พอยต ตัวธรรมดาตลอดทั้งเลม ยกเวน หัวขอหลักจะใชตัวหนา และชื่อบทจะใชขนาด 18 พอยต ตัวหนา 

ในกรณีท่ีเปนคำบรรยายในตาราง ภาพ แผนภูมิ กราฟ ฯลฯ ขนาดแบบอักษร 16 พอยตหรือเล็กกวาตามความ

เหมาะสม 

 

3.5 การลำดับหนา 

 รายละเอียดการลำดับหนาจะแตกตางกันตามสวนตาง ๆ ในรายงานโครงการวิจัย โดยจะพิมพลำดับ

หนาไวดานบนขวาของหนา หางจากขอบกระดาษดานบนลงมาประมาณ 0.75 นิ้ว หรือ 1.9 เซนติเมตร และ

หางจากขอบกระดาษดานขวาเขามาประมาณ 1 นิ้ว หรือ 2.54 เซนติเมตร ตัวอักษรและขนาดตัวอักษรใหใช

แบบเดียวกันกับที่ใชในสวนเนื้อความ คือ อักษร TH Sarabun PSK ขนาด 16 พอยต การพิมพเลขหนาจะ

แตกตางกันไปตามสวนตาง ๆ ในรายงานโครงการวิจยั ดังนี้ 

 3.5.1  สวนนำ 

  ในการลำดับหนาในสวนนำจะใชตัวอักษรเรียงตามลำดับพยัญชนะในภาษาไทย คือ ก ข ค ... 

โดยไมพิมพตัวอักษรลำดับหนาของ ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ และหนาอนุมัติ แตใหนับจำนวนหนา

รวมไปดวย 

 3.5.2  สวนเนื้อความและสวนอางอิง 

  ในการลำดับหนาในสวนเนื้อความและสวนอางอิงจะใชตัวเลขอาราบิค 1 2 3 เรียงตามลำดับ

ตลอดทั้งเลม และไมตองพิมพเลขหนากำกับบนหนาแรกของทุกบท และหนาแรกของสวนอางอิง แตใหนับ

จำนวนหนารวมไปดวย 

 3.5.3  สวนภาคผนวก 

  ในสวนนี้จะใสเลขหนากำกับทุกหนา ยกเวนหนาคั่นที่พิมพคำวา ภาคผนวก ภาคผนวก ก 

ภาคผนวก ข จะไมตองใสเลขหนาแตใหนับจำนวนหนารวมไปดวย 

 3.5.4  ประวัติผูเขียนปริญญานิพนธ 

  ในสวนนี้จะใสเลขหนากำกับทุกหนา ยกเวนหนาค่ันท่ีพิมพคำวา ประวัติผูเขียนไวก่ึงกลางหนา

กลางหนากระดาษ 

 ตารางที่ 3.1 แสดงตัวอยางการลำดับหนาในรายงานโครงการวิจัย ซึ่งนักศึกษาสามารถนำไปใช

เปรียบเทียบเพ่ือลำดับหนาโครงการวิจัยของตนเองได 
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ตารางท่ี 3.1 ตัวอยางการลำดับหนาในรายงานโครงการวิจยั 

 

 

 

 

 

 

3.6 การตัดคำและการจัดขอความ 

 ในการตัดคำและการจัดขอความ นักศึกษาควรจัดรูปแบบของเนื้อหาในแตละยอหนาใหเปนแบบ

กระจาย เพื่อใหขอความในรายงานโครงการวิจัยดูเรียบรอยและสวยงาม และไมควรตัดคำระหวางบรรทัด     

เรื่อง การนับ การพิมพ 

ปกในภาษาไทย ก - 

ปกในภาษาอังกฤษ ข - 

หนาอนุมัต ิ ค - 

บทคัดยอ ง ง 

กิตติกรรมประกาศ จ จ 

สารบัญ ฉ ฉ 

สารบัญ (ตอ) ช ช 

สารบัญตาราง ซ ซ 

สารบัญตาราง (ตอ) ฌ ฌ 

สารบัญภาพ ญ ญ 

สารบัญภาพ (ตอ) ฎ ฎ 

หนาแรกบทท่ี 1 1 - 

เนื้อหาบทท่ี 1 2 2 

หนาแรกบทท่ี 2 3 - 

เนื้อหาบทท่ี 2 4 4 

บรรณานุกรม 60 - 

บรรณานุกรม (ตอ) 61 61 

ภาคผนวก ก 62 - 

เนื้อหาภาคผนวก ก 63 63 

ภาคผนวก ข 64 - 

เนื้อหาภาคผนวก ข 65 65 

ประวัติยอผูทำโครงการวิจัย 66 - 

ประวัติยอผูจัดทำโครงการวิจัยคนท่ี 1 67 67 

ประวัติยอผูจัดทำโครงการวิจัยคนท่ี 2 68 68 
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ถาพิมพคำสุดทายไมจบในบรรทัดนั้น ๆ ใหยกคำนั้นท้ังคำไปพิมพในบรรทัดถัดไป หากมีความจำเปนตองตัดคำ

ระหวางบรรทัดใหใชเครื่องหมายยัติภังค “-” ใสไวท่ีทายคำสวนแรกซ่ึงแสดงอยูคนละบรรทัดกับคำสวนหลัง 

 สวนการเวนวรรคระหวางคำ ใหเวน 1 ตัวอักษรขนาดธรรมดา และการเวนวรรคระหวางประโยคให

เวน 1 ตัวอักษรขนาดธรรมดา ซ่ึงอาจมากกวาหรือนอยกวานี้ไดเม่ือมีการจัดรูปแบบของขอความแบบกระจาย 

 

3.7 การแบงบทและหัวขอในบท การยอหนา และการเวนบรรทัด 

 3.7.1  บท 

  เมื่อเริ่มบทใหมใหขึ้นหนาใหมเสมอและมีเลขประจำบท โดยใหใชเลขอารบิคเทานั้น ใหพิมพ

คำวา “บทที่” ไวตรงกลางตอนบนสุดของหนากระดาษ สวนชื่อบทใหพิมพไวตรงกลางหนากระดาษเชนกัน 

โดยใหพิมพบรรทัดตอไปไมตองเวนบรรทัด สำหรับชื่อบทที่ยาวเกิน 1 บรรทัดใหแบงเปน 2 – 3 บรรทัด ตาม

ความเหมาะสม การพิมพบทที่และชื่อบทใหใชตัวอักษรขนาด 18 พอยต (Points) เปนตัวหนาและระหวางคำ

บรรยายชื่อบทและเนือ้หาใหเวน 1 บรรทัด 

 3.7.2  หัวขอสำคัญและหัวขอยอย ใหยึดรูปแบบดังแสดงภาคผนวกและใชรูปแบบนี้ตลอดท้ัง

รายงานโครงการวิจยั 

  1) ชิดขอบเขตการพิมพทางดานซายมือ ใหพิมพหมายเลขแสดงหัวขอสำคัญ เชน 1.1  

  2) ที่ระยะหาง 5 ตัวอักษรแบบธรรมดา ตำแหนงยอหากมีหัวขอรองในหัวขอสำคัญอีกจะใช

ระยะนี้ในการเริ่มพิมพหมายเลขแสดงหัวขอรอง เชน 1.1.1  

  3) ที่ระยะหาง 10 ตัวอักษรจะพิมพชื่อหัวขอรอง ตำแหนงยอหนาขอความภายใตหัวขอรอง 

หากมีหัวขอยอยในหัวขอรองอีกก็จะใชระยะนี้ในการเริ่มพิมพหมายเลขแสดงหัวขอยอย เชน 1.1.1.1 

  4) ที่ระยะหาง 15 ตัวอักษร จะเริ่มพิมพขอความ ซึ่งระยะนี้จะเปนระยะสุดทายที่อนุญาตให

ทำการยอหนาเชน 1) 

 3.7.3 การเวนบรรทัดจะกระทำตอเม่ือ 

1) ข้ึนหัวขอสำคัญใหม 

2) แทรกตาราง ภาพ แผนภูมิ กราฟ และสมการ ฯลฯ 

  3) จัดขอความในแตละหนาใหสวยงาม  
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ภาพท่ี 3.1 ตัวอยางการแบงบทและหัวขอในบท 

 

3.8 การพิมพศัพททางเทคนิค 

 ศัพททางเทคนิคที่เปนภาษาอังกฤษ ถาแปลเปนภาษาไทยใหอางอิงจากหนังสือศัพทเทคนิคของ

วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย (ว.ส.ท.) ฉบับลาสุด ในกรณีที่ใชภาษาไทยแทนคำศัพทครั้งแรกใหวงเล็บ

ภาษาอังกฤษควบคูไวดวย และใหพิมพตัวอักษรตัวแรกของคำแรกดวยอักษรตัวพิมพใหญเทานั้น นอกนั้นให

เปนตัวพิมพเล็ก เชน อิเล็กทรอนิกส (Electronics) อินพุต (Input) เอาตพุต (Output) ลักษณะสมบัติ 

(Characteristic) เวบไซท (Web site) ฯลฯ เปนตน ยกเวนกรณีที่คำศัพทนั้นมีคำยอใหพิมพตัวอักษรตัวแรก

ของทุกคำดวยอักษรตัวพิมพใหญ เชน คอมพิวเตอรในงานออกแบบ (Computer Aided Design, CAD)    

เปนตน 

 

3.9 การวางตาราง ภาพ แผนท่ี แผนภูมิ และกราฟ 

 3.9.1 ตาราง 

  ตารางประกอบไปดวยหมายเลขตาราง ชื่อตาราง และสวนตาราง ซึ่งการจัดวางในรายงาน

โครงการวิจัย มีรายละเอียดดังนี้ (ตัวอยางแสดงในภาคผนวก) 

  1) ใหจัดตารางไวก่ึงกลางหนากระดาษเสมอ 

  2) หมายเลขตารางและชื่อตารางใหพิมพไวดานบนของตารางชิดขอบดานซายมือ โดยมีการ

เวนบรรทัดกอนที่จะเริ่มพิมพสวนตาราง หมายเลขตารางจะกำหนดตามการแบงบท โดยเรียงลำดับหมายเลข
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ตารางตามบทจาก 1 ไปจนจบบท ตารางในภาคผนวกใหพิมพในลักษณะเดียวกัน ใหพิมพตัวอักษรหนาสำหรับ

คำวาตารางท่ี และเลขท่ีตาราง เชน ตารางท่ี 1.1 (อยูในบทท่ี 1) ตารางท่ี 2.1 (อยูในบทท่ี 2) ตารางท่ี ก.1 (อยู

ในภาคผนวก ก) 

  3) ใหพิมพชื่อตารางตอจากเลขที่ของตารางโดยเวนระยะหาง 2 วรรคตัวอักษร และสำหรับ

ชื่อตารางท่ียาวเกิน 1 บรรทัด ใหพิมพตัวอักษรตัวแรกของบรรทัดถัดไปตรงกับตัวอักษรตัวแรกของชื่อตาราง

บรรทัดบน 

  4) ขนาดของตารางไมควรเกินขอบเขตการพิมพของรายงานโครงการวิจัยท่ีกำหนดไวในหัวขอ 

3.3 โดยอาจวางตารางในแนวตั้งหรือแนวนอนก็ได ในกรณีที่วางแนวนอนใหหันหัวของตารางเขาหาสันปก    

ถาตารางมีขนาดใหญใหทำการยอขนาดลงโดยที่ขอความภายในตารางจะตองชัดเจนและอานไดดวยสายตา

ปกต ิ

  5) สำหรับตารางท่ีตอเนื่องกัน ใหพิมพชื่อตารางในหนาถัดไปเหมือนกันกับหนาแรกแลวพิมพ

คำวา “(ตอ)” ไวดานหลัง และตองมีหัวของตารางในทุกหนาของตารางท่ีตอเนื่องกัน 

  6) ถาเปนตารางที่ไดมาจากการคนควาใหนักศึกษาอางอิงที่มาของตารางดวย โดยใหพิมพ    

ที่มา ชื่อและสกุล ป พ.ศ. และหนา ของเอกสารที่คนความา ดานลางของตารางเพื่อระบุวาตารางนี้นำมาจาก

เอกสารของผูใด เผยแพรป พ.ศ. อะไร และอยูหมายเลขหนาอะไร 

 3.9.2 ภาพ (ภาพ แผนภูมิ และกราฟ) 

  ภาพประกอบไปดวยหมายเลขภาพ ชื ่อภาพ และสวนภาพ ซึ ่งการจัดวางในรายงาน

โครงการวิจัยมีรายละเอียดดังนี้  

  1) ใหจัดภาพไวก่ึงกลางหนากระดาษเสมอ ควรระบุขนาดของภาพใหชัดเจน กวาง x ยาว 

  2) หมายเลขภาพและชื่อภาพใหพิมพไวกึ่งกลางหนากระดาษ โดยมีการเวนบรรทัดกอนที่จะ

วางภาพ หมายเลขภาพจะกำหนดตามการแบงบท โดยเรียงลำดับหมายเลขภาพตามบทจาก 1 ไปจนจบบท 

ภาพในภาคผนวกใหพิมพในลักษณะเดียวกัน ใหพิมพตัวอักษรหนาสำหรับคำวาภาพท่ีและเลขท่ีภาพ เชน ภาพ

ท่ี 1.1(อยูในบทท่ี 1) ภาพท่ี 2.1 (อยูในบทท่ี 2) ภาพท่ี ก.1 (อยูในภาคผนวก ก) 

  3) ใหพิมพชื่อภาพตอจากเลขท่ีภาพโดยเวนระยะหาง 2 วรรคตัวอักษร และสำหรับชื่อภาพท่ี

ยาวเกิน 1 บรรทัด ใหพิมพบรรทัดแรกไวกึ่งกลางโดยตัดคำใหเหมาะสม สวนบรรทัดอื่นใหเริ่มพิมพตรงกันกับ

อักษรตัวแรกของชื่อภาพบรรทัดบน 

  4) ขนาดของภาพไมควรเกินขอบเขตการพิมพของปริญญานิพนธที่กำหนดไวในหัวขอ 3.3 

โดยใหวางภาพในแนวตั้งเทานั้น ถาภาพมีขนาดใหญใหทำการยอขนาดลงโดยท่ีรายละเอียดจะตองชัดเจน และ

เปนภาพสีหรือขาวดำตามความเหมาะสม 

  5) ถาเปนภาพที่ไดมาจากการคนควาใหอางอิงที่มาของภาพดวย โดยใหพิมพ ที่มา ชื่อและ

สกุล ป พ.ศ. และหนา ของเอกสารที่คนความา ดานลางของภาพเพื่อระบุวาภาพนี้นามาจากเอกสารของผูใด 

เผยแพรป พ.ศ. อะไร และอยูหมายเลขหนาอะไรหรือจากเว็บไซตอะไร 
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3.10 การตั้งหมายเลขสมการ 

 3.10.1 แบบอักษรที่ใชแสดงสมการและหมายเลขสมการ ใหใชอักษร Time New Roman ขนาด 

10 พอยต  

 3.10.2 ในสวนสมการไมตองพิมพคำวา “สมการ” แตใหมีหมายเลขสมการซึ่งเปนเลขอยูในวงเล็บ 

(x.y) โดยที่ x คือตัวเลขบอกบทที่สมการแสดงอยู และ y คือลำดับที่ของสมการวาเปนลำดับที่เทาไหรในบทท่ี 

x เชน สมการ 3.10 จะเปนสมการลำดับท่ี 10 ท่ีอยูในบทท่ี 3 เปนตน จะตองพิมพสมการและหมายเลขสมการ

ในบรรทัดเดียวกัน 

 3.10.3 ใหเริ่มพิมพสมการอยูตรงกลางของหนากระดาษ และสมการถัดไปใหยึดเครื่องหมายเทากับ 

( = ) เปนหลัก และพิมพตัวอักษรตัวสุดทายของหมายเลขสมการติดกับก้ันหลังของหนากระดาษ ดังตัวอยางใน

ภาคผนวก 

 3.10.4 การพิมพสมการและสัญลักษณท่ีใชในสมการจะตองถูกตองตามหลักคณิตศาสตร 
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บทที่ 4 

การเขียนบรรณานุกรม 
 

 การเขียนบรรณานุกรมในเอกสาร ในรายงานโครงการวิจัย ทั้งภายในเนื้อหาและทายเลมใหเปนไป

ตามหลักการดังตอไปนี้ 
 

4.1 การอางอิงเอกสารภายในเนื้อหา 

           การอางอิงเอกสารในเนื้อหาใหใชระบบ ชื่อ-ป ซึ่งเปนการอางโดยระบุชื่อผูแตงและปพิมพ

ของเอกสารท่ีอาง แทรกปนไปกับเนื้อหา สำหรับชื่อผูแตงคนไทยและเขียนเปนภาษาไทย ใหระบุเฉพาะชื่อ

ผูแตง สวนชื่อผูแตงเปนภาษาตางประเทศ รวมท้ังชื่อผูแตงคนไทยท่ีเขียนเปนภาษาตางประเทศ ใหระบุชื่อ

สกุล โดยมีรูปแบบดังนี้ 

          การเขียนอางอิงในเนื้อเรื่องบทความ ใหใสชื่อผูแตง (สำหรับคนไทย) ชื่อสกุลผูแตง (สำหรับชาว

ตางประเทศ) และปพิมพของเอกสาร หรือใสชื่อและปอยูในวงเล็บ 

 สำหรับผูแตง 1 คน (ทวีโชค, 2544) 

 สำหรับผูแตง 2 คน (Woodburne and Burkel, 1994) 

 สำหรับผูแตง มากกวา 2 คน (พรสวัสดิ์ และคณะ, 2536) หรือ (Vatanaspt et. al.,1999) 

 

4.2 การอางอิงเอกสารทายเลม 

           เอกสารทุกรายการที่อางไวในเนื้อหา จะนำมารวมไวตอนทายของเลม จัดเรียงตามลำดับอักษรของ

ชื่อผูแตงภาษาไทยกอน ตามดวยภาษาอังกฤษ โดยมีรูปแบบดังนี้ 

          วิธีการเขียนบรรณานุกรมทายเลม : การอางอิงและบรรณานุกรมใหเรียงลำดับเอกสารภาษาไทย

กอน  ภาษาอังกฤษ เรียงลำดับตามตัวอักษร และสระ กรณีผูเขียนคนเดียวกันใหเรียงตามปท่ีตีพิมพ 

          4.2.1 การอางอิงหนังสือ: ชื่อผูแตง. ปท่ีพิมพ. ช่ือหนังสือ. ครั้งท่ีพิมพ. เมืองท่ีพิมพ : สำนักพิมพ. 

ตัวอยาง   

ทวีโชค วิษณุโยธิน.(2544).//ออรโธปดิกส สำหรับนักศึกษาแพทย.//ขอนแกน :1 โรงพิมพคลังนานาวิทยา. 

พรสวัสดิ์ เพชรแดง,/สุขุม เรืองชัยกุล และนิติพร เพ่ิมพูนศิลป. (2536).//พระราชบัญญัติรถยนต พ.ศ. 2522  

        แกไขเพ่ิมเติม 2524 -2530. กรุงเทพฯ : ฟสิกสเซนเตอร. 

          4.2.2 การอางอิงบทความในหนังสือ:  

                    ชื่อผูเขียนบทความ.//ปพิมพ.//ช่ือบทความ. ใน ชื่อหนังสือ, หนา.//ครั้งท่ีพิมพ.//เมืองท่ี

พิมพ:  สำนักพิมพ. 
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ตัวอยาง  

พวงทอง บุญทรง และเกรียงศักดิ์ หามะฤทธิ์. (2541).//ชนิดความเสียหาย และประชากรหนูในไรถ่ัวเหลือง.  

        ใน เอกสารสารการสัมมนาทางวิชาการแมลงและสัตวศัตรูพืช ครั้งท่ี 11, หนา 523 -536.   

        กรุงเทพฯ: กองกีฏ และสัตววิทยา กรมวิชาการเกษตร. 

Woodburne, RT and Burkel WE. (1994). Head and neck. In Essential of Human Anatomy,      

 pp. 187-310. 9th ed., New York: Oxford University Press.  

           4.2.3 การอางอิงบทความในวารสาร:  

                    ข่ือผูเขียน. ปท่ีพิมพ. ช่ือบทความ. ชื่อวารสาร. ปท่ี (ฉบับท่ี) : หนา. 

ตัวอยาง 

วิชัย โชควิวัฒน. 2529. การผสมผสานบัตรสงเคราะหผูมีรายไดนอยดานการรักษาพยาบาลกับบัตรสุขภาพ.  

        แพทยสภาสาร (ธ.ค.) : 617. 

Vatanasapt, V, Sripa, B, Sithithaworn, P, Mairiang, P. 1999. Liver flukes and liver cancer.  

        Cancer Surv. 33: pp. 313-314. 

          4.2.4 การอางอิงทายเรื่องของ web site:  

                   ชื่อผูแตง. ปพิมพ. ช่ือเรื่อง. [ออนไลน] [cited วันเดือนปท่ีอาง]. เขาถึงไดจาก : URL 

ตัวอยาง 

มีชัย ฤชุพันธ. 2543. ความคิดเห็นของมีชัย : การปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ. [ออนไลน]  

       [อางเม่ือ 23 กรกฎาคม 2545] เขาถึงไดจาก : 

http://www.meechaithaland.com/meechai/showshtml. 

UNESCO. 2002. Guidelines on Designing Web Pages for Libraries. [Online] [Cited 13 June 

 2002]. Available from : http://www.unesco.org/webworld/participer/guidelines/. 

 4.2.5 การอางอิงเปนวิทยานิพนธหรือปริญญานิพนธ 

ตัวอยาง 

จำนง  ตรีนุมิตร.  ความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารยเกี่ยวกับการใหบริการการศึกษาของสำนัก 

 สงเสริมวิชาการ สถาบันราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา.  วทิยานิพนธ ค.ม., กรุงเทพฯ :   

 มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา,  2545. 

นิวัตร ภูมิพันธ.  การประยุกตใชเครื่องหาพิกัดดาวเทียมแบบสถิตในการกำหนดหมุดมาตรฐานใน 
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 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.  ปริญญานิพนธ วศ.บ.,  มหาสารคาม  :  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม,   

 2548. 

เบญจวรรณ  ศรีสธุรรม.  สภาพและความตองการของนิสิตบัณฑิตศึกษาในการใหบริการ 

 ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม.  รายงานการศึกษาคนควาอิสระ  กศ.ม.  มหาสารคาม 

 :  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม,  2542. 
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เดือน//25XX 
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กวาง X ยาว คือ 3.90 X 3.06 ซม.  

 

 

เวน 1 บรรทัดขนาด 16  พอยต TH Sarabun PSK 

เวนระยะเทากัน 

ใชเดือนและปท่ีสงเลม 
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 3.1//แผนการดำเนินงาน 26 

 3.2//การออกแบบ / เครื่องมือ 30 

 3.3//ข้ันตอนการสราง / ข้ันตอนการเนินงาน 32 

 3.4//วิธีการทดสอบ / วิธีการวัดผล 35 

บทท่ี/4//ผลการดำเนินโครงการวิจัย 50 

 4.1//ผล….. 50 

 4.2//การวิเคราะห / การวิจารณ 51 

บทท่ี/5//สรุป อภิปราย และขอเสนอแนะ 52 

 5.1//สรุปและอภิปราย 52 

 5.2//ขอเสนอแนะ 52 
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สารบัญ/(ตอ) 

/ 

  หนา 

บรรณานุกรม 60 

ภาคผนวก/ก 62 

  63 

ภาคผนวก/ข 64 

  65 

ประวัตยิอผูจัดทำโครงการวิจัย 66 

 

หมายเหตุ 

 เพื่อความสะดวกในการพิมพสารบัญใหจัดพิมพในรูปแบบตารางแลวทำการซอนเสนขอบของตาราง 

โดยกำหนดตารางใหมี 3 คอลัมน แตจะมีก่ีแถวก็ไดข้ึนอยูกับรายละเอียดของสารบัญ ความกวางของคอลัมนท่ี 

1 และ 3 จะประมาณ 1.7 ซม. สวนความกวางของคอลัมนที่ 2 จะประมาณ 12 ซม. ในกรณีทำการพิมพ

บทคัดยอ กิตติกรรมประกาศ สารบัญตาง ๆ ชื่อบท และชื่อภาคผนวก ใหทำการผสานเซลลท่ีอยูในคอลัมนท่ี 1 

และ 2 แลวจัดขอความชิดซายในกรณีท่ีการพิมพหัวขอสำคัญในแตละบทใหพิมพในคอลัมนที ่ 2 และจัด

ขอความชิดซาย สำหรับคอลัมนท่ี 3 จะทำการพิมพเลขหนา โดยทำการพิมพโดยจัดชิดขวาเพ่ือใหตำแหนงหลัก

หนวยของเลขหนาตรงกัน 
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สารบัญตาราง 

/ 

ตารางท่ี  หนา 

3.1 แผนการดำเนินงานของโครงการ 30 

3.2 ขอความแสดงชื่อตาราง 32 

3.3 ขอความแสดงชื่อตาราง 34 

3.4 ขอความแสดงชื่อตาราง 35 

3.5 ขอความแสดงชื่อตาราง 35 

3.6 ขอความแสดงชื่อตาราง 36 

3.7 ขอความแสดงชื่อตาราง 37 

3.8 ขอความแสดงชื่อตาราง 37 
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สารบัญตาราง/(ตอ) 

/ 

ตารางท่ี  หนา 

4.1 แผนการดำเนินงานของโครงการ 40 

4.2 ขอความแสดงชื่อตาราง 42 

4.3 ขอความแสดงชื่อตาราง 44 

4.4 ขอความแสดงชื่อตาราง 45 

4.5 ขอความแสดงชื่อตาราง 45 

4.6 ขอความแสดงชื่อตาราง 46 

4.7 ขอความแสดงชื่อตาราง 47 

4.8 ขอความแสดงชื่อตาราง 47 

 

หมายเหตุ 

 เพื่อความสะดวกในการพิมพสารบัญตารางใหจัดพิมพในรูปแบบตารางแลวทำการซอนเสนขอบของ

ตาราง โดยกำหนดตารางใหมี 3 คอลัมน แตจะมีก่ีแถวก็ไดข้ึนอยูกับรายละเอียดของสารบัญตาราง ความกวาง

ของคอลัมนท่ี 1 และ 3 จะประมาณ 1.7 ซม. สวนความกวางของคอลัมนท่ี 2     จะประมาณ 12 ซม.  

 ใหพิมพหมายเลขตารางในคอลัมนที ่ 1 ของแตละแถวและจะตองจัดใหจุดทศนิยมตรงกัน โดย

ความหมายของตัวเลขอยูหนาจุดทศนิยมจะแสดงเลขของบทที่ตารางนี้แสดงอยู สวนตัวเลขหลังจุดทศนิยมจะ

เปนหมายเลขของตารางในแตละบท 

 สวนคอลัมนที่ 2 จะเปนขอความแสดงชื่อของตารางนั้นๆ สำหรับคอลัมนที่ 3 จะทำการพิมพเลข

หนา โดยทำการพิมพโดยจัดชิดขวาเพ่ือใหตำแหนงหลักหนวยของเลขหนาตรงกัน 
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สารบัญภาพ 

/ 

ภาพท่ี  หนา 

2.1 แผนการดำเนินงานของโครงการ 30 

2.2 ขอความแสดงชื่อภาพ 32 

2.3 ขอความแสดงชื่อภาพ 34 

2.4 ขอความแสดงชื่อภาพ 35 

2.5 ขอความแสดงชื่อภาพ 35 

2.6 ขอความแสดงชื่อภาพ 36 

2.7 ขอความแสดงชื่อภาพ 37 

2.8 ขอความแสดงชื่อภาพ 37 
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สารบัญภาพ/(ตอ) 

/ 

ภาพท่ี  หนา 

3.1 ขอความแสดงชื่อภาพ 40 

3.2 ขอความแสดงชื่อภาพ 42 

3.3 ขอความแสดงชื่อภาพ 44 

3.4 ขอความแสดงชื่อภาพ 45 

3.5 ขอความแสดงชื่อภาพ 45 

3.6 ขอความแสดงชื่อภาพ 46 

3.7 ขอความแสดงชื่อภาพ 47 

3.8 ขอความแสดงชื่อภาพ 47 

 

หมายเหตุ 

 เพื่อความสะดวกในการพิมพสารบัญภาพใหจัดพิมพในรูปแบบตารางแลวทำการซอนเสนขอบของ

ตาราง โดยกำหนดตารางใหมี 3 คอลัมน แตจะมีกี่แถวก็ไดขึ้นอยูกับรายละเอียดของสารบัญภาพ ความกวาง

ของคอลัมนท่ี 1 และ 3 จะประมาณ 1.7 ซม. สวนความกวางของคอลัมนท่ี 2       จะประมาณ 12 ซม.  

 ใหพิมพหมายเลขภาพในคอลัมนที ่ 1 ของแตละแถวและจะตองจัดใหจุดทศนิยมตรงกัน โดย

ความหมายของตัวเลขอยูหนาจุดทศนิยมจะแสดงเลขของบทท่ีภาพนี้แสดงอยู สวนตัวเลขหลังจุดทศนิยมจะ

เปนหมายเลขของภาพในแตละบท 

 สวนคอลัมนที่ 2 จะเปนขอความแสดงชื่อของภาพนั้นๆ สำหรับคอลัมนที่ 3 จะทำการพิมพเลขหนา 

โดยทำการพิมพโดยจัดชิดขวาเพ่ือใหตำแหนงหลักหนวยของเลขหนาตรงกัน 
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บทที่ 1 

บทนำ 

 

1.1 ความเปนมาและความสำคัญของปญหา 

/////……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………

……………………………………………………....................................................................................……….................… 

 

1.2 วัตถุประสงค           

     1.2.1............................................................................................................................................................ 

     1.2.2............................................................................................................................................................ 

  

1.3 ขอบเขตของโครงการวิจัย 

/////……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………

………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………

…………………………………………………………………………………………..................................................................…… 

 

1.4 กรอบแนวคิดการวิจัย 

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

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

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

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

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

  

เวน 1 บรรทัด ขนาด 18 พอยท 

เร่ิมตนยอหนา ตรงกับตัวอักษรแรกหลังเลขหัวขอ 5 เคาะ 

ขนาด 16 

พอยท  

(ตัวบาง) 

ขนาด 18 พอยท (ตัวหนา) 

ขนาด 16 พอยท (ตัวหนา)  

ชิดขอบซาย 
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1.5 ข้ันตอนการดำเนินงานวิจัย 

 1.5.1……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 1.5.2……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 1.5.3……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 สามารถแสดงเปน Flowchart ได 

 

1.6 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

      1.6.1……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 1.6.2……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 1.6.3……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

1.7 นิยามศัพทเฉพาะ 

 1.7.1……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 1.7.2……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 1.7.3……………………………………………………………………………………………………………………………… 
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บทที่ 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

 ในการดำเนินโครงการวิจัย เรื่อง ...................................................................................... ทาง

คณะผูวิจัย ไดทำการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ ประกอบดวย 

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

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

 3) ............................................................................. 

 4) ............................................................................. 

  : 

            (…) งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 

2.1 …………………………………………………………………………………………….............…………………………………… 

/////2.1.1.............................................................................................................................................................

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

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

//////////2.1.1.1…………..................................................................................................................................... 

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

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

///////////////1).................................................................................................................................................

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

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

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

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

 

2.2 …………………………………………………………………………………………….............…………………………………… 

/////2.2.1.............................................................................................................................................................

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

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

//////////2.2.1.1………….................................................................................................................................... 

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

........................................................................................................................................................................ ..... 
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///////////////1).................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

 

2.3 …………………………………………………………………………………………………………............……………………… 

/////2.3.1.............................................................................................................................................................

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

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

//////////2.3.1.1…………..................................................................................................................................... 

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

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

///////////////1).................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

 

2.4 ……………………………………………………………………………………………………………….............………………… 

/////2.4.1.............................................................................................................................................................

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

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

//////////2.4.1.1…………..................................................................................................................................... 

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

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

///////////////1).................................................................................................................................................

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

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

.............................................................................................................................................................................. 
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2.X ……………………………………………………………………………………………………………….............………………… 

/////2.X.1............................................................................................................................................................

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

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

//////////2.X.1.1…………..................................................................................................................................... 

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

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

///////////////1).................................................................................................................................................

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

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

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

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

............................................................................................................................................................................. 
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ตารางท่ี 2.1 แสดง/อธิบาย         

    

    

    

    

    

    

 

ท่ีมา : ชื่อ – สกุล, 25XX, หนา XX  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี แสดง/อธิบาย............................................................................................................................. 

 

ท่ีมา : ชื่อ – สกุล, 25XX, หนา XX 

ขนาด 16 พอยท (ตัวหนา)  

ชิดขอบซาย 
ใชคำวา “แสดง” หรือ”อธบิาย” ใหเหมอืนกันทั้ง

เอกสาร ขนาด 16 พอยท (ตัวบาง) 

ขนาด 16 พอยท (ตัวหนา) ชิดขอบซาย 

ขนาด 16 พอยท (ตัวบาง) 

 

ขนาด 16 พอยท (ตัวหนา) จัดก่ึงกลาง 

- ขนาดรูปภาพตามความเหมาะสม 

- จัดก่ึงกลางหนากระดาษ 

ขนาด 16 พอยท (ตัวบาง) 

ขนาด 16 พอยท (ตัวหนา) ชิดขอบซาย 
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บทที่ 3 

วิธีการดำเนินโครงการวิจัย 

 

/////ในการดำเนินโครงการวิจัย เรื่อง ...................................................................................... ทางคณะผูวิจัย

ไดกำหนดวิธีการและข้ันตอนการดำเนินงาน ดังนี้ 

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

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

 3) ............................................................................. 

 4) ............................................................................. 

 

3.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

/////ในการจัดทำโครงการวิจัยในครั้งนี ้ ทางคณะผูวิจัยไดทำการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี ่ยวของ 

ประกอบดวย 

 

3.2 ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3.3 ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3.4 ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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บทที่ 4 

ผลการดำเนินงานโครงการวิจัย 

/////การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ ............................................................................................ 
....................................................................................................................................................................... 

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

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

โดยมีผลการศึกษา ดังนี้ 

 

4.1 ผลการศึกษา/ทดลอง ............................................................................................................................ 

/////ผลการศึกษา/การทดลอง ....................................................................................................................... 

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

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

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

4.2 ................................................................................................................................................................. 

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

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

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

......................................................................................................................................................................... 
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บทที่ 5 

สรุป อภิปราย และขอเสนอแนะ 

/////การดำเนินโครงการวิจัย เรื่อง ........................................................................................................ 
โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ ...................................................................................................................................  

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

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

..........................................................................................................................................คณะผูวิจัยไดทำการ

วิเคราะหขอมูลนำมาสูการสรุปและอภิปรายผลดังนี้ 

 

5.1 สรุปและอภิปราย 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

5.2 ขอเสนอแนะ 

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

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

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

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

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

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

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

..............................................................................................................................................................................  
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บรรณานุกรม  

 

จำนง  ตรีนุมิตร.  ความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารยเกี่ยวกับการใหบริการการศึกษาของนักสงเสริม

วิชาการ สถาบันราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา.  วิทยานิพนธ ค.ม., กรุงเทพฯ :  มหาวิทยาลัยราชภัฏ

บานสมเด็จเจาพระยา,  2545. 

นิวัตร ภูมิพันธ.  การประยุกตใชเครื่องหาพิกัดดาวเทียมแบบสถิตในการกำหนดหมุดมาตรฐานใน

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.  ปริญญานิพนธ วศ.บ.,  มหาสารคาม  :  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม,  

2548. 

เบญจวรรณ  ศรีสธุรรม.  สภาพและความตองการของนิสิตบัณฑิตศึกษาในการใหบริการของมหาวิทยาลัย

มหาสารคาม.  รายงานการศึกษาคนควาอิสระ  กศ.ม.  มหาสารคาม :  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม,  

2542. 

พวงทอง บุญทรง และเกรียงศักดิ์ หามะฤทธิ์. (2541)./ชนิดความเสียหาย และประชากรหนูในไรถ่ัวเหลือง. ใน 

เอกสารสารการสัมมนาทางวิชาการแมลงและสัตวศัตรูพืช ครั้งท่ี 11, หนา 23 -536. กรุงเทพฯ: กอง

กีฏ และสัตววิทยา กรมวิชาการเกษตร. 

มีชัย ฤชุพันธ. 2543. ความคิดเห็นของมีชัย : การปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ.  [ออนไลน] 

[อางเม่ือ 23 กรกฎาคม 2545] เขาถึงไดจาก : 
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แพทยสภาสาร (ธ.ค.) : 617. 

UNESCO. 2002. Guidelines on Designing Web Pages for Libraries. [Online] [Cited 13 June 

2002]. Available from : http://www.unesco.org/webworld/participer/guidelines/. 

Vatanasapt, V, Sripa, B, Sithithaworn, P, Mairiang, P. 1999. Liver flukes and liver cancer.       

 Cancer Surv. 33: pp. 313-314. 

Woodburne, RT and Burkel WE. (1994). Head and neck. In Essential of Human Anatomy, 

pp. 187-310. 9th ed., New York: Oxford University Press.  

 

 

 

 

http://www.meechaithaland.com/meechai/showshtml
http://www.unesco.org/webworld/participer/guidelines/


49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เวน 13 บรรทัด 

ขนาด 18 พอยท 

(ทุกหนา) 

ขนาด 18 พอยท (ตัวหนา) จัดก่ึงกลางหนากระดาษ 
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ภาคผนวก  ก   

ช่ือภาคผนวก ก 
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ภาคผนวก  ข   

ช่ือภาคผนวก ข 
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ประวัติยอผูจัดทำโครงการวิจัย 

/ 

 

 

 

 

/ 

 

ช่ือ-สกุล  .................................................................................................................... 

วัน/เดือน/ปเกิด .................................................................................................................... 

ท่ีอยูปจจุบัน .................................................................................................................... 

 

ประวัติการศึกษา   

พ.ศ. ............ ระดับ  ปริญญาตรี                                  

พ.ศ. ............ ชั้น มัธยมศึกษาตอนปลาย / อนุปริญญา     

พ.ศ. ........... ชั้น มัธยมศึกษาตอนตน       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขนาด 2 นิ้ว 

(สี) 

ขนาด 18 พอยท (ตัวหนา)  

หัวขอ ขนาด 16 พอยท (ตัวหนา)  

ขนาด 16  

พอยท 

(ตัวบาง) 
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ภาคผนวก ข 

แบบฟอรมโครงการวิจัย 
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แบบฟอรม I-Tech-01 

 
แบบฟอรมสำหรับการเขียนขอเสนอโครงการวิจัย                                     สาขาวิชา..............................................   

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม                                                              มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 

1. ช่ือโครงการวิจัย 

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

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

 

2.  รายช่ือและรหัสนักศึกษาท่ีรวมโครงการวิจัย 

 2.1                                                                                           รหัส ........................................................  

     2.2                                                                                           รหัส......................................................... 

 2.3                                                                                           รหัส......................................................... 

 2.4                                                                                           รหัส......................................................... 

 

3. อาจารยท่ีปรึกษาโครงการวิจัย   ........................................................................................  อาจารยท่ีปรึกษา 

  .........................................................................................  อาจารยท่ีปรึกษารวม (ถามี) 

 

4.  กรรมการสอบ 1)............................................................................................................................................................. 

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

 3)............................................................................................................................................................. 

 

5. แนวคิดหรือท่ีมาของโครงการวิจัย 

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

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

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

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

.......................................................................................................................................................................................................  
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แบบฟอรม I-Tech-01 

6. จุดประสงคของโครงการวิจัย 

 6.1 ......................................................................................................................................................................................... 

 6.2 ......................................................................................................................................................................................... 

 6.3 ......................................................................................................................................................................................... 

 

7. ขอบเขตของโครงการวิจัย 

 7.1 ......................................................................................................................................................................................... 

 7.2 ......................................................................................................................................................................................... 

 7.3 ......................................................................................................................................................................................... 

 

8. แผนการดำเนินโครงงาน (เขียนแผนภูมิแกนต ประกอบคำอธิบายข้ันตอนการทำงานโดยรวม) 

แผนภูมิแกนตแสดงแผนการดำเนินโครงการวิจัย 

งาน 
เดือน 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1)             

2)             

3)             

4)             

5)             

6)             

7)             

8)             

9)             

10)             

 

9. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 9.1 ......................................................................................................................................................................................... 

 9.2 ......................................................................................................................................................................................... 

 9.3 ......................................................................................................................................................................................... 
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แบบฟอรม I-Tech-01 

10. คาใชจายในการดำเนินโครงการ 

 1) คาใชจายในการจัดทำโครงการรวมท้ังสิ้นเปนเงิน.....................................................บาท (ไดจากการประเมิน) 

 2) โครงงานน้ีไดรับการสนับสนุนดานการเงินจากหนวยงานใดหรือไม  ได  ไมได 

 3) (ถาได) โครงงานน้ีไดรับเงินสนับสนุนการดำเนินโครงงานจาก........................................................................................... 

 เปนเงินท้ังสิ้น.............................................................................บาท 

 ท่ีอยูหรือเบอรโทรศัพทของหนวยงานท่ีสนับสนุนโครงงานท่ีสามารถติดตอได 

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

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

 

11. คำรับรองการเสนอหัวขอโครงการวิจัยของนักศึกษา 

 “ขาพเจาขอรับรองวา หัวขอโครงการวิจัยตอคณะกรรมการน้ี เปนการตัดสินใจรวมกันในการเลือกหัวขอโครงการวิจัยโดย

ความสมัครใจของสมาชิกในกลุมและพรอมที่จะรวมมือรวมใจกันดำเนินโครงการวิจัยดังกลาวใหบรรลุตามวัตถุประสงคที่ได

กำหนดไว” 

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

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

 3) ลงช่ือ ..................................................................................  (.....................................................................................)  

 

12. เอกสารอางอิง 

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

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

 3) ...........................................................................................................................................................................................                                                                                                                                                  

 4) ...........................................................................................................................................................................................                                                                                                                                                   

 5) ...........................................................................................................................................................................................                                                                                                                                                   

 6) ...........................................................................................................................................................................................                                                                                                                                                   

 7) ........................................................................................................................................................................................... 

  



57 

 

แบบฟอรม I-Tech-01 

13. ความคิดเห็นของอาจารยท่ีปรึกษา 

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

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

 

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

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

วันท่ี.............เดือน..........................พ.ศ. ................... 

14. ความคิดเห็นของอาจารยผูสอน 

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

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

 

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

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

วันท่ี.............เดือน..........................พ.ศ. ................... 
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แบบฟอรม I-Tech-02 

 
แบบฟอรมสำหรับย่ืนขอสอบขอเสนอโครงการวิจัย                                             สาขาวิชา ................................. 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม                                                               มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 

เรียน ประธานสาขาวิชา.............................................................................................................................................................. 

 บัดน้ีการจัดเตรียมขอเสนอโครงการวิจัย เรื่อง......................................................................................................... 

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

โดยมีรายช่ือและรหัสนักศึกษาท่ีรวมโครงการ ดังน้ี 

 1)                                                                                           รหัส ...........................................................  

     2)                                                                                            รหัส........................................................... 

 3)                                                                                            รหัส........................................................... 

  

ไดดำเนินการจัดทำขอเสนอโครงการวิจัยเสร็จเรียบรอยแลว และมีความประสงคจะเสนอขอเสนอโครงการวิจัย 
 

 

                             ลงช่ือ.......................................................................ตัวแทนผูจัดทำโครงการวิจยั 

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

วันท่ี............เดือน.............................พ.ศ. ................... 

 

ผลการตรวจสอบขอเสนอโครงการวิจัยท่ีนักศึกษาไดจัดทำข้ึนมา เห็นสมควรใหสอบขอเสนอโครงการวิจัยได 
 

 

                          ลงช่ือ.................................................................อาจารยท่ีปรึกษาโครงการวิจัย 

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

วันท่ี..............เดือน........................พ.ศ. ................ 

 
 

  ลงช่ือ.................................................................อาจารยผูสอนโครงการวิจัย 

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

วันท่ี..............เดือน........................พ.ศ. ................วงบ 
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แบบฟอรม I-Tech-02 

การตรวจสอบเอกสารท่ียื่นสอบ 

   แบบเสนอขอเสนอโครงการวิจัย (มีลายเซ็นตอาจารยท่ีปรึกษาและอาจารยผูสอน) (I-Tech-01) จำนวน 5 ชุด 

  แบบประเมินผลสอบขอเสนอโครงการวิจัย  (I-Tech-03)  จำนวน 1 ชุด 

  แบบประเมินผลการสอบขอเสนอโครงการวิจัย-อาจารยท่ีปรึกษา  (I-Tech-04) จำนวน 1 ชุด 

   แบบประเมินผลการสอบขอเสนอโครงการวิจัย-กรรมการสอบ  (I-Tech-05) จำนวนเทาจำนวนกรรมการ 

 

 

       ลงช่ือ                                                    .ผูรับเอกสาร 

(                                                    .) 

วันท่ี          เดือน                     .พ.ศ.           . 

 

ผลการตรวจสอบเอกสารท่ียื่นครบตามกำหนดไว สามารถสอบขอเสนอโครงการวิจัยได 

 

                                       ลงช่ือ                                                    ประธานดำเนินการสอบโครงการวิจัย 

(                                                    .) 

วันท่ี          เดือน                     .พ.ศ.           . 
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แบบฟอรม I-Tech-03 

 
แบบฟอรมสำหรับประเมินผลสอบขอเสนอโครงการวิจัย                               สาขาวิชา........................................... 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม                                                                มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 

ช่ือโครงการวิจัย 

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

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

 

รายช่ือและรหัสนักศึกษาท่ีรวมโครงการวิจัย 

 1)                                                                                           รหัส .......................................................... 

     2)                                                                                           รหัส............................................................ 

 3)                                                                                           รหัส............................................................ 

 4)                                                                                           รหัส........................................................... 

 

อาจารยท่ีปรึกษาโครงการวิจัย  

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

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

 

กรรมการสอบ  

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

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

 3) .......................................................................................................................................................... 

 

แนวคิดหรือท่ีมาของโครงการวิจัย 

  ผาน ดำเนินโครงการวิจัยได 

  ผาน แบบมีเง่ือนไข (แกไขตามคณะกรรมการเสนอแนะ) 

  ยังไมผาน 
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แบบฟอรม I-Tech-03 

ความเห็นและขอเสนอแนะจากคณะกรรมการ 

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

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

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

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

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

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

 

 

ลงช่ือ....................................................................ประธาน

กรรมการ 

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

     วันท่ี............เดือน..............................พ.ศ................. 

 

 

ลงช่ือ........................................................................อาจารย

ท่ีปรึกษา 

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

   วันท่ี................เดือน................................พ.ศ................... 

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

กรรมการ 

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

         วันท่ี...............เดือน...........................พ.ศ.............. 

 

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

กรรมการ 

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

      วันท่ี...............เดือน................................พ.ศ.................            
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แบบฟอรม I-Tech-04 

 
แบบฟอรมสำหรับอาจารยท่ีปรึกษาประเมินผลการสอบขอเสนอโครงการวิจัย      สาขาวิชา........................................... 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม                                                               มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 

ช่ือโครงการวิจัย 

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

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

 

รายช่ือและรหัสนักศึกษาท่ีรวมโครงการวิจัย 

 1)                                                                                           รหัส .......................................................... 

     2)                                                                                            รหัส ......................................................... 

 3)                                                                                            รหัส ......................................................... 

 4)                                                                                            รหัส ......................................................... 
 

รายการประเมิน 
น้ำหนัก 

คะแนน 

คะแนน รวม 

คะแนน 5 4 3 2 1 

1. เขาพบอาจารยท่ีปรึกษาสม่ำเสมอ 2       

2. ความใสใจในโครงการวิจัย มีการศึกษาขอมูลครบถวน 2       

3. ความสำคัญและท่ีมาของปญหา 3       

4. วัตถุประสงคของโครงการวิจัย 2       

5. ขอบเขตของโครงการวิจัย 1       

6. ข้ันตอนการดำเนินงานและแผนการดำเนินงาน 2       

7. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 2       

8. คุณภาพสื่อท่ีใชในการนำเสนอ 2       

9. วิธีการนำเสนอ ครอบคลุมเน้ือหาขอเสนอโครงการวิจัย 2       

10. การตอบประเด็นซักถาม 2       

รวมคะแนน (100)  

 
 

                              ลงช่ือ .......................................................................อาจารยท่ีปรึกษาโครงการวิจัย 

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

วันท่ี............เดือน ............................พ.ศ. ................... 
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แบบฟอรม I-Tech-05 

 
แบบฟอรมสำหรับกรรมการประเมินผลการสอบขอเสนอโครงการวิจัย               สาขาวิชา........................................... 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม                                                               มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 

ช่ือโครงการวิจัย 

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

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

 

รายช่ือและรหัสนักศึกษาท่ีรวมโครงการวิจัย 

 1)                                                                                           รหัส ........................................................... 

     2)                                                                                            รหัส ......................................................... 

 3)                                                                                            รหัส .......................................................... 

 4)                                                                                            รหัส .......................................................... 
 

รายการประเมิน 
น้ำหนัก 

คะแนน 

คะแนน รวม 

คะแนน 5 4 3 2 1 

1. ขอมูลครบถวน 2       

2. ความสำคัญและท่ีมาของปญหา 3       

3. วัตถุประสงคของโครงการวิจัย 2       

4. ขอบเขตของโครงการวิจัย 1       

5. ข้ันตอนการดำเนินงานและแผนการดำเนินงาน 2       

6. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 2       

7. คุณภาพสื่อท่ีใชในการนำเสนอ 3       

8. วิธีการนำเสนอ ครอบคลุมเน้ือหาขอเสนอโครงการวิจัย 3       

9. การตอบประเด็นซักถาม 3       

รวมคะแนน (100)  

 

 

             ลงช่ือ..........................................................................กรรมการสอบ 

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

วันท่ี................เดือน.......................พ.ศ. ................... 
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แบบฟอรม I-Tech-06 

 
แบบฟอรมสำหรับย่ืนขอสอบโครงการวิจัย                                               สาขาวิชา............................................. 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม                                                                มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 

เรียน ประธานสาขาวิชา.............................................................................................................................................................. 

 บัดน้ีการจัดเตรียมโครงการวิจัย ....................................................................................................................................... 

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

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

 

โดยมีรายช่ือและรหัสนักศึกษาท่ีรวมโครงการ ดังน้ี 

 1)                                                                                           รหัส ......................................................... 

     2)                                                                                            รหัส......................................................... 

 3)                                                                                            รหัส......................................................... 

 4)                                                                                            รหัส......................................................... 

 

ไดดำเนินการจัดทำโครงการวิจัยเสร็จเรียบรอยแลว และมีความประสงคจะขอสอบโครงการวิจัย 

 

 

                             ลงช่ือ......................................................................ตัวแทนผูจัดทำโครงการวิจยั 

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

วันท่ี..............เดือน..........................พ.ศ................. 

 

ผลการตรวจสอบความสมบูรณของโครงการวิจัย มีเนื้อหา ความสมบูรณครบถวน และนักศึกษาไดจัดทำรูปเลมตามรูปแบบ

ของการจัดทำรูปเลมรายงานโครงการวิจัยของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เห็นสมควรใหสอบโครงการวิจัยได 

 

 

                          ลงช่ือ......................................................................อาจารยท่ีปรึกษาโครงการวิจัย 

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

วันท่ี............เดือน..........................พ.ศ................ 
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แบบฟอรม I-Tech-06 

ผลการตรวจสอบความสมบูรณของโครงการวิจัย มีเนื้อหา ความสมบูรณครบถวน และนักศึกษาไดจัดทำรูปเลมตามรูปแบบ

ของการจัดทำรูปเลมรายงานโครงการวิจัยของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เห็นสมควรใหสอบโครงการวิจัยได 

 

                    ลงช่ือ...........................................................................กรรมการตรวจรูปเลม 

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

วันท่ี.............เดือน.............................พ.ศ.................. 

 

คณะกรรมการสอบพิจารณาลงนาม เพ่ืออนุญาตใหสอบผลงานโครงการวิจัยได 

 1)                                                           ประธานกรรมการ  (ลงนาม) ......................................................... 

 2)                                                           กรรมการ  (ลงนาม) ......................................................... 

 3)                                                           กรรมการ  (ลงนาม) ......................................................... 

 4)                                                           กรรมการ  (ลงนาม) ......................................................... 

 5)                                                           อาจารยท่ีปรึกษา  (ลงนาม) ......................................................... 

 

โดยจะจัดการสอบในวันท่ี ................. เดือน ................................. พ.ศ. ....................... เวลา ................................... เปนตนไป 

ณ หอง ............................................................อาคาร ................................................................ช้ัน ........................................... 

 

การตรวจสอบเอกสารท่ียื่นสอบ 

   แบบขอยื่นสอบโครงการวิจัย   (I-Tech-06)  จำนวน 1 ชุด 

  แบบประเมินผลการสอบโครงการวิจัย-กรรมการ/อาจารยท่ีปรึกษา  (I-Tech-07) ตามจำนวนคณะกรรมการ 

   แบบสรุปผลการประเมินผลการสอบโครงการวิจัย   (I-Tech-08) จำนวน 1 ชุด 

 

 

                                ลงช่ือ.........................................................................ผูรับเอกสารเจาหนาท่ีประจำสาขา 

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

วันท่ี............เดือน...............................พ.ศ.................. 

 

ผลการตรวจสอบเอกสารท่ียื่นครบตามกำหนดไว สามารถสอบโครงการวิจัยได 

 

                                       ลงช่ือ.......................................................................ประธานดำเนินการสอบโครงการวิจยั 

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

วันท่ี............เดือน..........................พ.ศ................. 
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แบบฟอรม I-Tech-07 

 
แบบฟอรมสำหรับใหคณะกรรมการสอบประเมินผลการสอบโครงการวิจัย สาขาวิชา...................................... 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม                                                             มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
 

ชื่อโครงการวิจัย ............................................................................................................................................................................................................. 

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

รายการประเมิน 
คะแนน 

5 4 3 2 1 

1. รายงานโครงการ      

    1.1 บทที่ 1 แสดงรายละเอียดของบทนำและเนื้อหาครบถวนถูกตอง      

    1.2 บทที่ 2 แสดงรายละเอียดการคนควาและการอางอิงถูกตอง      

    1.3 บทที่ 3 แสดงรายละเอียดการดำเนินงานครบถวนถูกตอง      

    1.4 บทที่ 4 แสดงรายละเอียดการวิเคราะหผลการดำเนินงานครบถวนถูกตอง      

    1.5 บทที่ 5 แสดงความเหมาะสมในการอภิปราย สรุปผลและขอเสนอแนะ      

    1.6 ทักษะการเขียนรายงานและคุณภาพโดยรวมของรายงานผลการดำเนินงาน      

คะแนนรวมตอน 1 = 

2. การเสนอผลงานภาคบรรยาย      

   2.1 การเตรียมการกอนการนำเสนอผลงาน      

   2.2 คุณภาพของส่ือในการนำเสนอผลงาน      

   2.3 วิธีการนำเสนอผลงาน      

   2.4 ความครบถวนของการนำเสนอผลงาน      

   2.5 การตอบคำถาม      

   2.6 เวลาในการนำเสนอผลงาน      

   2.7 ความสามารถในการใชเทคโนโลยีการนำเสนอ      

คะแนนรวมตอน 2 = 

3. ผลงาน      

  3.1 ผลงานที่จัดทำบรรลุตามวัตถุประสงคของโครงการ      

  3.2 ระยะเวลาการดำเนินงานเปนไปตามแผน      

  3.3 คุณคาของผลงานจากโครงการวิจัย      

  3.4 คุณภาพของผลงาน ตอ จำนวนนักศึกษา      

  3.5 คุณภาพของผลงาน ตอ คาใชจายในการดำเนินงาน      

  3.6 ความสามารถในการเรียบเรียงรูปเลมและตรงตามรูปแบบเลมวิจัย      

  3.7 คุณภาพของนวัตกรรม ชิ้นงาน งานสรางสรรค เทียบกับวัตถุประสงคโครงการวิจัย      

คะแนนรวมตอน 3 = 

คะแนนรวมตอน 1+2+3 = 

             ลงชื่อ..........................................................................กรรมการสอบ 

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

   วันที่............เดือน.............................พ.ศ..............  
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แบบฟอรม I-Tech-08 

 
แบบฟอรมสำหรับสรุปผลการสอบโครงการวิจัย  สาขาวิชา....................................... 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม                                                             มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 

ช่ือโครงการวิจัย 

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

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

ผลการประเมิน 

ก. คะแนนจากกรรมการสอบโครงงาน       

รายละเอียด คะแนน  

1. คะแนนจากกรรมการสอบโครงการวิจัย คนท่ี 1  

2. คะแนนจากกรรมการสอบโครงการวิจัย คนท่ี 2  

3. คะแนนจากกรรมการสอบโครงการวิจัย คนท่ี 3  

4. คะแนนจากกรรมการสอบโครงการวิจัย คนท่ี 4  

5. คะแนนจากกรรมการสอบโครงการวิจัย คนท่ี 5  

6. คะแนนจากกรรมการสอบโครงการวิจัย คนท่ี 6  

คะแนนจากกรรมการสอบโครงการวิจัยเฉลีย่  

 

 

             ลงช่ือ........................................................................อาจารยท่ีปรึกษา 

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

วันท่ี...............เดือน............................พ.ศ................ 

  

         ลงช่ือ......................................................................ประธานกรรมการสอบ 

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

         วันท่ี..............เดือน.............................พ.ศ. ................. 

 

         ลงช่ือ......................................................................กรรมการสอบ 

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

         วันท่ี..............เดือน.............................พ.ศ. ................. 
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แบบฟอรม I-Tech-08 

 

         ลงช่ือ......................................................................กรรมการสอบ 

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

         วันท่ี..............เดือน.............................พ.ศ. ................. 

 

 

         ลงช่ือ......................................................................กรรมการสอบ 

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

         วันท่ี..............เดือน.............................พ.ศ. ................. 

 

 

         ลงช่ือ......................................................................กรรมการสอบ 

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

         วันท่ี..............เดือน.............................พ.ศ. ................. 
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