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ค าน า 
 

 คู่มือเขียนรายงานโครงการวิจัย (ฉบับปีการศึกษา 2564) แก้ไขครั้งท่ี 1 (กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565) 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ฉบับนี้ได้จัดท าเพื่อเป็นแนวทางให้นักศึกษาได้ใช้

เป็นแนวทางในการจัดท ารายงานโครงการวิจัยในรูปแบบท่ีถูกต้อง มีความเป็นระเบียบ และเป็นมาตรฐาน

เดียวกัน เนื้อหาและรายละเอียดในคู่มือฉบับนี้ประกอบด้วยส่วนประกอบของเล่มรายงานโครงการวิจัย วิธีการ

เขียน และจัดพิมพ์เล่มโครงการวิจัย นอกจากนี้ยังแสดงขั้นตอนของการเสนอเสนอโครงการวิจัย การขอสอบ

โครงการวิจัยเพื่อให้จบการศึกษาสมบูรณ์ตามหลักสูตร แบบฟอร์มต่างๆ และการจัดส่งเล่มรายงาน

โครงการวิจัย 

 ฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หวังว่าคู่มือการ เขียนรายงานโครงการวิจัย (ฉบับปี

การศึกษา 2564) แก้ไขครั้งท่ี 1 (กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565) จะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาในการเขียน เรียบเรียง 

และจัดพิมพ์รายงานโครงการวิจัยได้อย่างถูกต้องตามระเบียบ อนึ่งถ้าหากมีข้อบกพร่องประการใด คณะ

ผู้จัดท ายินดีรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เพื่อน ามาพิจารณาปรับปรุงให้เหมาะสมยิ่งขึ้นต่อไป 
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บทที่ 1 

บทน า  
 

 โครงการวิจัยเป็นบทเขียนหรือวรรณกรรมทางการศึกษาเฉพาะทาง ท่ีมีการน าเสนอผลการศึกษา
หรือผลการวิจัยท่ีนักศึกษาได้วางแผนและด าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง มีประเด็นของการศึกษาท่ีชัดเจน 
น าเสนอทฤษฎีท่ีมีเหตุผล แสดงขั้นตอนการด าเนินงาน วิเคราะห์และวิจารณ์ผลอย่างมีหลักการ ซึ่งต้องมี
การศึกษา อ้างอิง ค้นคว้าเพิ่มเติม ดังนั้น รายงานโครงการวิจัยจะต้องมีแบบฟอร์มหรือรูปแบบบรรทัดฐานท่ี
ชัดเจนเพื่อประโยชน์และสะดวกส าหรับผู้จัดท า รวมทั้งเป็นการช่วยให้การเก็บและตรวจสอบของทุกสาขาวิชา 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเป็นไปในทิศทางและมาตรฐานเดียวกัน  
 โครงการวิจัยแบ่งออกเป็น 5 ส่วน คือ ส่วนน า ส่วนเนื้อความ ส่วนอ้างอิง ส่วนภาคผนวก และ
ประวัติผู้เขียนโครงการวิจัย 
 
1.1 ส่วนน า 
 ส่วนนี้หมายถึงส่วนต่างๆ ในตอนต้นของรายงานโครงการวิจัย ซึ่งนับต้ังแต่ปกนอก ปกใน ไปจนถึง 
สารบัญ โดยมีส่วนประกอบและรายละเอียดเรียงตามล าดับ ดังนี้ 
 1.1.1  ปกนอก 
  ปกนอกของรายงานโครงการวิจัยเป็นปกแข็งสีแดง ตรามหาวิทยาลัยและตัวอักษรทุกตัวบน
ปกนอกพิมพ์ด้วยอักษรสีทอง ซึ่งระบุช่ือรายงานโครงการวิจัยภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ช่ือพร้อมนามสกุล
ของผู้เขียน และต้องใส่ค าน าหน้านาม เช่น นาย นางสาว นาง โดยไม่ต้องเขียนคุณวุฒิใด ๆ ไว้ท้ายช่ือ เพราะ
รายละเอียดดังกล่าวจะปรากฏอยู่ในประวัติผู้เขียนซึ่งอยู่ ท้าย เล่มรายงานโครงการวิจัย ถ้าหากมียศ      
ฐานันดรศักด์ิ ราชทินนาม ด้วยอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ท้ังหมด ซึ่งรวมถึงบุพบท (Preposition) สันธาน 
(Conjunction) และค าน าหน้านาม (Article) การพิมพ์ปกนอกให้ดูตัวอย่างการพิมพ์รายงานโครงการวิจัย ใน
ภาคผนวก อย่างไรก็ตามนักศึกษาจะท าการเข้าเล่มโครงการวิจัยได้ก็ต่อเมื่อผ่านการสอบและแก้ไขจนได้รับการ
อนุมัติจากคณะกรรมการสอบเรียบร้อยแล้ว 
 1.1.2  สันปก 
  สันปกให้พิมพ์เฉพาะช่ือโครงการวิจัยภาษาไทย และปี พ.ศ. ท่ีพิมพ์โครงการวิจัยเท่านั้นโดย
พิมพ์เฉพาะตัวเลขปี เช่น 2564 เป็นต้น ช่ือโครงการวิจัยให้เป็นช่ือเดียวกันกับท่ีแสดงบนปกนอกและปกใน 
หากช่ือโครงการวิจัยยาวเกินกว่าบริเวณท่ีก าหนดให้พิมพ์ในแบบฟอร์ม ให้ท าการย่อขนาดตัวอักษรหรือ
ปรับแต่งให้เหมาะสม สันปกให้จัดท าเป็นสันปกแข็งสีเดียวกับปกนอก และตัวอักษรทุกตัวบนสันปกให้เป็น
ตัวอักษรสีทองเช่นเดียวกัน 
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 1.1.3  รองปก 

  รองปก หมายถึง กระดาษเปล่าท่ีอยู่ถัดจากปกแข็งด้านหน้าและก่อนปกแข็งด้านหลังให้มี

กระดาษสีขาวด้านละแผ่น 

 1.1.4  ปกใน 

  ปกในจะมีรายละเอียดการพิมพ์เหมือนกับปกนอก และพิมพ์ด้วยตัวอักษรปกติท่ีใช้พิมพ์

โครงการวิจัยปกในจะมี 2 แผ่น คือ ปกในภาษาไทยและปกในภาษาอังกฤษ ดังแสดงไว้ในภาคผนวก 

 1.1.5  หน้าอนุมัติ 

  หน้าอนุมัติจะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนบนเป็นรายละเอียดโครงการวิจัย ซึ่งมีข้อมูลของหัวข้อ

โครงการวิจัยรายช่ือนักศึกษา และช่ืออาจารย์ท่ีปรึกษา และส่วนการอนุมัติจะมีรายช่ือและลายมือช่ือของ

คณะกรรมการสอบโครงการวิจัยแสดงการอนุมัติโครงการวิจัย ให้นักศึกษาดูตัวอย่างการพิมพ์โครงการวิจัย    

ในภาคผนวก นักศึกษาควรพิมพ์และตรวจสอบช่ือและค าน าหน้าของคณบดีและคณะกรรมการสอบ

โครงการวิจัยทุกคนให้ถูกต้อง เช่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ ดร. และอาจารย์   

เป็นต้น 

  ในกรณีท่ีโครงการวิจัยนี้มีอาจารย์ท่ีปรึกษามากกว่า 1 คน ส าหรับส่วนบนให้พิมพ์ช่ืออาจารย์

ท่ีปรึกษาทุกคนโดยพิมพ์ช่ืออาจารย์ท่ีปรึกษาหลักก่อนในบรรทัดแรก แล้วบรรทัดต่อมาจึงพิมพ์ช่ืออาจารย์     

ท่ีปรึกษาร่วม ส าหรับส่วนการอนุมัติให้พิมพ์ช่ืออาจารย์ท่ีปรึกษาท่ีเข้าสอบเท่านั้น 

 1.1.6  บทคัดย่อ 

  บทคัดย่อ หมายถึง ข้อความสรุปเนื้อหาของโครงการวิจัยท่ีท าให้ผู้อ่านทราบถึงเนื้อหาของ

โครงการวิจัยโดยสรุปอย่างรวดเร็ว บทคัดย่อควรระบุถึงส่วนต่าง ๆ ดังนี้ 

  1) วัตถุประสงค์หรือขอบเขตของโครงการวิจัย 

  2) วิธีการด าเนินงาน รวมถึงเครื่องมือท่ีใช้ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล จ านวนและลักษณะกลุ่ม

ท่ีศึกษา 

  3) ผลการด าเนินงานและการวิเคราะห์ข้อมูล รวมถึงระดับนัยส าคัญทางสถิติ (ถ้ามีการ

ทดสอบ) 

  4) ค าส าคัญ (Keywords) หมายถึง ค าท่ีมีนัยส าคัญเกี่ยวกับโครงการวิจัยหรืองานท่ีท า และ

ค าเหล่านี้สามารถน าไปใช้ในการสืบค้นข้อมูลได้ 
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 หมายเหตุ ก่อนเริ่มพิมพ์บทคัดย่อจะต้องระบุรายละเอียดเกี่ยวกับ โครงการวิจัย เช่น ช่ือ

โครงการวิจัย ช่ือและนามสกุลของผู้เขียน และคณะของผู้เขียนโครงการวิจัย เช่นเดียวกับท่ีปรากฏบนปกใน 

รหัสนักศึกษารายช่ืออาจารย์ท่ีปรึกษาโครงการวิจัย ช่ือปริญญา ช่ือสาขาวิชา ปีการศึกษาท่ีท าโครงการวิจัย ดัง

ตัวอย่างการพิมพ์โครงการวิจัยในภาคผนวก 

  บทคัดย่อท่ีดีควรจะอยู่ภายในหน้าเดียวกันและควรมี 

  1) ความถูกต้อง โดยระบุวัตถุประสงค์และเนื้อหาตามท่ีปรากฏในโครงการวิจัย 

  2) ความสมบูรณ์ เช่น ค าย่อ ค าท่ีไม่คุ้นเคยให้เขียนเต็มค าเมื่อกล่าวถึงครั้งแรก และไม่

จ าเป็นต้องอ้างอิงเอกสาร ยกตัวอย่าง ยกข้อความ สมการ หรือภาพวาดใด ๆ  

  3) ความเฉพาะ กระชับ ชัดเจน ให้เขียนแต่ละประโยคส้ันแต่ได้ใจความ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ประโยคน า 

  4) ลักษณะการเขียนควรอยู่ในรูปแบบการเขียนรายงานมากกว่าการประเมิน จึงไม่ควรมีค า

วิจารณ์ นอกจากจะเป็นการรายงานผลของโครงการวิจัยหรือข้อมูลตัวเลขท่ีส าคัญท่ีได้จากการวิเคราะห์ข้อมูล 

  5) ความน่าอ่านและราบรื่น ควรค านึงถึงหลักการใช้ภาษาตามความเหมาะสม โดยให้เขียน

ประโยคสมบูรณ์ในรูปของอกรรมกริยา (Active voice) นักศึกษาควรตระหนักอยู่เสมอว่าบทคัดย่อจะเริ่ม

เขียนได้ก็ต่อเมื่องานทุกอย่างได้เสร็จส้ินแล้ว ดังนั้น เมื่อกล่าวถึงวิธีการด าเนินโครงการและการทดสอบให้เขียน

ในลักษณะบรรยายส่ิงท่ีได้ท ามา ส่วนสรุปผลของโครงการวิจัย การประยุกต์โครงการวิจัยให้เขียนในรูปของผล

ท่ีเกิดขึ้นในปัจจุบัน 

 1.1.7  กิตติกรรมประกาศ 

  กิตติกรรมประกาศ หมายถึง ข้อความกล่าวขอบคุณผู้ท่ีให้ความช่วยเหลือ ความร่วมมือหรือ

ค าแนะน าในการด าเนินโครงการวิจัย ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องต่าง ๆ จนท าให้โครงการวิจัยส าเร็จลุล่วงด้วยดี ด้วย

ช่ือและนามสกุลท่ีเป็นทางการ ท้ังนี้เพื่อเป็นการแสดงถึงจรรยาบรรณทางวิชาการท่ีผู้เขียนโครงการวิจัยควรถือ

ปฏิบัติ ความยาวของกิตติกรรมประกาศควรมีความยาวไม่เกิน 1 หน้า และลงท้ายด้วย “คณะผู้จัดท า” แทน

ช่ือผู้ท าโครงการวิจัยไว้ตอนท้ายด้วย ดูตัวอย่างการพิมพ์โครงการวิจัยในภาคผนวก 

 1.1.8  สารบัญ 

  สารบัญ เป็นรายการท่ีแสดงส่วนประกอบส าคัญท้ังหมดของโครงการวิจัยโดยเรียงตามล าดับ

เลขหน้า การจัดพิมพ์สารบัญให้เป็นไปตามตัวอย่างการพิมพ์ โครงการวิจัยในภาคผนวกหากสารบัญไม่จบ

ภายในหนึ่งหน้ากระดาษให้พิมพ์คาว่า “สารบัญ (ต่อ)” กลางหน้ากระดาษหน้าถัดไป 

 1.1.9  สารบัญตาราง 
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  สารบัญตาราง เป็นส่วนท่ีแจ้งต าแหน่งหน้าของตารางท้ังหมดท่ีมีอยู่ในส่วนเนื้อความของ

โครงการวิจัยเท่านั้น ในกรณีท่ีมีการแสดงตารางในภาคผนวกต่าง ๆ จะไม่ต้องแสดงต าแหน่งเลขหน้าใน

สารบัญตาราง การจัดพิมพ์สารบัญตารางให้เป็นไปตามตัวอย่างการพิมพ์ โครงการวิจัยในภาคผนวก หาก

สารบัญตารางไม่จบภายในหนึ่งหน้าให้พิมพ์คาว่า “สารบัญตาราง (ต่อ)” กลางหน้ากระดาษในหน้าถัดไป 

 1.1.10  สารบัญภาพ 

  สารบัญภาพ เป็นส่วนท่ีแจ้งต าแหน่งหน้าของภาพ ซึ่งรวมไปถึงภาพ แผนท่ี แผนภูมิ กราฟ 

ฯลฯ ท้ังหมดท่ีมีอยู่ในส่วนเนื้อความของโครงการวิจัยเท่านั้น ในกรณีท่ีมีการแสดงภาพในภาคผนวกต่าง ๆ 

จะต้องไม่แสดงต าแหน่งเลขหน้าในสารบัญภาพ การจัดพิมพ์สารบัญภาพให้เป็นไปตามตัวอย่างในภาคผนวก 

หากสารบัญภาพไม่สามารถจบได้ในหนึ่งหน้ากระดาษให้พิมพ์ค าว่า “สารบัญภาพ (ต่อ)” กลางหน้ากระดาษใน

หน้าถัดไป 
 

1.2 ส่วนเนื้อความ 

 ส่วนเนื้อความของโครงการวิจัยจะแบ่งออกเป็น 5 บทด้วยกัน โดยมีรายละเอียดของแต่ละบทดังนี้ 

 1.2.1 บทน า 

  บทน าจะเป็นบทแรกของโครงการวิจัย มีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจถึงความเป็นมาของ

โครงการวิจัยครอบคลุมถึง หลักการและเหตุผล มูลเหตุจูงใจของการท าโครงการวิจัยเรื่องนี้ความส าคัญของ

ปัญหา วัตถุประสงค์ ขอบเขตของโครงการวิจัย และประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

 1.2.2 เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

  ในบทนี้ เป็นการแสดงเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องท่ีจะศึกษาหรืองานใน

โครงการวิจัย ท้ังนี้เพื่อให้นักศึกษามีการค้นคว้าข้อมูลต่างๆ ท่ีจ าเป็น รวมถึงเครื่องมือต่างๆ ท่ีใช้ในการท า

โครงการวิจัยอย่างเป็นระบบก่อนท่ีนักศึกษาจะเริ่มการบรรยายหัวข้อส าคัญต่างๆ จะต้องมีข้อความน าเข้าสู่บท 

หลังจากนั้นค่อยเริ่มบรรยายงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องและทฤษฎีท่ีน ามาประกอบการท าโครงการวิจัย โดยหนึ่งเรื่อง

ต่อหนึ่งหัวข้อส าคัญ 

 1.2.3 วิธีการด าเนินโครงการวิจัย 

  ในบทท่ี 3 ให้บรรยายถึงวิธีการด าเนินงานโครงการวิจัยของนักศึกษาในการท าโครงการวิจัยมี

วัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาแสดงภาพรวมของการท างานในโครงการวิจัยท้ังหมดอย่างเป็นระบบมีขั้นตอนท่ี

แน่นอนและครบถ้วน โดยรายละเอียดท่ีจ าเป็นต้องแสดงในบทนี้จะแตกต่างกันไปตามประเภทของ

โครงการวิจัยในการท าโครงการวิจัยในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จะแบ่ง

ประเภทของโครงการวิจัยออกเป็น 6 ประเภท คือ โครงการวิจัยส่ิงประดิษฐ์และนวัตกรรม โครงการวิจัยการ
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จัดการ โครงการวิจัยเกี่ยวกับวัสดุทางวิศวกรรม โครงการวิจัยออกแบบทางด้านสถาปัตยกรรมและศาสตร์อื่นๆ 

ท่ีเกี่ยวข้อง 

 1.2.4  ผลการด าเนินโครงการวิจัย 

  บทท่ี 4 จะเป็นผลการด าเนินงานท่ีได้จากการด าเนินงานในบทท่ี 3 ซึ่งผลนั้นควรน าเสนอใน

รูปแบบท่ีเหมาะสม เช่น ตาราง รูปภาพ และกราฟต่าง ๆ พร้อมค าอธิบายเพื่อให้เกิดความเข้าใจโครงการวิจัย

ควรแสดงการวิจารณ์ผล ซึ่งอยู่ต่อจากผลการศึกษาและมีเนื้อหาครอบคลุมว่าผลการศึกษาท่ีได้มานั้นเหมือน

หรือแตกต่างจากการศึกษาของผู้อื่นท่ีได้ศึกษาพร้อมเหตุผลประกอบความเหมือนหรือความแตกต่างอย่างไร 

 1.2.5  สรุป อภิปราย และข้อเสนอแนะ 

  บทนี้จะเป็นการสรุปประเด็นส าคัญของรายงานโครงการวิจัยท้ังหมด ต้องระบุผลงานส าคัญท่ี

ค้นพบจากการศึกษาว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่ พร้อมท้ังช้ีถึงข้อจ ากัดของโครงการวิจัยในครั้งนี้ส่วน

ข้อเสนอแนะเป็นการให้ข้อเสนอแนะว่าหากมีการศึกษาเพิ่มเติมควรมีแนวทางอย่างใดจึงน่าจะได้ผลดีท่ีสุด 

ตลอดจนการศึกษาครั้งนี้มีประโยชน์ประการใดบ้างในการประยุกต์ใช้ 

 

1.3 ส่วนอ้างอิง 

 รายงานโครงการวิจัยแต่ละเรื่องจะต้องมีส่วนอ้างอิงซึ่งจะเรียกว่า “บรรณานุกรม” โดยมีรายช่ือ

หนังสือ ส่ิงพิมพ์อื่นๆ โสตทัศนวัสดุ ตลอดจนวิธีท่ีได้ข้อมูลมาเพื่อประกอบการเขียนโครงการวิจัย บรรณานุกรม

จะอยู่ต่อจากส่วนเนื้อความและก่อนภาคผนวก การลงรายการต่างๆ ในบรรณานุกรมให้พิมพ์เฉพาะเอกสารท่ีมี

การอ้างถึงในเนื้อหาของการวิจัยเท่านั้น โดยตัวอย่างในการพิมพ์บรรณานุกรมจะแสดงในภาคผนวก 

 

1.4 ส่วนภาคผนวก 

 ภาคผนวก หมายถึง ข้อความท่ีเป็นส่วนเสริมให้เกิดความเข้าใจในส่วนเนื้อความชัดเจนขึ้น เช่น

ตารางคุณสมบัติเฉพาะของวัสดุ มาตรฐานท่ีใช้ และรายละเอียดการค านวณในรายงานโครงการวิจัย เป็นต้น

หน้าแรกของภาคผนวกให้ขึ้นหน้าใหม่และพิมพ์ค าว่า “ภาคผนวก” อยู่กลางหน้ากระดาษ ในกรณีท่ีมีหลาย

ภาคผนวกให้ใช้เป็น ภาคผนวก ก ภาคผนวก ข ภาคผนวก ค ซึ่งแสดงดังตัวอย่างการพิมพ์ โครงการวิจัยใน

ภาคผนวก 

 

1.5 ประวัติย่อผูจ้ัดท าโครงการวิจัย 

 ส่วนประวัติย่อผู้จัดท าโครงการวิจัยจะแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับ ช่ือ-นามสกุล พร้อมค าน าหน้า

ได้แก่ นาย นางสาว และนาง หากมียศ ฐานันดรศักด์ิ ราชทินนาม สมณะศักด์ิ หรือต าแหน่งทางวิชาการ      
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ให้ใส่ไว้ด้วย พร้อมท้ัง วัน-เดือน-ปีเกิด ท่ีอยู่ตามทะเบียนบ้าน วุฒิการศึกษาต้ังแต่ช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นจนถึง

ปัจจุบัน ก่อนเข้าท าการศึกษา สถานศึกษา และปีท่ีส าเร็จการศึกษาความยาวไม่เกิน 1 หน้า นักศึกษาจะต้อง

น ารูปถ่ายสีขนาด 1.5 x 2 นิ้ว โดยเป็นรูปถ่ายหน้าตรง สวมชุดนักศึกษาหรือชุดครุยวิทยฐานะท่ีถูกต้องตาม

ระเบียบมหาวิทยาลัยมาใส่ไว้ในส่วนประวัติผู้เขียนด้วย โดยดูตัวอย่างการพิมพ์โครงการวิจัยในภาคผนวก 
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บทท่ี 2  
ข้ันตอนการท าโครงการวิจัย 

 
 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้จัดให้มีการเรียนการสอนรายวิชาการเตรียมโครงการวิจัยในแต่ละ
สาขาวิชา เพื่อให้นักศึกษาได้เลือกและศึกษาความเป็นไปได้ของหัวข้อโครงงานท่ีสนใจ รวบรวมข้อมูล ศึกษา
ความเป็นมาของปัญหา วิธีด าเนินงานโครงงาน ก าหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย แผนการด าเนินงาน วัสดุและ
อุปกรณ์ น าเสนอโครงการวิจัย และรายงานความก้าวหน้าของโครงงาน เนื้อหาในบทนี้จะน าเสนอขั้นตอนการ
จัดท าข้อเสนอโครงการวิจัยและการยื่นขอสอบเพื่อเสนอขออนุมัติข้อเสนอโครงการวิจัยรวมท้ังแสดง
แบบฟอร์มเอกสารต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
 
2.1 การขอสอบข้อเสนอโครงการวิจัย 
  

                                              

                                    

                                         

                                      

                                    

         I-Tech-01

           1 2     3                        

         1 2     3
                    

       

                                   1     3
                   

                           
 

 

ภาพท่ี 2.1  ขั้นตอนการด าเนินงานเตรียมข้อเสนอโครงการวิจัย 

 

ย่ืนข้อเสนอข้อเสนอโครงการวิจัย 

ไม่ผ่าน 
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การขอสอบข้อเสนอโครงการวิจัยในแต่ละสาขาวิชา จะเริ่มต้นได้เมื่อข้อเสนอโครงการวิจัยท่ีจะยื่นขอสอบ 
ได้รับการเห็นชอบจากอาจารย์ท่ีปรึกษา แล้วจึงเสนอต่อคณะกรรมการด าเนินงานวิชาโครงการวิจัยโดยขั้นตอน
การด าเนินงานเตรียมข้อเสนอโครงการวิจัย แสดงดังภาพท่ี 2.1 และขั้นตอนการยื่นขอสอบข้อเสนอ
โครงการวิจัย แสดงดังภาพท่ี 2.2 
 

                                     
                                                    

                      
                       

                      

         I-Tech-01

         I-Tech-02     

       

              
                   

      

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

   

                     F

                            
                             

                          
      1        

       

       
    

    

 
 

ภาพท่ี 2.2 ขั้นตอนยื่นสอบข้อเสนอโครงการวิจัย 
 
2.2 แบบฟอร์มเอกสารส าหรับการยื่นขอสอบ และการขอสอบข้อเสนอโครงการวิจัย 
 นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาการเตรียมโครงการวิจัยของแต่ละสาขาวิชา จะต้องจัดเตรียม
ข้อเสนอโครงการวิจัยให้ครบถ้วนตามข้อก าหนด แล้วจึงยื่นขอสอบข้อเสนอโครงการวิจัยก่อนก าหนดการสอบ
อย่างน้อย 15 วัน เอกสารข้อเสนอโครงการวิจัย เนื้อหาบทท่ี 1 2 และ 3 จะต้องส่งมาพร้อมกับการยื่นขอสอบ
เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีธุรการได้ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร นอกจากนี้นักศึกษาต้องด าเนินการเข้าพบกับ
อาจารย์ท่ีปรึกษาและกรรมการสอบเพื่อนัดหมายก าหนดการสอบพร้อมกับยื่นเอกสารข้อเสนอโครงการวิจัย
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และเนื้อหาบทท่ี 1 2 และ 3 อย่างน้อย 7 วัน ก่อนวันท่ีจะท าการสอบ โดยคณะกรรมการด าเนินงานจะ
ก าหนดช่วงสัปดาห์ของการสอบข้อเสนอโครงการวิจัยและแจ้งให้นักศึกษาทราบในแต่ละภาคการศึกษา 
 รายการแบบฟอร์มเอกสารส าหรับการยื่นขอสอบ และการสอบข้อเสนอโครงการวิจัย ประกอบด้วย 
 1) ฟอร์ม I-Tech-01 แบบฟอร์มส าหรับการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย 
 2) ฟอร์ม I-Tech-02 แบบฟอร์มส าหรับยื่นขอสอบข้อเสนอโครงการวิจัย 
 3) ฟอร์ม I-Tech-03 แบบฟอร์มส าหรับประเมินผลการสอบข้อเสนอโครงการวิจัย 
 4) ฟอร์ม I-Tech-04 แบบฟอร์มส าหรับให้อาจารย์ ท่ีปรึกษาประเมินผลการสอบข้อเสนอ
โครงการวิจัย 
 5) ฟอร์ม I-Tech-05 แบบฟอร์มส าหรับให้กรรมการสอบประเมินผลการสอบข้อเสนอโครงการวิจัย 
 แบบฟอร์มเอกสารทุกรายการสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และตัวอย่างแบบฟอร์มแสดงในภาคผนวก ข 
 
2.3 การสอบโครงการวิจัย 
 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดให้มีการเรียนการสอนรายวิชาโครงการวิจัยในแต่ละสาขาวิชา
เพื่อให้นักศึกษาได้น าเอาองค์ความรู้ของการเรียนในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาต่าง ๆ ด าเนินการ
ปฏิบัติการในโครงการวิจัยตามท่ีได้รับอนุมัติ วิเคราะห์การปฏิบัติงาน ปัญหาและก าหนดวิธีการแก้ปัญหา 
น าเสนอผลการด าเนินงานโครงการวิจัยเป็นระยะ ๆ น าเสนอผลการด าเนินงานในขั้นสุดท้าย และจัดท า
รายงานโครงการวิจัยท่ีสมบูรณ์ เนื้อหาในหัวข้อนี้จะน าเสนอขั้นตอนการขอสอบโครงการวิจัยในขั้นตอนสุดท้าย 
รวมทั้งแสดงแบบฟอร์มเอกสารต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
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 การขอสอบโครงการวิจัยจะสามารถด าเนินการได้เมื่อโครงการวิจัยได้ผ่านการด าเนินงาน วิเคราะห์ 
และสรุปผล จัดท ารูปเล่มรายงานผลการด าเนินงานโครงการวิจัยท่ีแล้วเสร็จ ให้ถูกต้องตามรูปแบบของการ
เขียนเล่มรายงานโครงการวิจัย ผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการ และได้รับการเห็นชอบจากอาจารย์ท่ี
ปรึกษา จึงจะสามารถยื่นเสนอต่อคณะกรรมการด าเนินงานวิชาโครงการวิจัยเพื่อขอสอบในขั้นตอนสุดท้าย 
โดยข้ันตอนการด าเนินการยื่นขอสอบโครงการวิจัยแสดงดังภาพท่ี 2.3 

  
    ภาพท่ี 2.3 ขั้นตอนการสอบโครงการวิจัย 

                                                                
                                       

                                                   

                                                     
                                                15    

                                   

                                                              
                                                                  7    

                            
               

          1        

       

       

                                            

                                            

    

                                                                 

                                2                          
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2.4 แบบฟอร์มเอกสารส าหรับการยื่นขอสอบและการขอสอบโครงการวิจัย 
 นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาโครงการวิจัยจะต้องด าเนินงานให้แล้วเสร็จ และจัดท ารูปเล่ม
รายงานผลการด าเนินงานให้ถูกต้องตามรูปแบบของการเขียนเล่มรายงานโครงการวิจัย ผ่านการตรวจสอบ
รูปแบบจากคณะกรรมการด าเนินงานวิชาโครงการวิจัย จึงจะสามารถย่ืนขอสอบโครงการวิจัยก่อนก าหนดการ
สอบอย่างน้อย 15 วัน โดยคณะกรรมการด าเนินงานจะก าหนดช่วงสัปดาห์ของการสอบโครงการวิจัย และแจ้ง
ให้นักศึกษาทราบในแต่ละภาคการศึกษา ท้ังนี้นักศึกษาท่ีจะขอยื่นสอบโครงการวิจัยต้องจัดเตรียมรูปเล่ม
รายงานผลการด าเนินงานท่ีผ่านการเห็นชอบจากอาจารย์ท่ีปรึกษา และผ่านตรวจสอบรูปแบบจาก
คณะกรรมการแล้วไปยื่นให้กับคณะกรรมการสอบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน รายการแบบฟอร์มเอกสารส าหรับ
การยื่นขอสอบโครงการวิจัย ประกอบด้วย 
 1) ฟอร์ม I-Tech-06 แบบฟอร์มส าหรับยื่นขอสอบโครงการวิจัย 
 2) ฟอร์ม I-Tech-07 แบบฟอร์มส าหรับให้คณะกรรมการสอบประเมินผลการสอบโครงการวิจัย 
 3) ฟอร์ม I-Tech-08 แบบฟอร์มส าหรับสรุปผลการประเมินผลการสอบโครงการวิจัย 
 แบบฟอร์มเอกสารทุกรายการสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และตัวอย่างแบบฟอร์มแสดงใน ภาคผนวก ข 
 
2.5 การประเมินผลการสอบโครงการวิจัย  
 การประเมินผลการสอบโครงการวิจัย ประกอบด้วยการประเมิน 3 ส่วน ได้แก่ การพิจารณารายงาน
โครงการวิจัย การเสนอผลงานภาคบรรยายและการประเมินจากคุณภาพผลงาน โดยแต่ละส่วนมีแนวทางใน
การประเมินผลการสอบโครงการวิจัย ในขั้นตอนของการสอบป้องกันโครงการวิจัย ดังนี้  
     2.5.1 การประเมินคุณภาพของโครงการวิจัย โดยวิธีการพิจารณารายงานโครงการวิจัย 
             2.5.1.1 บทท่ี 1 แสดงรายละเอียดของบทน าและมีเนื้อหาครบถ้วนถูกต้อง 
             2.5.1.2 บทท่ี 2 แสดงรายละเอียดการค้นคว้าและการอ้างอิงถูกต้อง 
             2.5.1.3 บทท่ี 3 แสดงรายละเอียดการด าเนินงานครบถ้วนถูกต้อง 
             2.5.1.4 บทท่ี 4 แสดงการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานครบถ้วนถูกต้อง 
             2.5.1.5 บทท่ี 5 แสดงความเหมาะสมในการอภิปรายผล สรุปผล และข้อเสนอแนะ 
             2.5.1.6 ทักษะการเขียนรายงานและคุณภาพโดยรวมของรายงานผลการด าเนินงาน 
     2.5.2 การประเมินความรู้ความสามารถของนักศึกษาในการน าเสนอผลงานและการตอบค าถามโดยวิธีการ
สอบปากเปล่า กรรมการสอบโครงการวิจัย อาจประเมินความรู้ความสามารถของนักศึกษาในการน าเสนอ
ผลงานและการตอบค าถามจากหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้  
             2.5.2.1 การเตรียมการก่อนการสอบผลงาน 
             2.5.2.2 คุณภาพของส่ือในการน าเสนอผลงาน 
             2.5.2.3 วิธีการน าเสนอผลงาน 
             2.5.2.4 ความครบถ้วนของการน าเสนอผลงาน 
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                 2.5.2.5 การตอบค าถาม 
                 2.5.2.6 เวลาในการน าเสนอผลงาน 
             2.5.2.7 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีการน าเสนอ 
  
     2.5.3 การประเมินคุณภาพของโครงการวิจัย โดยวิธีการพิจารณาผลงาน 
             2.5.3.1 ผลงานท่ีจัดท าบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 
             2.5.3.2 ระยะเวลาการด าเนินงานเป็นไปตามแผน 
             2.5.3.3 คุณค่าของผลงานจากโครงการวิจัย 
             2.5.3.4 คุณภาพของผลงาน ต่อ จ านวนนักศึกษา 
             2.5.3.5 คุณภาพของผลงาน ต่อ ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 
  2.5.3.6 ความสามารถในการเรียบเรียงรูปเล่มและตรงตามรูปแบบเล่มวิจัย 
  2.5.3.7 คุณภาพของนวัตกรรม ช้ินงาน งานสร้างสรรค์ เทียบกับวัตถุประสงค์โครงการวิจัย 
 
 คะแนนการประเมินคุณภาพของผลงานโครงการวิจัยแบ่งเป็น 2 ส่วน คือคะแนนจากคณะกรรมการ 
และคะแนนจากอาจารย์ท่ีปรึกษา โดยจะให้คะแนนคนละ 100 คะแนน และค านวนหาค่าคะแนนเฉล่ีย 
 โดยคะแนนจากการประเมินของคณะกรรมการสามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเด็นคือ รายงาน
โครงการวิจัย 30 คะแนน การเสนอผลงานภาคบรรยาย 35 คะแนน และการประเมินผลงานของโครงการวิจัย 
35 คะแนน รวม 100 คะแนน การประเมินผลท้ัง 3 ส่วนดังกล่าว มีการประชุมพิจารณาโดยคณะกรรมการ
สอบโครงการวิจัย และหากผลการประเมินมีความแตกต่างกันมาก อาจใช้การอภิปรายร่วมกันประกอบการให้
คะแนนตามแบบประเมินการสอบเพื่อลงมติสรุปผลการสอบ และต้องมีการบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดย
ให้มีการบันทึกประเด็นหรือรายการท่ีต้องแก้ไขตามมติของคณะกรรมการสอบและแจ้งให้ผู้เข้าสอบลงนาม
รับทราบทันทีภายหลังสรุปผลในวันสอบ เพื่อความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 

คะแนนท่ีได้จากเกณฑ์การประเมินผลการสอบป้องกันโครงการวิจัยให้แบ่งเป็น 8 ระดับดังนี ้ 
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      
คะแนนต ่ากว่า 50  ระดับการประเมินคือ  F (ไม่ผ่าน) 
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บทท่ี 3 
การจัดพิมพ์รายงานโครงการวิจัย 

 
 รายงานโครงการวิจัยของทุกสาขาวิชาของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จะต้องมีรูปแบบเดียวกัน 
เป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม และถูกต้องตามหลักการเขียนนักศึกษาจะต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ต่างๆ ใน
คู่มือการพิมพ์รายงานโครงการวิจัยนี้อย่างเคร่งครัด ในบทนี้จะกล่าวถึง ตัวพิมพ์ กระดาษท่ีใช้พิมพ์ระยะ
ขอบกระดาษ ตัวอักษรและขนาดตัวอักษร การล าดับหน้า การตัดค าและการจัดข้อความการแบ่งบทและหัวข้อ
ในบท การย่อหน้า และการเว้นบรรทัด การพิมพ์ศัพท์ทางเทคนิค การวางตาราง ภาพ แผนภูมิ และกราฟ และ
การตั้งหมายเลขสมการ 
 
3.1 ตัวพิมพ์ 
 ให้นักศึกษาใช้เครื่องพิมพ์ท่ีสามารถพิมพ์ตัวอักษรท่ีเป็นสีด าท่ีมีความคมชัด สะดวกแก่การอ่านและ
ใช้ตัวพิมพ์เดียวกันตลอดท้ังเล่ม ส่วนหน้าท่ีมีภาพ แผนท่ี แผนภูมิ หรือกราฟท่ีจ าเป็นต้องเป็นภาพสีสามารถ
พิมพ์เป็นสีได้ 
 
3.2 กระดาษที่ใช้พิมพ์ 
 กระดาษท่ีใช้พิมพ์รายงานโครงการวิจัยต้องเป็นกระดาษขาวไม่มีเส้นบรรทัด ขนาดมาตรฐาน A4
น้ าหนัก 80 กรัมต่อตารางเมตร ใช้พิมพ์เพียงหน้าเดียวเท่านั้นตลอดท้ังเล่ม 
 
3.3 ระยะขอบกระดาษ 
 การเว้นระยะขอบกระดาษให้เว้นระยะห่างเหมือนกันตลอดท้ังเล่ม คือในส่วนน า ส่วนเนื้อความส่วน
อ้างอิง ส่วนภาคผนวก และประวัติผู้เขียนโครงการวิจัย โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 3.3.1  ขอบกระดาษด้านบน 
  ให้ท าการเว้นจากขอบกระดาษด้านบน 1.5 นิ้ว หรือ 3.81 เซนติเมตร 
 3.3.2  ขอบกระดาษด้านซ้าย 
  ให้ท าการเว้นจากขอบกระดาษด้านซ้าย 1.5 นิ้ว หรือ 3.81 เซนติเมตร 
 3.3.3  ขอบกระดาษด้านล่าง 
  ให้ท าการเว้นจากขอบกระดาษด้านล่าง 1.0 นิ้ว หรือ 2.54 เซนติเมตร 
 3.3.4 ขอบกระดาษด้านขวา 
  ให้ท าการเว้นจากขอบกระดาษด้านขวา 1.0 นิ้ว หรือ 2.54 เซนติเมตร  
 3.3.5  หมายเลขหน้า 
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ก าหนดให้หมายเลขหน้าอยู่ทางด้านบนขวาของหน้ากระดาษ โดยเว้นระยะห่างจาก
ขอบกระดาษด้านบนลงมาประมาณ 0.75 นิ้ว หรือ 1.9 เซนติเมตร และห่างจากขอบกระดาษด้านขวาเข้ามา 1 
นิ้ว หรือ 2.54 เซนติเมตร 
 
3.4 ตัวอักษรและขนาดตัวอักษร 
 ให้พิมพ์ข้อความท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษด้วยรูปแบบอักษร TH Sarabun PSK ขนาด          
16 พอยต์ ตัวธรรมดาตลอดท้ังเล่ม ยกเว้น หัวข้อหลักจะใช้ตัวหนา และช่ือบทจะใช้ขนาด 18 พอยต์ ตัวหนา 
ในกรณีท่ีเป็นค าบรรยายในตาราง ภาพ แผนภูมิ กราฟ ฯลฯ ขนาดแบบอักษร 16 พอยต์หรือเล็กกว่าตามความ
เหมาะสม 
 
3.5 การล าดับหน้า 
 รายละเอียดการล าดับหน้าจะแตกต่างกันตามส่วนต่าง ๆ ในรายงานโครงการวิจัย โดยจะพิมพ์ล าดับ
หน้าไว้ด้านบนขวาของหน้า ห่างจากขอบกระดาษด้านบนลงมาประมาณ 0.75 นิ้ว หรือ 1.9 เซนติเมตร และ
ห่างจากขอบกระดาษด้านขวาเข้ามาประมาณ 1 นิ้ว หรือ 2.54 เซนติเมตร ตัวอักษรและขนาดตัวอักษรให้ใช้
แบบเดียวกันกับท่ีใช้ในส่วนเนื้อความ คือ อักษร TH Sarabun PSK ขนาด 16 พอยต์ การพิมพ์เลขหน้าจะ
แตกต่างกันไปตามส่วนต่าง ๆ ในรายงานโครงการวิจัย ดังนี้ 
 3.5.1  ส่วนน า 
  ในการล าดับหน้าในส่วนน าจะใช้ตัวอักษรเรียงตามล าดับพยัญชนะในภาษาไทย คือ ก ข ค ... 
โดยไม่พิมพ์ตัวอักษรล าดับหน้าของ ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ และหน้าอนุมัติ แต่ให้นับจ านวนหน้า
รวมไปด้วย 
 3.5.2  ส่วนเนื้อความและส่วนอ้างอิง 
  ในการล าดับหน้าในส่วนเนื้อความและส่วนอ้างอิงจะใช้ตัวเลขอาราบิค 1 2 3 เรียงตามล าดับ
ตลอดท้ังเล่ม และไม่ต้องพิมพ์เลขหน้าก ากับบนหน้าแรกของทุกบท และหน้าแรกของส่วนอ้างอิง แต่ให้นับ
จ านวนหน้ารวมไปด้วย 
 3.5.3  ส่วนภาคผนวก 
  ในส่วนนี้จะใส่เลขหน้าก ากับทุกหน้า ยกเว้นหน้าค่ันท่ีพิมพ์ค าว่า ภาคผนวก ภาคผนวก ก 
ภาคผนวก ข จะไม่ต้องใส่เลขหน้าแต่ให้นับจ านวนหน้ารวมไปด้วย 
 3.5.4  ประวัติย่อผู้จัดท าโครงการวิจัย 
  ในส่วนนี้จะใส่เลขหน้าก ากับทุกหน้า ยกเว้นหน้าค่ันท่ีพิมพ์ค าว่า ประวัติย่อ ผู้จัดท า
โครงการวิจัย ไว้กึ่งกลางหน้ากลางหน้ากระดาษ 
 ตารางท่ี 3.1 แสดงตัวอย่างการล าดับหน้าในรายงานโครงการวิจัย ซึ่งนักศึกษาสามารถน าไปใช้
เปรียบเทียบเพื่อล าดับหน้าโครงการวิจัยของตนเองได้ 
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ตารางที่ 3.1 ตัวอย่างการล าดับหน้าในรายงานโครงการวิจัย 
 
 
 
 

 
3.6 การตัดค าและการจัดข้อความ 
 ในการตัดค าและการจัดข้อความ นักศึกษาควรจัดรูปแบบของเนื้อหาในแต่ละย่อหน้าให้เป็นแบบ
กระจาย เพื่อให้ข้อความในรายงานโครงการวิจัยดูเรียบร้อยและสวยงาม และไม่ควรตัดค าระหว่างบรรทัด     

เร่ือง การนับ การพิมพ์ 
ปกในภาษาไทย ก - 
ปกในภาษาอังกฤษ ข - 
หน้าอนุมัติ ค - 
บทคัดย่อ ง - 
กิตติกรรมประกาศ จ - 
สารบัญ ฉ - 
สารบัญ (ต่อ) ช ช 
สารบัญตาราง ซ - 
สารบัญตาราง (ต่อ) ฌ ฌ 
สารบัญภาพ ญ - 
สารบัญภาพ (ต่อ) ฎ ฎ 
หน้าแรกบทท่ี 1 1 - 
เนื้อหาบทท่ี 1 2 2 
หน้าแรกบทท่ี 2 6 - 
เนื้อหาบทท่ี 2 7 7 
บรรณานุกรม 59 - 
บรรณานุกรม (ต่อ) 60 60 
ภาคผนวก 61 - 
ภาคผนวก ก 62 - 
เนื้อหาภาคผนวก ก 63 63 
ภาคผนวก ข 64 - 
เนื้อหาภาคผนวก ข 65 65 
ประวัติย่อผู้จัดท าโครงการวิจัย 66 - 
ประวัติย่อผู้จัดท าโครงการวิจัยคนท่ี 1 67 67 
ประวัติย่อผู้จัดท าโครงการวิจัยคนท่ี 2 68 68 
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ถ้าพิมพ์ค าสุดท้ายไม่จบในบรรทัดนั้น ๆ ให้ยกค านั้นท้ังค าไปพิมพ์ในบรรทัดถัดไป หากมีความจ าเป็นต้องตัดค า
ระหว่างบรรทัดให้ใช้เครื่องหมายยัติภังค์ “-” ใส่ไว้ที่ท้ายค าส่วนแรกซึ่งแสดงอยู่คนละบรรทัดกับค าส่วนหลัง 
 ส่วนการเว้นวรรคระหว่างค า ให้เว้น 1 ตัวอักษรขนาดธรรมดา และการเว้นวรรคระหว่างประโยคให้
เว้น 1 ตัวอักษรขนาดธรรมดา ซึ่งอาจมากกว่าหรือน้อยกว่านี้ได้เมื่อมีการจัดรูปแบบของข้อความแบบกระจาย 
 
3.7 การแบ่งบทและหัวข้อในบท การย่อหน้า และการเว้นบรรทัด 
 3.7.1  บท 
  เมื่อเริ่มบทใหม่ให้ข้ึนหน้าใหม่เสมอและมีเลขประจ าบท โดยให้ใช้เลขอารบิคเท่านั้น ให้พิมพ์
ค าว่า “บทท่ี” ไว้ตรงกลางตอนบนสุดของหน้ากระดาษ ส่วนช่ือบทให้พิมพ์ไว้ตรงกลางหน้ากระดาษเช่นกัน 
โดยให้พิมพ์บรรทัดต่อไปไม่ต้องเว้นบรรทัด ส าหรับช่ือบทท่ียาวเกิน 1 บรรทัดให้แบ่งเป็น 2 – 3 บรรทัด ตาม
ความเหมาะสม การพิมพ์บทท่ีและช่ือบทให้ใช้ตัวอักษรขนาด 18 พอยต์ (Points) เป็นตัวหนาและระหว่างค า
บรรยายช่ือบทและเนื้อหาให้เว้น 1 บรรทัด 
 3.7.2  หัวข้อส าคัญและหัวข้อย่อย ให้ยึดรูปแบบดังแสดงภาคผนวกและใช้รูปแบบนี้ตลอดท้ัง
รายงานโครงการวิจัย 
  1) ชิดขอบเขตการพิมพ์ทางด้านซ้ายมือ ให้พิมพ์หมายเลขแสดงหัวข้อส าคัญ เช่น 1.1  
  2) ท่ีระยะห่าง 5 ตัวอักษรแบบธรรมดา ต าแหน่งย่อหากมีหัวข้อรองในหัวข้อส าคัญอีกจะใช้
ระยะนี้ในการเริ่มพิมพ์หมายเลขแสดงหัวข้อรอง เช่น 1.1.1  
  3) ท่ีระยะห่าง 10 ตัวอักษรจะพิมพ์ช่ือหัวข้อรอง ต าแหน่งย่อหน้าข้อความภายใต้หัวข้อรอง 
หากมีหัวข้อย่อยในหัวข้อรองอีกก็จะใช้ระยะนี้ในการเริ่มพิมพ์หมายเลขแสดงหัวข้อย่อย เช่น 1.1.1.1 
  4) ท่ีระยะห่าง 15 ตัวอักษร จะเริ่มพิมพ์ข้อความ ซึ่งระยะนี้จะเป็นระยะสุดท้ายท่ีอนุญาตให้
ท าการย่อหน้าเช่น 1) 
 3.7.3 การเว้นบรรทัดจะกระท าต่อเมื่อ 

1) ขึ้นหัวข้อส าคัญใหม ่
2) แทรกตาราง ภาพ แผนภูมิ กราฟ และสมการ ฯลฯ 

  3) จัดข้อความในแต่ละหน้าให้สวยงาม  
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ภาพที่ 3.1 ตัวอย่างการแบ่งบทและหัวข้อในบท 
 

3.8 การพิมพ์ศัพท์ทางเทคนิค 
 ศัพท์ทางเทคนิคท่ีเป็นภาษาอังกฤษ ถ้าแปลเป็นภาษาไทยให้อ้างอิงจากหนังสือศัพท์เทคนิคของ
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (ว.ส.ท.) ฉบับล่าสุด ในกรณีท่ีใช้ภาษาไทยแทนค า ศัพท์ครั้งแรกให้วงเล็บ
ภาษาอังกฤษควบคู่ไว้ด้วย และให้พิมพ์ตัวอักษรตัวแรกของทุกค าพิมพ์ด้วยอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ นอกนั้นให้เป็น
ตัวพิมพ์เล็ก เช่น อิเล็กทรอนิกส์ (Electronics) อินพุต (Input) เอาต์พุต (Output) ลักษณะสมบัติ 
(Characteristic) เวบไซท์ (Web Site) ฯลฯ เป็นต้น ยกเว้นกรณีท่ีค าศัพท์นั้นมีค าย่อให้พิมพ์ตัวอักษรตัวแรก
ของทุกค าด้วยอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ เช่น คอมพิวเตอร์ในงานออกแบบ (Computer Aided Design, CAD)    
เป็นต้น 
 
3.9 การวางตาราง ภาพ แผนที่ แผนภูมิ และกราฟ 
 3.9.1 ตาราง 
  ตารางประกอบไปด้วยหมายเลขตาราง ช่ือตาราง และส่วนตาราง ซึ่งการจัดวางในรายงาน
โครงการวิจัยมีรายละเอียดดังนี้ (ตัวอย่างแสดงในภาคผนวก) 
  1) ให้จัดตารางไว้กึ่งกลางหน้ากระดาษเสมอ 
  2) หมายเลขตารางและช่ือตารางให้พิมพ์ไว้ด้านบนของตารางชิดขอบด้านซ้ายมือ โดยมีการ
เว้นบรรทัดก่อนท่ีจะเริ่มพิมพ์ส่วนตาราง หมายเลขตารางจะก าหนดตามการแบ่งบท โดยเรียงล าดับหมายเลข
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ตารางตามบทจาก 1 ไปจนจบบท ตารางในภาคผนวกให้พิมพ์ในลักษณะเดียวกัน ให้พิมพ์ตัวอักษรหนาส าหรับ
ค าว่าตารางท่ี และเลขท่ีตาราง เช่น ตารางท่ี 1.1 (อยู่ในบทท่ี 1) ตารางท่ี 2.1 (อยู่ในบทท่ี 2) ตารางท่ี ก.1 (อยู่
ในภาคผนวก ก) 
  3) ให้พิมพ์ช่ือตารางต่อจากเลขท่ีของตารางโดยเว้นระยะห่าง 2 วรรคตัวอักษร และส าหรับ
ช่ือตารางท่ียาวเกิน 1 บรรทัด ให้พิมพ์ตัวอักษรตัวแรกของบรรทัดถัดไปตรงกับตัวอักษรตัวแรกของช่ือตาราง
บรรทัดบน 
  4) ขนาดของตารางไม่ควรเกินขอบเขตการพิมพ์ของรายงานโครงการวิจัยท่ีก าหนดไว้ในหัวข้อ 
3.3 โดยอาจวางตารางในแนวต้ังหรือแนวนอนก็ได้ ในกรณีท่ีวางแนวนอนให้หันหัวของตารางเข้าหาสันปก    
ถ้าตารางมีขนาดใหญ่ให้ท าการย่อขนาดลงโดยท่ีข้อความภายในตารางจะต้องชัดเจนและอ่านได้ด้วยสายตา
ปกติ 
  5) ส าหรับตารางท่ีต่อเนื่องกัน ให้พิมพ์ช่ือตารางในหน้าถัดไปเหมือนกันกับหน้าแรกแล้วพิมพ์
ค าว่า “(ต่อ)” ไว้ด้านหลัง และต้องมีหัวของตารางในทุกหน้าของตารางท่ีต่อเนื่องกัน 
  6) ถ้าเป็นตารางท่ีได้มาจากการค้นคว้าให้นักศึกษาอ้างอิงท่ีมาของตารางด้วย โดยให้พิมพ์    
ท่ีมา ช่ือและสกุล ปี พ.ศ. และหน้า ของเอกสารท่ีค้นคว้ามา ด้านล่างของตารางเพื่อระบุว่าตารางนี้น ามาจาก
เอกสารของผู้ใด เผยแพร่ปี พ.ศ. อะไร และอยู่หมายเลขหน้าอะไร 
 3.9.2 ภาพ (ภาพ แผนภูมิ และกราฟ) 
  ภาพประกอบไปด้วยหมายเลขภาพ ช่ือภาพ และส่วนภาพ ซึ่งการจัดวางในรายงาน
โครงการวิจัยมีรายละเอียดดังนี้  
  1) ให้จัดภาพไว้กึ่งกลางหน้ากระดาษเสมอ  
  2) หมายเลขภาพและช่ือภาพให้พิมพ์ไว้กึ่งกลางหน้ากระดาษ โดยมีการเว้นบรรทัดก่อนท่ีจะ
วางภาพ หมายเลขภาพจะก าหนดตามการแบ่งบท โดยเรียงล าดับหมายเลขภาพตามบทจาก 1 ไปจนจบบท 
ภาพในภาคผนวกให้พิมพ์ในลักษณะเดียวกัน ให้พิมพ์ตัวอักษรหนาส าหรับค าว่าภาพท่ีและเลขท่ีภาพ เช่น ภาพ
ท่ี 1.1(อยู่ในบทท่ี 1) ภาพท่ี 2.1 (อยู่ในบทท่ี 2) ภาพท่ี ก.1 (อยู่ในภาคผนวก ก) 
  3) ให้พิมพ์ช่ือภาพต่อจากเลขท่ีภาพโดยเว้นระยะห่าง 2 วรรคตัวอักษร และส าหรับช่ือภาพท่ี
ยาวเกิน 1 บรรทัด ให้พิมพ์บรรทัดแรกไว้กึ่งกลางโดยตัดค าให้เหมาะสม ส่วนบรรทัดอื่นให้เริ่มพิมพ์ตรงกันกับ
อักษรตัวแรกของช่ือภาพบรรทัดบน 
  4) ขนาดของภาพไม่ควรเกินขอบเขตการพิมพ์ของปริญญานิพนธ์ท่ีก าหนดไว้ในหัวข้อ 3.3 
โดยให้วางภาพในแนวตั้งเท่านั้น ถ้าภาพมีขนาดใหญ่ให้ท าการย่อขนาดลงโดยท่ีรายละเอียดจะต้องชัดเจน และ
เป็นภาพสีหรือขาวด าตามความเหมาะสม 
  5) ถ้าเป็นภาพท่ีได้มาจากการค้นคว้าให้อ้างอิงท่ีมาของภาพด้วย โดยให้พิมพ์ ท่ีมา ช่ือและ
สกุล ปี พ.ศ. และหน้า ของเอกสารท่ีค้นคว้ามา ด้านล่างของภาพเพื่อระบุว่าภาพนี้นามาจากเอกสารของผู้ใด 
เผยแพร่ปี พ.ศ. อะไร และอยู่หมายเลขหน้าอะไรหรือจากเว็บไซต์อะไร 
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3.10 การต้ังหมายเลขสมการ 
 3.10.1 แบบอักษรท่ีใช้แสดงสมการและหมายเลขสมการ ให้ใช้อักษร Time New Roman ขนาด 
10 พอยต์  
 3.10.2 ในส่วนสมการไม่ต้องพิมพ์ค าว่า “สมการ” แต่ให้มีหมายเลขสมการซึ่งเป็นเลขอยู่ในวงเล็บ 
(x.y) โดยท่ี x คือตัวเลขบอกบทท่ีสมการแสดงอยู่ และ y คือล าดับท่ีของสมการว่าเป็นล าดับท่ีเท่าไหร่ในบทท่ี 
x เช่น สมการ 3.10 จะเป็นสมการล าดับท่ี 10 ท่ีอยู่ในบทท่ี 3 เป็นต้น จะต้องพิมพ์สมการและหมายเลข
สมการในบรรทัดเดียวกัน 
 3.10.3 ให้เริ่มพิมพ์สมการอยู่ตรงกลางของหน้ากระดาษ และสมการถัดไปให้ยึดเครื่องหมายเท่ากับ 
( = ) เป็นหลัก และพิมพ์ตัวอักษรตัวสุดท้ายของหมายเลขสมการติดกับกั้นหลังของหน้ากระดาษ ดังตัวอย่างใน
ภาคผนวก 
 3.10.4 การพิมพ์สมการและสัญลักษณ์ท่ีใช้ในสมการจะต้องถูกต้องตามหลักคณิตศาสตร์ 
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บทท่ี 4 

การเขียนบรรณานุกรม 
 

 การเขียนบรรณานุกรมในเอกสาร ในรายงานโครงการวิจัย ท้ังภายในเนื้อหาและท้ายเล่มให้เป็นไป

ตามหลักการดังต่อไปนี้ 
 

4.1 การอ้างอิงเอกสารภายในเนื้อหา 

การอ้างอิงเอกสารในเนื้อหาให้ใช้ระบบ ช่ือ-ปี ซึ่งเป็นการอ้างโดยระบุช่ือผู้แต่งและปีพิมพ์ของเอกสาร

ท่ีอ้าง แทรกปนไปกับเนื้อหา ส าหรับช่ือผู้แต่งคนไทยและเขียนเป็นภาษาไทย ให้ระบุเฉพาะช่ือผู้แต่ง ส่วนช่ือผู้

แต่งเป็นภาษาต่างประเทศ รวมทั้งช่ือผู้แต่งคนไทยท่ีเขียนเป็นภาษาต่างประเทศ ให้ระบุช่ือสกุล โดยมีรูปแบบ

ดังนี ้

          การเขียนอ้างอิงในเนื้อเรื่องบทความ ให้ใส่ช่ือและช่ือสกุล ผู้แต่ง (ส าหรับคนไทย) ช่ือสกุลผู้แต่งและ
ตัวย่อช่ือ (ส าหรับชาวต่างประเทศ) และปีพิมพ์ของเอกสาร ในวงเล็บ 
 ส าหรับผู้แต่ง 1 คน (ทวีโชค วิษณุโยธิน, 2564) 
 ส าหรับผู้แต่ง 2 คน (Woodburne, W. and Burkel, E. 2020) 
 ส าหรับผู้แต่ง มากกว่า 2 คน (พรสวัสด์ิ เพชรแดง และคณะ, 2564) หรือ (Vatana, E. et.al., 
2020) 
 
4.2 การอ้างอิงเอกสารท้ายเล่ม 

           เอกสารทุกรายการท่ีอ้างไว้ในเนื้อหา จะน ามารวมไว้ตอนท้ายของเล่ม จัดเรียงตามล าดับอักษรของช่ือ

ผู้แต่งภาษาไทยก่อน ตามด้วยภาษาอังกฤษ โดยมีรูปแบบดังนี้ 

          วิธีการเขียนบรรณานุกรมท้ายเล่ม : การอ้างอิงและบรรณานุกรมให้เรียงล าดับเอกสารภาษาไทยก่อน  

ภาษาอังกฤษ เรียงล าดับตามตัวอักษร และสระ กรณีผู้เขียนคนเดียวกันให้เรียงตามปีท่ีตีพิมพ์ 

           

 4.2.1 การอ้างอิงหนังสือ: ช่ือผู้แต่ง./ปีท่ีพิมพ์./ชือ่หนังสือ./ครั้งท่ีพิมพ.์/เมืองท่ีพิมพ/์:/ส านักพิมพ.์ 

ตัวอย่าง   

ทวีโชค วิษณุโยธิน. (2564). ออร์โธปิดิกส์ ส าหรับนักศึกษาแพทย.์ พิมพ์ครั้งท่ี 1. ขอนแก่น : คลังนานาวิทยา. 

พรสวัสด์ิ เพชรแดง และนิติพร เพิ่มพูนศิลป์. (2559). พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติม 

2550 -2554. กรุงเทพฯ : ฟิสิกส์เซนเตอร์.  
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          4.2.2 การอ้างอิงบทความในหนังสือ:  

                  ช่ือผู้เขียนบทความ./ปีพิมพ.์/ชื่อบทความ./ใน/ช่ือหนังสือ,/หน้า./ครั้งท่ีพิมพ.์/เมืองท่ีพิมพ์/:/ 

ส านักพิมพ์. 

ตัวอย่าง  

พวงทอง บุญทรง และเกรียงศักดิ์ หามะฤทธิ์. (2561). ชนิดความเสียหายและประชากรหนูในไร่ถ่ัวเหลือง. 

ใน เอกสารสารการสัมมนาทางวิชาการแมลงและสัตว์ศัตรูพืช ครั้งท่ี 11, หน้า 523 -536. กรุงเทพฯ : 

กองกีฏและสัตววิทยา กรมวิชาการเกษตร. 

Woodburne, R. and Burkel W. (2009). Head and Neck. In Essential of Human Anatomy, pp. 

187-201. 9th ed., New York : Oxford University Press.  

          4.2.3 การอ้างอิงบทความในวารสาร:  

          ช่ือผู้เขียน./ปีท่ีพิมพ์./ชื่อบทความ./ช่ือวารสาร./ปีท่ี./(ฉบับท่ี)/:/หน้า. 

ตัวอย่าง 

วิชัย โชควิวัฒน์. (2559). การผสมผสานบัตรสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยด้านการรักษาพยาบาลกับบัตร

สุขภาพ. แพทยสภาสาร (ธ.ค.) : หน้า 617. 

Vatanas, V., and Sithithaworn, P. (2009). Liver Flukes and Liver Cancer. Cancer Surv. 33 (3) : pp. 

313-314. 

          4.2.4 การอ้างอิงท้ายเร่ืองของ Web Site:  

ภาษาไทย : ช่ือผู้แต่ง./ปีพิมพ์./ชื่อเร่ือง./[ออนไลน์]/[อ้างเมื่อ/วันเดือนปีท่ีอ้าง]./ เข้าถึงได้จาก/:/URL. 

ภาษาอังกฤษ : ช่ือผู้แต่ง./ปีพิมพ์./ชื่อเร่ือง./[Online]/[Cited/วันเดือนปีท่ีอ้าง]./Available from/:/UR

ตัวอย่าง 

มีชัย ฤชุพันธ์. (2555). ความคิดเห็นของมีชัย : การปฏิบัติตามค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ.     [ออนไลน]์ 

[อ้างเมื่อ 23 กรกฎาคม 2555] เข้าถึงได้จาก : http://www.meechaithaland.com/meechai. 

UNESCO. 2012. Guidelines on Designing Web Pages for Libraries. [Online] [Cited 13 June 

2012]. Available from : http://www.unesco.org/webworld/participer/guidelines/. 

 4.2.5 การอ้างอิงเป็นวิทยานิพนธ์หรือปริญญานพินธ ์

ตัวอย่าง 

จ านง  ตรีนุมิตร. (2555). ความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์เก่ียวกับการให้บริการการศึกษาของ

ส านักส่งเสริมวิชาการ สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. วิทยานิพนธ์ ค.ม., กรุงเทพฯ :   

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

นิวัตร ภูมิพันธ์. (2556). การประยุกต์ใช้เคร่ืองหาพิกัดดาวเทียมแบบสถิตในการก าหนดหมุดมาตรฐานใน

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. ปริญญานิพนธ์ วศ.บ., มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 

เบญจวรรณ ศรีสุธรรม. (2559). สภาพและความต้องการของนิสิตบัณฑิตศึกษาในการให้บริการของ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. รายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ กศ.ม., มหาสารคาม : มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม. 
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ภาคผนวก ก 
ตัวอย่างการเขียนโครงการวิจัย 
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 3. 81 ซม./1.5 น้ิว 

 2.54 ซม./1 น้ิว 

2.54 ซม./1 น้ิว 

 3.81 ซม./1.5 น้ิว 

 

การต้ังค่าหน้ากระดาษ 
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การออกแบบและพัฒนาเครื่องย่อยผักตบชวา 

DESIGN AND DEVELOPMENT OF A WATER HYACINTH CHIPPER MACHINE 
 
 
 
 
 

        ธนาวัฒน์ ปัตฆาต 

        กฤษดา  ผากา 

        ปนัดดา  ชุมพลภักดี 
        ธีรชัย   พันนุมา 
 
      

 
 

 
 

โครงการวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
สาขาวิชา....................... 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
เดือน//25XX 

ลิขสิทธิ์เป็นของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

ชื่อเรื่อง ขนาด 20 พอยต์ (ตัวหนา) 

 ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ท้ังหมด 

ตัวอักษร TH Sarabun PSK อยู่ตรงกลาง 

 

ชื่อผู้วิจัย ขนาด 18 พ้อยท์ (ตัวหนา) 

ขนาด 18 พ้อยท์ (ตัวหนา) 

ตรามหาวิทยาลัยฯ ให้มีขนาด 

กว้าง X ยาว คือ 3.90 X 3.06 ซม.  

 

เว้น 1 บรรทัดขนาด 16  พอยต์ TH Sarabun PSK 

เว้นระยะเท่ากัน 

ใช้เดือนและปีที่ส่งเล่ม 
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การออกแบบและพัฒนาเครื่องย่อยผักตบชวา 

/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 

         ธนาวัฒน์    ปัตฆาต 
   กฤษดา       ผากา 
   ปนัดดา       ชุมพลภักดี 
   ธีรชัย         พันนุมา 

/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 

โครงการวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
สาขาวิชา......................... 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
เดือน//25… 

ลิขสิทธิ์เป็นของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
 

ชื่อเรื่อง ขนาด 20 พอยต์ (ตัวหนา) 

ตัวอักษร TH Sarabun PSK 

ชื่อเรื่อง ขนาด 18 พอยต์ (ตัวหนา) 

ตัวอักษร TH Sarabun PSK 

ชื่อเรื่อง ขนาด 18 พอยต์ (ตัวหนา) 

ตัวอักษร TH Sarabun PSK 
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DESIGN AND DEVELOPMENT OF A WATER HYACINTH CHIPPER MACHINE 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 

        TANAWAT PATTAKHAT 
        KRISADA PHAKA  
        PANADDA CHUMPOLPAKDEE  
        THEERACHAI PUNNUMA    

/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 

THE PROJECT SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF REQUIREMENTS 
FOR THE BACHELOR DEGREE OF TECHNOLOGY 

PROGRAM IN ...................................................................................... 
FACULTY OF INDUSTRIAL TECHNOLOGY 
 SAKON NAKHON RAJABHAT UNIVERSITY 

MONTH//20…  
COPYRIGHT OF SAKON NAKHON RAJABHAT UNIVERSITY 

ชื่อเรื่อง ขนาด 18 พอยต์ (ตัวหนา) 

ตัวอักษร TH Sarabun PSK 

 

ขนาด 18 พอยต์ (ตัวหนา) 

ขนาด 18 พอยต์ (ตัวหนา) 
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( ช่ือโครงการวิจัยภาษาไทย ) 

ของ 
นาย/นางสาว         
นาย/นางสาว         
นาย/นางสาว         
นาย/นางสาว         

 
คณะกรรมการสอบโครงการวิจัยเห็นสมควรรับเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร

เทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชา.......................................................... คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
   คณะกรรมการสอบโครงการวิจัย  

 
……………………………………………………… 

 
ประธานกรรมการ 

(อาจารย์ …………………………….)  
 

……………………………………………………… 
 
กรรมการ 

(อาจารย์......……………………….)  
 

……………………………………………………… 
 
กรรมการ 

(อาจารย์……………………………….)  
 

……………………………………………………… 
 
กรรมการและท่ีปรึกษาโครงการวิจัย 

(อาจารย์……………………………….)  
 

 ........................................... 
 (                                    ) 
 ประธานสาขาวิชา....................... 

 
 ........................................... 
 (                                    ) 
 คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ขนาด 16 
พ้อยท์  

(ตัวบาง) 
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กิตติกรรมประกาศ 

 
 โครงการวิจัยนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา 

     มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร ในการศึกษาเรื่อง   
                  คณะผู้ศึกษาโครงการวิจัยขอขอบพระคุณท่านอาจารย์ 
         ซึ่งเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาและคณะกรรมการสอบโครงการวิจัยทุกท่าน ท่ีได้ให้
ข้อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงแก้ไขปัญหาในการจัดท าโครงการวิจัยในฉบับนี้ให้สมบูรณ์ด้วยดี 
ขอขอบพระคุณผู้เช่ียวชาญ ท่ีได้สละเวลาในการประเมิน                  และได้ให้
ข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 
 การด าเนินการจัดท าโครงการวิจัยในครั้งนี้ ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี เนื่องจากได้รับการสนับสนุน
จากคณาจารย์ ครอบครัว เพื่อนร่วมงาน และผู้เช่ียวชาญ จนส าเร็จ ผู้จัดท าโครงการ วิจัยจึง
ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 
 คณะผู้จัดท า 
 ………………..……..…………… 
 ………………..………..………… 
 ……………………....…………… 
 ……………………....…………… 
 เดือน……….พ.ศ. 25……….  
 
 
 
 
 
 
  

หัวข้อ ขนาด 18 พอยต์ ตัวหนา

หัวข้อ ขนาด 16 พอยต์



31 

 

ชื่อโครงการวิจัย          
ผู้จัดท า          
          
          
          
อาจารย์ที่ปรึกษา          
ปริญญา   เทคโนโลยบีัณฑิต 
แขนงวิชา  ................. 
สาขาวิชา  ................. 
คณะ   เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ปีการศึกษา  25// 
 

บทคัดย่อ 
//////………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………….………………………………………………………………………………………………………………………………
……………….………………………………………………………………………………………………………………………………
……………….………………………………………………………………………………………………………………………………
……………….………………………………………………………………………………………………………………………………
//////……………………………………….……………………………………………………………………………………………
……………….………………………………………………………………………………………………………………………………
……………….………………………………………………………………………………………………………………………………
……………….………………………………………………………………………………………………………………………………
……………….………………………………………………………………………………………………………………………………
//////………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………….………………………………………………………………………………………………………………………………
……………….………………………………………………………………………………………………………………………………
……………….………………………………………………………………………………………………………………………………
……………….………………………………………………………………………………………………………………………………
……………….………………………………………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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1.2 วัตถุประสงค ์          
1.2.1....................................................................................................................................................... 
1.2.2....................................................................................................................................................... 
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/////.......................................................................................................................................................
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เร่ิมต้นย่อหน้า ตรงกับตัวอักษรแรกหลังเลขหัวข้อ 5 เคาะ 

ขนาด 16 
พ้อยท์  
(ตัวบาง) 
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/////2.3.1...............................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
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ที่มา : ช่ือ – สกุล, 25XX, หน้า XX  
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วิธีการด าเนินโครงการวิจัย 

 
/////ในการด าเนินโครงการวิจัย เรื่อง ............................................................................................... 
ทางคณะผู้วิจัยได้ก าหนดวิธีการและขั้นตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 
 1) ............................................................................. 
 2) ............................................................................. 
 3) ............................................................................. 
 4) ............................................................................. 
 
3.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
/////ในการจัดท าโครงการวิจัยในครั้งนี้ ทางคณะผู้วิจัยได้ท าการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
ประกอบด้วย 
 
3.2 ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
3.3 ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
3.4 ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ผลการด าเนินงานโครงการวิจัย 
 

/////การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ............................................................................................ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
โดยมีผลการศึกษา ดังนี้ 
 
4.1 ผลการศึกษา/ทดลอง .................................................................................................................... 
/////ผลการศึกษา/การทดลอง ............................................................................................................. 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 
4.2 ........................................................................................................................................................ 
/////.......................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
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สรุป อภิปราย และข้อเสนอแนะ 

 
/////การด าเนินโครงการวิจัย เรื่อง ........................................................................................................ 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ........................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
คณะผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลน ามาสู่การสรุปและอภิปรายผลดังนี้ 

 
5.1 สรุปและอภิปราย 
/////.......................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 
5.2 ข้อเสนอแนะ 
/////.......................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
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ขนาด 18 พอยท์ 

(ทุกหน้า) 

ขนาด 18 พ้อยท์ (ตัวหนา) จัดกึ่งกลางหน้ากระดาษ 
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ประวัติย่อผู้จัดท าโครงการวิจัย 
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ชื่อ-สกุล  .................................................................................................................... 
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ที่อยู่ปัจจุบัน .................................................................................................................... 
 
ประวัติการศึกษา   
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พ.ศ. ............ ช้ัน มัธยมศึกษาตอนปลาย / อนุปริญญา     
พ.ศ. ........... ช้ัน มัธยมศึกษาตอนต้น       

 
 
 

 

ขนาด 2 นิ้ว 
(สี) 

ขนาด 18 พ้อยท์ (ตัวหนา)  

หัวข้อ ขนาด 16 พ้อยท์ (ตัวหนา)  

ขนาด 16  
พอยท์ 

(ตัวบาง) 
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แบบฟอร์มโครงการวิจัย 
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แบบฟอร์ม I-Tech-01 

 
แบบฟอร์มส าหรับการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย                                     สาขาวิชา..............................................   

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม                                                              มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 

1. ชื่อโครงการวิจัย 

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

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

 

2.  รายชื่อและรหัสนักศึกษาท่ีร่วมโครงการวิจัย 

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

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

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

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

 

3. อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการวิจัย   ........................................................................................  อาจารย์ท่ีปรกึษา 

  .........................................................................................  อาจารย์ท่ีปรกึษารว่ม (ถ้ามี) 

 

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

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

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

 

5. แนวคิดหรือที่มาของโครงการวิจัย 

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

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

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

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

............................................................................................................................. .......................................................................... 
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แบบฟอร์ม I-Tech-01 
6. จุดประสงค์ของโครงการวิจัย 

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

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

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

 

7. ขอบเขตของโครงการวิจัย 

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

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

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

 

8. แผนการด าเนินโครงงาน (เขียนแผนภูมิแกนต์ ประกอบค าอธิบายข้ันตอนการท างานโดยรวม) 

แผนภูมิแกนต์แสดงแผนการด าเนินโครงการวิจัย 

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. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

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

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

 9.3 ......................................................................................................................... ................................................................ 
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แบบฟอร์ม I-Tech-01 
10. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ 

 1) ค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการรวมทั้งสิ้นเป็นเงิน.....................................................บาท (ได้จากการประเมิน) 

 2) โครงงานน้ีได้รับการสนับสนุนด้านการเงินจากหน่วยงานใดหรือไม่  ได้  ไม่ได้ 

 3) (ถ้าได้) โครงงานน้ีได้รับเงินสนับสนุนการด าเนินโครงงานจาก.................................................................. ......................... 

 เป็นเงินทั้งสิ้น.............................................................................บาท 

 ที่อยู่หรือเบอร์โทรศัพท์ของหน่วยงานที่สนับสนุนโครงงานที่สามารถติดต่อได้ 

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

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

 

11. ค ารับรองการเสนอหัวข้อโครงการวิจัยของนักศึกษา 

 “ข้าพเจ้าขอรับรองว่า หัวข้อโครงการวิจัยต่อคณะกรรมการน้ี เป็นการตัดสินใจร่วมกันในการเลือกหัวข้อโครงการวิจัยโดย

ความสมัครใจของสมาชิกในกลุ่มและพร้อมที่จะร่วมมือร่วมใจกันด าเนินโครงการวิจัยดังกล่าวให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ได้

ก าหนดไว้” 

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

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

 3) ลงชื่อ ..................................................................................  (.....................................................................................) 

 

12. เอกสารอ้างอิง 

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

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

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

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

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

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

 7) .......................................................................................................................................... ................................................. 
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แบบฟอร์ม I-Tech-01 
13. ความคิดเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา 

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

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

 

ลงชื่อ........................................................................                                                    

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

วันที่.............เดือน..........................พ.ศ. ................... 

14. ความคิดเห็นของอาจารย์ผู้สอน 

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

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

 

ลงชื่อ........................................................................                                                    

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

วันที่.............เดือน..........................พ.ศ. ................... 
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แบบฟอร์ม I-Tech-02 

 
แบบฟอร์มส าหรับยื่นขอสอบข้อเสนอโครงการวิจัย                                             สาขาวิชา ................................. 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม                                                               มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 

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

 บัดน้ีการจัดเตรียมข้อเสนอโครงการวิจัย เรื่อง......................................................................................................... 

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

โดยมีรายชื่อและรหัสนักศึกษาท่ีร่วมโครงการ ดังน้ี 

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

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

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

  

ได้ด าเนินการจัดท าข้อเสนอโครงการวิจัยเสร็จเรียบร้อยแล้ว และมีความประสงค์จะเสนอข้อเสนอโครงการวิจัย 
 

 

                             ลงชื่อ.......................................................................ตัวแทนผู้จัดท าโครงการวิจัย 

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

วันที่............เดือน.............................พ.ศ. ................... 

 

ผลการตรวจสอบข้อเสนอโครงการวิจัยที่นักศึกษาได้จัดท าข้ึนมา เห็นสมควรให้สอบข้อเสนอโครงการวิจัยได้ 
 

 

                          ลงชื่อ.................................................................อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการวิจัย 

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

วันที่..............เดือน........................พ.ศ. ................ 

 
 

  ลงชื่อ.................................................................อาจารย์ผู้สอนโครงการวิจัย 

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

วันที่..............เดือน........................พ.ศ. ................วงบ 
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แบบฟอร์ม I-Tech-02 

การตรวจสอบเอกสารที่ย่ืนสอบ 

   แบบเสนอข้อเสนอโครงการวิจัย (มีลายเซ็นต์อาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้สอน) (I-Tech-01) จ านวน 5 ชุด 

  แบบประเมินผลสอบข้อเสนอโครงการวิจัย  (I-Tech-03) จ านวน 1 ชุด 

  แบบประเมินผลการสอบข้อเสนอโครงการวิจัย-อาจารย์ที่ปรึกษา  (I-Tech-04) จ านวน 1 ชุด 

   แบบประเมินผลการสอบข้อเสนอโครงการวิจัย-กรรมการสอบ  (I-Tech-05) จ านวนเท่าจ านวนกรรมการ 

 

 

       ลงชื่อ                                                    .ผู้รับเอกสาร 

(                                                    .) 

วันที ่         เดือน                     .พ.ศ.           . 

 

ผลการตรวจสอบเอกสารที่ย่ืนครบตามก าหนดไว้ สามารถสอบข้อเสนอโครงการวิจัยได้ 

 

                                       ลงชื่อ                                                    ประธานด าเนินการสอบโครงการวิจัย 

(                                                    .) 

วันที ่         เดือน                     .พ.ศ.           . 
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แบบฟอร์ม I-Tech-03 

 
แบบฟอร์มส าหรับประเมินผลสอบข้อเสนอโครงการวิจัย                               สาขาวิชา........................................... 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม                                                                มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 

ชื่อโครงการวิจัย 

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

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

 

รายชื่อและรหัสนักศึกษาท่ีร่วมโครงการวิจัย 

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

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

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

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

 

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการวิจัย  

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

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

 

กรรมการสอบ  

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

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

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

 

แนวคิดหรือที่มาของโครงการวิจัย 

  ผ่าน ด าเนินโครงการวิจัยได้ 

  ผ่าน แบบมีเงื่อนไข (แก้ไขตามคณะกรรมการเสนอแนะ) 

  ยังไม่ผ่าน 

 

 



62 

 

แบบฟอร์ม I-Tech-03 

ความเห็นและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ 

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

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

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

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

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

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

 

 

ลงชื่อ....................................................................ประธาน
กรรมการ 

         (.....................................................................) 
     วันที่............เดือน..............................พ.ศ................. 
 
 

ลงชื่อ........................................................................อาจารย์ที่
ปรึกษา 

        (.........................................................................) 
   วันที่................เดือน................................พ.ศ................... 

ลงชื่อ........................................................................กรรมการ 
              (........................................................................) 
         วันที่...............เดือน...........................พ.ศ.............. 
 

ลงชื่อ.........................................................................กรรมการ 
            (...................................................................) 
      วันที่...............เดือน................................พ.ศ.................            
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แบบฟอร์ม I-Tech-04 

 
แบบฟอร์มส าหรับอาจารย์ที่ปรึกษาประเมินผลการสอบข้อเสนอโครงการวิจัย      สาขาวิชา........................................... 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม                                                               มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 

ชื่อโครงการวิจัย 

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

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

รายชื่อและรหัสนักศึกษาท่ีร่วมโครงการวิจัย 

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

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

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

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

รายการประเมิน 
น้ าหนัก 
คะแนน 

คะแนน รวม 
คะแนน 5 4 3 2 1 

1. เข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาสม่ าเสมอ 2       
2. ความใส่ใจในโครงการวิจัย มีการศึกษาข้อมูลครบถ้วน 2       
3. ความส าคัญและที่มาของปัญหา 3       
4. วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 2       
5. ขอบเขตของโครงการวิจัย 1       
6. ข้ันตอนการด าเนินงานและแผนการด าเนินงาน 2       
7. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 2       
8. คุณภาพสื่อที่ใช้ในการน าเสนอ 2       
9. วิธีการน าเสนอ ครอบคลุมเน้ือหาข้อเสนอโครงการวิจัย 2       
10. การตอบประเด็นซักถาม 2       

รวมคะแนน (100)  
 

 

                              ลงชื่อ .......................................................................อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการวิจัย 

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

วันที.่...........เดือน ............................พ.ศ. ................... 
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แบบฟอร์ม I-Tech-05 

 
แบบฟอร์มส าหรับกรรมการประเมินผลการสอบข้อเสนอโครงการวิจัย               สาขาวิชา........................................... 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม                                                               มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 

ชื่อโครงการวิจัย 

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

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

รายชื่อและรหัสนักศึกษาท่ีร่วมโครงการวิจัย 

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

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

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

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

รายการประเมิน 
น้ าหนัก 
คะแนน 

คะแนน รวม 
คะแนน 5 4 3 2 1 

1. ข้อมูลครบถ้วน 2       
2. ความส าคัญและที่มาของปัญหา 3       
3. วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 2       
4. ขอบเขตของโครงการวิจัย 1       
5. ข้ันตอนการด าเนินงานและแผนการด าเนินงาน 2       
6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 2       
7. คุณภาพสื่อที่ใช้ในการน าเสนอ 3       
8. วิธีการน าเสนอ ครอบคลุมเน้ือหาข้อเสนอโครงการวิจัย 3       
9. การตอบประเด็นซักถาม 3       

รวมคะแนน (100)  
 

 

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

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

วันที.่...............เดือน.......................พ.ศ. ................... 
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แบบฟอร์ม I-Tech-06 

 
แบบฟอร์มส าหรับยื่นขอสอบโครงการวิจัย                                               สาขาวิชา............................................. 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม                                                                มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 

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

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

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

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

 

โดยมีรายชื่อและรหัสนักศึกษาท่ีร่วมโครงการ ดังน้ี 

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

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

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

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

 

ได้ด าเนินการจัดท าโครงการวิจัยเสร็จเรียบร้อยแล้ว และมีความประสงค์จะขอสอบโครงการวิจัย 

 

 

                             ลงชื่อ......................................................................ตัวแทนผู้จัดท าโครงการวิจัย 

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

วันที่..............เดือน..........................พ.ศ................. 

 

ผลการตรวจสอบความสมบูรณ์ของโครงการวิจัย มีเน้ือหา ความสมบูรณ์ครบถ้วน และนักศึกษาได้จัดท ารูปเล่มตามรูปแบบ

ของการจัดท ารูปเล่มรายงานโครงการวิจัยของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เห็นสมควรให้สอบโครงการวิจัยได้ 

 

 

                          ลงชื่อ......................................................................อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการวิจัย 

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

วันที่............เดือน..........................พ.ศ................ 
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แบบฟอร์ม I-Tech-06 

ผลการตรวจสอบความสมบูรณ์ของโครงการวิจัย มีเน้ือหา ความสมบูรณ์ครบถ้วน และนักศึกษาได้จัดท ารูปเล่มตามรูปแบบ

ของการจัดท ารูปเล่มรายงานโครงการวิจัยของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เห็นสมควรให้สอบโครงการวิจัยได้ 

 

                    ลงชื่อ...........................................................................กรรมการตรวจรูปเล่ม 

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

วันที่.............เดือน.............................พ.ศ.................. 

 

คณะกรรมการสอบพิจารณาลงนาม เพ่ืออนุญาตให้สอบผลงานโครงการวิจัยได้ 

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

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

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

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

 5)                                                           อาจารย์ที่ปรึกษา  (ลงนาม) ......................................................... 

 

โดยจะจัดการสอบในวันที่ ................. เดือน ................................. พ.ศ. ....................... เวลา ................................... เปน็ต้นไป 

ณ ห้อง ............................................................อาคาร .................................................... ............ชั้น ........................................... 

 

การตรวจสอบเอกสารที่ย่ืนสอบ 

   แบบขอย่ืนสอบโครงการวิจัย (I-Tech-06) จ านวน 1 ชุด 

  แบบประเมินผลการสอบโครงการวิจัย-กรรมการ/อาจารย์ที่ปรึกษา (I-Tech-07) ตามจ านวนคณะกรรมการ 

   แบบสรุปผลการประเมินผลการสอบโครงการวิจัย (I-Tech-08) จ านวน 1 ชุด 

 

 

                                ลงชื่อ.........................................................................ผู้รับเอกสารเจ้าหน้าท่ีประจ าสาขา 

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

วันที่............เดือน...............................พ.ศ.................. 

 

ผลการตรวจสอบเอกสารที่ย่ืนครบตามก าหนดไว้ สามารถสอบโครงการวิจัยได้ 

 

                                       ลงชื่อ.................................................................... ...ประธานด าเนินการสอบโครงการวิจัย 

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

วันที่............เดือน..........................พ.ศ................. 
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แบบฟอร์ม I-Tech-07 

 
แบบฟอร์มส าหรับให้คณะกรรมการสอบประเมินผลการสอบโครงการวิจัย สาขาวิชา...................................... 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม                                                             มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
 

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

รายการประเมิน 
คะแนน 

5 4 3 2 1 
1. รายงานโครงการ      
    1.1 บทที่ 1 แสดงรายละเอียดของบทน าและเน้ือหาครบถ้วนถูกต้อง      
    1.2 บทที่ 2 แสดงรายละเอียดการค้นคว้าและการอ้างอิงถูกต้อง      
    1.3 บทที่ 3 แสดงรายละเอียดการด าเนินงานครบถ้วนถูกต้อง      
    1.4 บทที่ 4 แสดงรายละเอียดการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานครบถ้วนถูกต้อง      
    1.5 บทที่ 5 แสดงความเหมาะสมในการอภิปราย สรุปผลและข้อเสนอแนะ      
    1.6 ทักษะการเขียนรายงานและคุณภาพโดยรวมของรายงานผลการด าเนินงาน      

คะแนนรวมตอน 1 = 
2. การเสนอผลงานภาคบรรยาย      
   2.1 การเตรียมการก่อนการน าเสนอผลงาน      
   2.2 คุณภาพของสื่อในการน าเสนอผลงาน      
   2.3 วิธีการน าเสนอผลงาน      
   2.4 ความครบถ้วนของการน าเสนอผลงาน      
   2.5 การตอบค าถาม      
   2.6 เวลาในการน าเสนอผลงาน      
   2.7 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีการน าเสนอ      

คะแนนรวมตอน 2 = 
3. ผลงาน      
  3.1 ผลงานที่จัดท าบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ      
  3.2 ระยะเวลาการด าเนินงานเป็นไปตามแผน      
  3.3 คุณค่าของผลงานจากโครงการวิจัย      
  3.4 คุณภาพของผลงาน ต่อ จ านวนนักศึกษา      
  3.5 คุณภาพของผลงาน ต่อ ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน      
  3.6 ความสามารถในการเรียบเรียงรูปเล่มและตรงตามรูปแบบเล่มวิจัย      
  3.7 คุณภาพของนวัตกรรม ชิ้นงาน งานสร้างสรรค์ เทียบกับวัตถุประสงค์โครงการวิจัย      

คะแนนรวมตอน 3 = 
คะแนนรวมตอน 1+2+3 = 

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

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

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

 
แบบฟอร์มส าหรับสรุปผลการสอบโครงการวิจัย  สาขาวิชา....................................... 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม                                                             มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
 

ชื่อโครงการวิจัย 

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

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

ผลการประเมิน 

ก. คะแนนจากกรรมการสอบโครงงาน       

รายละเอียด คะแนน  
1. คะแนนจากกรรมการสอบโครงการวิจัย คนที่ 1  
2. คะแนนจากกรรมการสอบโครงการวิจัย คนที่ 2  
3. คะแนนจากกรรมการสอบโครงการวิจัย คนที่ 3  
4. คะแนนจากกรรมการสอบโครงการวิจัย คนที่ 4  
5. คะแนนจากกรรมการสอบโครงการวิจัย คนที่ 5  
6. คะแนนจากกรรมการสอบโครงการวิจัย คนที่ 6  

คะแนนจากกรรมการสอบโครงการวิจัยเฉลี่ย  
 

 

             ลงชื่อ........................................................................อาจารย์ที่ปรึกษา 

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

วันที.่..............เดือน............................พ.ศ................ 

  

         ลงชื่อ......................................................................ประธานกรรมการสอบ 

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

         วันที่..............เดือน.............................พ.ศ. ................. 

 

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

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

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

 

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

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

         วันที่..............เดือน.............................พ.ศ. ................. 

 

 

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

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

         วันที่..............เดือน.............................พ.ศ. ................. 

 

 

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

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

         วันที่..............เดือน.............................พ.ศ. ................. 

 

 

 


