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บทที ่1 

บทน า 
 
 เพ่ือให้การด าเนินการจัดท างานวิจัยของนักศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของรายวิชาดังกล่าว ซึ่งมีขั้นตอนของการจัดท างานวิจัยตามล าดับดังต่อไปนี้ 
        1.  การเลือกหัวข้องานวิจัย 
       2.  การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาและกรรมการสอบงานวิจัย ใบเสนอหัวข้อแต่งตั้งที่ปรึกษา
และคณะกรรมการสอบ (RT02.doc) 
        3.  ศึกษาและรวบรวมข้อมูลในการท าหัวข้องานวิจัย  ใบอนุมัติขึ้นสอบหัวข้อ (RT03.doc) 
       4.  น าเสนอหัวข้องานวิจัย (ส่งเอกสารให้คณะกรรมการ) โครงร่างงานวิจัย (RT04.doc) 
       5.  ด าเนินการจัดท าตามโครงร่างงานวิจัย ใบแนะน าจากกรรมการ (RT05.doc) 
        6.  สอบประเมินผลความก้าวหน้างานวิจัย  ใบอนุมัตขิึ้นสอบก้าวหน้า (RT06.doc) 
        7.  จัดท างานวิจัยฉบับสมบูรณจ์ากค าแนะน าของกรรมการ  
        8.  สอบงานวิจัย ใบอนุมัตสิอบจบ (RT07.doc) 
        9.  ส่งรูปเล่มงานวิจัย ใบอนุมัติเข้าเล่ม (RT08.doc) 
        โดยกระบวนการทั้งหมดจะมีกระบวนการในการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ แบ่ง
ออกเป็น 3 ระยะคือ 1) การสอบหัวข้องานวิจัย ด าเนินการในรายวิชา 5723902 วิจัยและพัฒนาด้าน
เทคโนโลยี1  2) การสอบประเมินผลความก้าวหน้างานวิจัย และ 3) การสอบจบวิจัย (ด าเนินการใน
รายวิชา  5723903 วิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยี2) 
 

1.1  การเลือกหวัขอ้งานวจิัย 
 นักศึกษาสามารถเลือกหัวข้องานวิจัยได้ด้วยตนเองแล้วเสนอต่ออาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชา
ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆ  เพ่ือพิจารณารับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหรืออาจรับหัวข้องานวิจัยจาก
อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชาที่มีเรื่องส าหรับวิจัยอยู่แล้วก็ได้ โดยก าหนดให้หนึ่ง งานวิจัยมีจ านวน
นักศึกษาต้องไม่เกิน 2 คนหรือจะเลือกท าคนเดียวก็ได้ พร้อมส่งใบแต่งตั้งที่ปรึกษาและหัวข้องานวิจัย
(RT02.doc)  หัวข้องานวิจัยจะต้องอยู่ภายใต้ข้อก าหนดดังนี้ 
 1.  ลักษณะงานวิจัยเป็นงานสร้างและพัฒนานวัตกรรม เพ่ือแก้ไขปัญหาทางด้านเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์  
 2.  ผลผลิตของงานวิจัยจะอยู่ในรูปของซอฟต์แวร์ หรือท้ังซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์โดยจะต้อง
ใช้หลักการ ทฤษฎีทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในการแก้ปัญหา 



 3.  งานวิจัยจะต้องไม่ซ้ าซ้อนกับงานวิจัยเดิม ยกเว้นหากมีการน าเสนอแนวคิดหรือน าเสนอ
แนวทางในการแก้ปัญหาใหม่ หรือขยายงาน ปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพจากงานเดิม  

 1.2  การแตง่ตัง้อาจารยท์ีป่รกึษาและกรรมการสอบงานวิจยั   
        อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาวิจัยมีหน้าที่เสนอชื่องานวิจัย อาจารย์ที่ปรึกษา (1 ท่าน) และ
กรรมการสอบงานวิจัย (2 ท่าน) ต่อคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
แล้วจะท าการประกาศแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการสอบงานวิจัยอย่างเป็นทางการ
ต่อไป  โดยอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมจะมีหน้าที่และคุณสมบัติดังนี้ 
        1.  ให้ค าแนะน าและปรึกษาเกี่ยวกับเนื้อหาทางทฤษฎี  แนวคิด วิธีการศึกษาวิจัย  การเขียน
งานวิจัยและการใช้ภาษา  ตลอดจนการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างการด าเนินงานงานวิจัย  และ
จัดท ารูปแบบงานวิจัยตามรูปแบบการจัดท าของโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์นี้ 
        2.  ประเมินผลความก้าวหน้าในการท างานจนกว่างานวิจัยจะเสร็จสมบูรณ์  โดยอาจารย์ที่
ปรึกษาและคณะกรรมการจะเป็นผู้ให้คะแนนร่วมกันจากการสอบน าเสนอ ชิ้นงานและเอกสารงานวิจัย 
        3.  ให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม (RT05.doc) ในการสอบหัวข้อและสอบก้าวหน้างานวิจัยของ
นักศึกษาให้เป็นไปตามที่อาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการก าหนดไว้ หากในกรณีการสอบจบมี
ข้อผิดพลาดที่ควรปรับปรุงแก้ไขก็ให้นักศึกษาแก้ไขมาให้เรียบร้อยตามก าหนดระยะเวลา 
        4.  อาจารย์ที่ปรึกษา 1 คนต้องเป็นอาจารย์ประจ าในโปรแกรมวิชาที่นักศึกษาเรียนอยู่จะมี
นักศึกษาในความรับผิดชอบไม่เกิน 3 กลุ่มงานวิจัย 
        5.  คณะกรรมการสอบงานวิจัยจะต้องมีอย่างน้อย 2 ท่าน และควรจะต้องเป็นชุดเดียวกันใน
ตลอดการสอบงานวิจัยของนักศึกษา 
        6.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาเป็นผู้สอนกระบวนการวิธีวิจัยและเป็นผู้ด าเนินการควบคุม
และก ากับติดตามในกระบวนการสอบงานวิจัย รวบรวมโครงร่างเอกสารงานวิจัยแจกอาจารย์ที่ปรึกษา
และคณะกรรมการพิจารณาก่อนท าการสอบ ด าเนินการน าเอกสารหลักฐานต่างๆ เสนอต่อคณะบดี
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รวบรวมคะแนนในการสอบจากคณะกรรมการในการสอบมาประมวล
เป็นผลการเรียนของนักศึกษา 
        7.  อาจารย์ที่ปรึกษาร่วมถ้ามี  จะเป็นอาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชานั้นๆ หรือเป็นอาจารย์ 
บุคคลภายนอก ต่างโปรแกรมวิชา ต่างคณะ ต่างมหาวิทยาลัยก็ได้ตามความเหมาะสม แต่จะต้องเข้า
ร่วมการสอบวิจัยจบด้วย  
 

1.3 การศกึษาและรวบรวมขอ้มูลในการท าหวัขอ้งานวจิยั   
 การศึกษาหัวข้องานวิจัยเป็นเอกสารที่นักศึกษาต้องจัดท าและน าเสนอเพ่ือใช้เป็นแนวทางใน
การท าวิจัยตามค าแนะน าของกรรมการสอบ โดยจัดท าตามแบบฟอร์มโครงร่างงานวิจัย (RT04.doc)  



เพ่ือน าเสนอโครงร่างโครงงานวิจัย ซึ่งนักศึกษาต้องส่งโครงร่างงานวิจัยต่อกรรมการสอบตาม
ก าหนดเวลา โดยจะมรีายละเอียด ดังนี้ 
 1.  ชื่อโครร่างวิจัยภาษาไทย 
 2.  ชื่อนักศึกษาที่จัดท าโครงงานวิจัย 

3.  ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม(ถ้ามี) 
 4.  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ที่น างานวิจัยไปใช้) 
 5.  ความเป็นมา/ความส าคัญ/ที่มาของงานวิจัย 
 6.  วัตถุประสงค์และความส าคัญของงานวิจัย (ตามหลัก S.M.A.R.T) 
 7.  ขอบเขตของงานวิจัย (ด้านผู้ใช้/ด้านระบบ) 
 8.  เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย (ด้านซอฟต์แวร์/ด้านฮาร์ดแวร์) 
 9.  วิธีการด าเนินการงานวิจัย 
 10. ประโยชน์ที่ได้รับในการท างานวิจัย 
 11. แผนการท างาน/แผนการด าเนินการงานวิจัย (Gantt chart) 
 12. เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (ไม่เกิน5ปี นับจากปีปัจจุบัน) 
 13. เอกสารอ้างอิง (ตามหลัก APA) 

 
1.4  การสอบน าเสนอหวัขอ้งานวิจยั 
        การสอบน าเสนอหัวข้องานวิจัยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมของหัวข้อและ
เนื้อหางานวิจัย  โดยคณะกรรมการสอบงานวิจัยจะท าการพิจารณาจากโครงร่างงานวิจัยหัวข้อดังนี้ 
        1.  ชื่องานวิจัยมีความถูกต้อง กะทัดรัดได้ใจความตามเนื้อหาและความส าคัญที่เกี่ยวข้อง 
        2.  ความเหมาะสมของการเลือกปัญหาที่นักศึกษาเสนอเพ่ือเป็นหัวข้อ งานวิจัยว่ามี
ความส าคัญ มีประโยชน์หรือก่อให้เกิดแนวคิดใหม่ ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาควร
ประกอบด้วยสามส่วนได้แก่ 1) เกริ่นน า 2) ปัญหา  3) แนวทางการแก้ไขปัญหา 
       3.  วัตถุประสงค์ของงานวิจัยมีเป้าหมายชัดเจนมีความเป็นไปได ้(ตามหลัก S.M.A.R.T) 
การก าหนดวัตถุประสงค์ ควรจะพิจารณาจากประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นหรือ ได้รับภายหลังเสร็จสิ้น
การศึกษา หรือการจัดท าระบบ และต้องสามารถท่ีวัดเป็นค่า เชิงปริมาณได้ เพ่ือที่ว่าเมื่อท าการศึกษา
ค้นคว้า หรือ จัดท าระบบส าเร็จแล้วต้องท าการเปรียบเทียบว่าบรรลุจุดประสงค์หรือไม่ 
        4.  ขอบเขตของการด าเนินการงานวิจัยมีความเชื่อมโยงกับปัญหาที่ท างานวิจัย จะ
ประกอบด้วย 2 ส่วนได้แก่ 1) ด้านผู้ใช้งาน คือ ผู้ใช้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานวิจัยว่าท าหน้าที่อะไรบ้าง 
2) ด้านระบบ คือ การอธิบายความสามารถของระบบที่มีในงานวิจัย   
 5.  เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย คือ เป็นสิ่งที่ใช้ในการสร้างงานวิจัยโดยจะสามารถแบ่งออกเป็น
ซอฟต์แวร์ และฮาร์ดแวร์ ที่ใช้ในการจัดท างานวิจัยนี้โดยจะต้องมีข้อมูลครบถ้วน 



 6.  ประโยชน์ที่ได้รับในการท างานวิจัย ควรอธิบายให้ทราบถึงผลการวิจัยเรื่องนั้น และ
สามารถน าผลงานวิจัยนั้นมีประโยชน์ต่อใคร อย่างไร สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และอยู่ในขอบเขต
งานวิจัย ระบุเป็นข้อๆด้วยข้อความสั้นๆกระทัดรัดและมีความเป็นไปได้   
        7.  แผนการด าเนินงานมีขั้นตอนและอยู่ในระยะเวลาที่ก าหนด  ในลักษณะ Grant Chart 
อธิบายรายละเอียดว่าหัวข้อใดมีก าหนดระยะเวลาท าเท่าใด 
        8.  เอกสารอ้างอิงและบรรณานุกรมสอดคล้องกับงานวิจัยและถูกต้องตามหลักการของ การ
เขียนบรรณานุกรมตามรูปแบบ APA 6th 
 
        การตัดสินผลการสอบโคร่งร่างงานวิจัย (รายวิชา 5723902 วิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยี1) 
โดยจะน าผลคะแนนการสอบของคณะกรรมการสอบมารวมกันแล้วหารเฉลี่ย  ซึ่งจะประเมินตาม
หัวข้อดังกล่าวข้างต้นและใช้เกณฑ์ดังนี้ 
 

ค่าเฉลี่ย = (ผลรวมของคะแนนที่ได้จากกรรมการ) หาร จ านวนกรรมการ 
 

 เมื่อได้ค่าเฉลี่ยแล้วจะน าไปเทียบกับช่วงของเกรด 
 
              A   หมายถึงผลการประเมินมีคะแนนรวมอยู่ในช่วง 80-100% 
              B+ หมายถึงผลการประเมินมีคะแนนรวมอยู่ในช่วง 75-79% 
              B   หมายถึงผลการประเมินมีคะแนนรวมอยู่ในช่วง 70-74% 
              C+ หมายถึงผลการประเมินมีคะแนนรวมอยู่ในช่วง 65-69% 
              C   หมายถึงผลการประเมินมีคะแนนรวมอยู่ในช่วง 60-64% 
              D+ หมายถึงผลการประเมินมีคะแนนรวมอยู่ในช่วง 55-59%  
              D   หมายถึงผลการประเมินมีคะแนนรวมอยู่ในช่วง 50-54% 
              E   หมายถึงผลการประเมินมีคะแนนรวมอยู่ในช่วง ต่ ากว่า 50 
 
        ขั้นตอนในการสอบน าเสนอหวัข้องานวจิยัมลี าดบัดังนี้ 
        1.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาวิจัยจะเป็นผู้รับผิดชอบในการรวบรวมโครงร่างงานวิจัยและ
ก าหนดวัน  เวลา  สถานที่สอบแล้วจะท าการแจ้งให้นักศึกษาและคณะกรรมการสอบทราบ โดย
คณะกรรมการสอบโครงร่างงานวิจัยประกอบด้วย อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม(ถ้ามี) และ
กรรมการสอบที่ไม่ใช่อาจารย์ที่ปรึกษาอย่างน้อย 2 ท่าน รวมแล้วไม่น้อยกว่า 3 ท่าน 
        2.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาวิจัยจะท าการประกาศก าหนดการสอบโครงร่างวิจัยและ
รายนามคณะกรรมการสอบโครงร่างตามวันและเวลาที่ก าหนด 



        3.  นักศึกษาส่ง โครงร่างงานวิจัย (RT04.doc) โดยมีจ านวนเท่ากับกรรมการสอบหัวข้อ โดย
ส่งก่อนก าหนดการสอบอย่างน้อย 7 วัน พร้อมส่งเอกสาร 2 ฉบับได้แก่ ใบเสนอหัวข้อและตั้งที่ปรึกษา 
(RT02.doc)  และ ใบอนุมัติขึ้นสอบหัวข้อ (RT03.doc) *ถ้าไม่ส่งแบบฟอร์มอย่างใดอย่างหนึ่ง
ดังกล่าวหรือไม่มีลายเซ็นของที่ปรึกษาจะไม่อนุญาตให้ขึ้นสอบ 
        4.  การสอบเสนอหัวข้องานวิจัยต่อคณะกรรมการสอบหัวข้องานวิจัยตามก าหนดและล าดับ
การสอบโดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาวิจัยจะเป็นผู้ก าหนดวันและเวลา ล าดับการสอบที่ชัดเจน 
         5.  เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหัวข้องานวิจัยหรือสมาชิกกลุ่มหลังท าการสอบต้องส่งแบบฟอร์ม
รับรองการแก้ไข แบบฟอร์มรับรองการแก้ไข (RT09.doc) จากอาจารย์ที่ปรึกษาด้วย 
         6.  หากโครงร่างงานวิจัยของนักศึกษาไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสอบโครงร่าง
นักศึกษาต้องเสนอโครงร่างใหม่ตามข้อตกลงของคณะกรรมการสอบโครงร่างงานวิจัย 
 

1.5 การด าเนนิการตามโครงร่างงานวิจยั 
        การด าเนินการตามโครงร่างงานวิจัยจะเริ่มด าเนินการได้ภายหลังที่ได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสอบโครงร่างแล้วและแก้ไขตามค าแนะน าในการสอบน าเสนองานวิจัย  โดยนักศึกษา
ต้องด าเนินงานวิจัยตามที่เสนอไว้ในโครงร่างโครงงานวิจัยภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาและ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (ถ้ามี) ซึ่งอาจารย์ที่ปรึกษารายวิชาจะเป็นผู้ก ากับติดตามในภาพรวมด้วย 

 
1.6  การสอบประเมนิผลความก้าวหนา้ของงานวจิยั 
        การสอบประเมินผลความก้าวหน้าของงานวิจัยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้อาจารย์ปรึกษา
โครงงานวิจัยติดตามการวิจัยของนักศึกษาว่ามีความก้าวหน้าในการวิจัยเป็นไปตามแผนงานที่ก าหนด
ไว้ในโครงร่างงานวิจัยหรือไม่และมีความก้าวหน้ามากน้อยเพียงใด  หากอาจารย์ที่ปรึกษาเอาใจใส่
ติดตามการท าโครงงานวิจัยของนักศึกษาอย่างใกล้ชิดจะท าให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในระหว่าง
การท างงานวิจัยของนักศึกษา รวมทั้งทราบวิธีการแก้ไขปัญหาของนักศึกษาหรือได้ช่วยเหลือแก้ไข
ปัญหาต่างๆ ได้อย่างทันท่วงทีซึ่งจะส่งผลให้การท าโครงงานวิจัยของนักศึกษาไม่ต้องเสียเวลาในการ
ท างานวิจัยเกินจ าเป็น  สามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามแผนงานที่ก าหนดไว้ 
        ส าหรับการประเมินผลความก้าวหน้าจะด าเนินการในระยะเวลาของรายวิชาการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์โดยมีข้ันตอนดังนี้ 
        1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชางานวิจัยจะก าหนดวันส่งแบบฟอร์มในการอนุมัติให้ขึ้นสอบ
ความก้าวหน้างานวิจัย และเอกสารความก้าวหน้าของงานวิจัยตั้งแต่บทท่ี 1 – บทที่ 3 โดยประกาศให้
ทราบอย่างชัดเจน 
 



        2.  นักศึกษาส่งแบบฟอร์มอนุมัติขึ้นสอบก้าวหน้า (RT06.doc) และความก้าวหน้าของ
งานวิจัยตั้งแต่บทที่ 1 – บทที่ 3 ตามรูปแบบงานวิจัยของโปรแกรมวิชาฯ เพ่ือให้อาจารย์ที่ปรึกษาเซ็น
อนุมัติขึ้นสอบ  และท าการส่งให้กับอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาวิจัย ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้แล้ว  
*ถ้าไม่ส่งแบบฟอร์มดังกล่าว หรือไม่มีลายเซ็นที่ปรึกษาวิจัยจะไม่อนุญาติให้ขึ้นสอบ 
        3.  อาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการสอบความก้าวหน้าจะเป็นผู้พิจารณาและประเมินผล
ความก้าวหน้าโครงงานวิจัยของนักศึกษา  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาวิจัยจะท าการสรุปผลการ
ประเมินความก้าวหน้าของงานวิจัยเพ่ือน าเสนอต่อคณะฯ ต่อไป 
        หากนักศึกษาได้รับการประเมินความก้าวหน้าของงานวิจัยในระดับไม่เป็นที่พอใจ  ในกรณีนี้
นักศึกษาอาจได้รับการพิจารณาให้เปลี่ยนหัวข้องานวิจัย  ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ที่ปรึกษา
และคณะกรรมการสอบ นักศึกษาต้องด าเนินการตั้งแต่การจัดท าและเสนอหัวข้อและท าโครงร่าง
งานวิจัยใหม่ทั้งหมด 
 

1.7  การจดัท างานวจิัยฉบบัสมบูรณ ์
        หลังจากที่นักศึกษาท าการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และแก้ไขตามค าแนะน าจาก
คณะกรรมการในการสอบก้าวหน้าแล้ว  นักศึกษาจะต้องจัดท ารูปเล่มงานวิจัยฉบับสมบูรณ์  โดยมี
ส่วนประกอบต่างๆ ตามที่ได้อธิบายในบทที่ 2 แล้วเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือขอรับข้อเสนอแนะ
ต่างๆ และปรับปรุง แก้ไข ตามที่อาจารย์ปรึกษาเสนอแนะ และจัดท ารูปเล่มงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ให้
แล้วเสร็จพร้อมส าเนางานวิจัยที่ยังไม่ได้เข้าปก (ให้เย็บมุม) ส่งให้กับอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาวิจัย  
เพ่ือที่จะให้คณะกรรมการสอบงานวิจัยทุกท่านพิจารณาเบื้องต้นก่อนก าหนดการสอบอย่างน้อย 7 วัน 
 

1.8  การสอบจบงานวิจยั 
        การสอบจบงานวิจัยเป็นการสอบเพ่ือพิจารณาความสามารถของนักศึกษาในการท าวิจัย การ
น าเสนอผลงานในด้านการเขียนงานวิจัยและวิธีการพูด ความรอบรู้ ความเข้าใจ ในเนื้อหาในเรื่องที่
นักศึกษาท างานวิจัย ตลอดจนปฏิภาณและไหวพริบในการตอบค าถาม  โดยการสอบจบงานวิจัยนัก
ศึกษาะต้องเตรียมเอกสารและชิ้นงานได้แก่  
 1. เอกสารสไลด์ในการน าเสนอ   
 2. ชิ้นงานหรือนวัตกรรมในงานวิจัย  
 3. ไฟล์รูปแบบโปสเตอร์ในการน าเสนอ 
        
 
 
 



ขั้นตอนในการสอบจบงานวจิยัมขี้อก าหนดและขัน้ตอนการด าเนนิการตามล าดับดงันี้ 
        1.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาโครงงานวิจัยเป็นผู้รับผิดชอบในการก าหนดวัน เวลา สถานที่
การสอบงานวิจัย  รวมทั้งขอเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบปากเปล่าโครงงานวิจัยต่อคณะฯ 
        2.  นักศึกษาที่จะท าการขึ้นสอบงานวิจัย ให้ส าเนางานวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ยังไม่ได้เข้าเล่ม 
(เย็บมุม) ส่งให้กับอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาวิจัย เพ่ือส่งให้คณะกรรมการสอบสอบงานวิจัยทุกท่าน
ได้พิจารณาก่อนก าหนดวันสอบอย่างน้อย 7 วัน พร้อมทั้งส่ง ใบอนุมัตสิอบจบ (RT07.doc) ที่มี
ลายเซ็นอาจารย์ที่ปรึกษา แนบมาด้วย 
        3.  คณะกรรมการสอบจบงานวิจัยประกอบด้วย  
               3.1.1  อาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม(ถ้ามี)  
               3.1.2  อาจารย์ประจ าในโปรแกรมวิชา หรืออาจารย์ต่ างโปรแกรมวิชา คณะ 
มหาวิทยาลัยหรือผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก อย่างน้อย 2 ท่านที่มีชื่อใน ใบเสนอหัวข้อแต่งตั้งที่
ปรึกษาและคณะกรรมการสอบ (RT02.doc) 
       4.  จัดท าผลงานแบบโปสเตอร์ เพ่ือน าเสนอเพ่ือให้นักศึกษาได้เรียนรู้วิธีในการเผยแพร่
ผลงานในรูปแบบโปสเตอร์ ซึ่งรายละเอียดและข้อก าหนดในการจัดท า โครงงานวิจัยในรูปแบบ
โปสเตอร์อธิบายในภาคผนวก    
 
       การประเมินคุณภาพโครงงานวิจัยจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ  
  1.  คุณภาพของการน าเสนองานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์และการน าเสนอชิ้นงานหรือนวัตกรรม 
 2.  คุณภาพการจัดท ารูปแบบเอกสาร 
  3.  คุณภาพของชิ้นงานหรือนวัตกรรมงานวิจัย  
โดยนักศึกษาจะต้องรับการประเมินผลให้ครบองค์ประกอบทั้ง 3 ส่วน 
         การตัดสินผลการสอบโครงงานวิจัยจะใช้เกณฑ์ดังนี้ 
         A   หมายถึงผลการประเมินมีคะแนนรวมอยู่ในช่วง 80-100% 
         B+ หมายถึงผลการประเมินมีคะแนนรวมอยู่ในช่วง 75-79% 
         B   หมายถึงผลการประเมินมีคะแนนรวมอยู่ในช่วง 70-74% 
         C+ หมายถึงผลการประเมินมีคะแนนรวมอยู่ในช่วง 65-69% 
         C   หมายถึงผลการประเมินมีคะแนนรวมอยู่ในช่วง 60-64% 
         D+ หมายถึงผลการประเมินมีคะแนนรวมอยู่ในช่วง 55-59%  
         D   หมายถึงผลการประเมินมีคะแนนรวมอยู่ในช่วง 50-54% 
         E   หมายถึงผลการประเมินมีคะแนนรวมอยู่ในช่วง ต่ ากว่า 50% 
   I   หมายถึงนักศึกษาค้างชิ้นงานหรือเอกสาร  หรือกระบวนการสอบไม่สมบูรณ์ 
         



 * หากนักศึกษาที่สอบแล้วอยู่ในเกณฑ์ E จะต้องด าเนินการดังนี้ 
          1.  นักศึกษาที่ได้รับการประเมินอยู่ในระดับ E ถือว่านักศึกษาไม่ผ่านในรายวิชานี้ต้องท า
การลงทะเบียนเรียนใหม่  
  * หากนักศึกษาท่ีสอบแล้วอยู่ในเกณฑ์ I จะต้องด าเนินการดังนี้ 
          1.  เข้าพบอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาวิจัยเพื่อหาแนวทางแก้ไข  หรือด าเนินการส่ง
เอกสารหรือชิ้นงานที่ค้างไว้  

 
1.9  การสง่รปูเลม่งานวิจยัฉบับสมบรูณ ์
       เมื่อนักศึกษาท าการแก้ไขตามค าแนะน าในการสอบงานวิจัยจบ  จากการได้รับการอนุมัติให้เข้า
เล่มงานวิจัยจากอาจารย์ที่ปรึกษา ใบอนุมัติเข้าเล่ม (RT08.doc) แล้ว ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
วิจัยตรวจสอบอีกครั้งก่อนการเข้าเล่มวิจัย  เมื่อถูกต้องแล้วให้นักศึกษาส่งเล่มงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
จ านวน 2 เล่ม พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล(CD) จ านวน 2 แผ่น ข้อมูลภายในแผ่นบันทึกข้อมูลในแยก
โฟลเดอร์ (Folder) ตามแต่ละบทของงานวิจัย โดยส่งภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 สัปดาห์หลังจากวันที่
สอบผ่าน และต้องลงนามในหน้าอนุมัติจากอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการสอบงานวิจัยให้
เรียบร้อย พร้อมทั้งส่งสมุดพบอาจารย์ที่ปรึกษา แบบฟอร์มพบอาจารย์ที่ปรึกษา (RT01.doc) 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที ่2 

การเรยีงล าดับและส่วนประกอบของงานวจิัย 
 

2.1  สว่นประกอบของรายงานโครงงานวจิัย 
       1.  สันปก 
       2.  ปกนอก(ปกสีน้ าเงิน) 
       3.  กระดาษรองปกหน้า 
       4.  ปกใน 
       5.  หน้าอนุมัติ 
       6.  หน้ารับรอง 
       7.  บทคัดย่อ 
       8.  กิตติกรรมประกาศ 
       9.  สารบัญ 
       10.  สารบัญตาราง 
       11.  สารบัญภาพ 
       12.  สารบัญสัญลักษณ์ (ถ้ามี) 
       13.  สารบัญตัวย่อ (ถ้ามี) 
       14.  ส่วนของเนื้อหา ประกอบด้วย 
              14.1  บทน า 
              14.2  แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
              14.3  ขัน้ตอนวิธีการด าเนินงานวิจัย 
              14.4  ผลการทดลองหรือการวิเคราะห์ข้อมูล 
              14.5  บทสรุป 
       15.  บรรณานุกรม 
       16.  ภาคผนวก 
       17.  ประวัติผู้วิจัย 
       18.  กระดาษรองปกหลัง 
 
 
 
 



2.2  ค าอธบิายส่วนประกอบของงานวจิัย 
 

       2.2.1  สันปก ให้พิมพ์ชื่อเรื่องโครงงานวิจัยและปีการศึกษาที่จบ โดยจัดระยะห่างให้เหมาะสม
ตามความยาวสันปก โดยให้ตัวอักษรขวาสุดและซ้ายสุดห่างจากขอบบนและขอบล่าง 1 นิ้วตามล าดับ 
              ชื่อเรื่องงานวิจัย        ให้พิมพ์เฉพาะภาษาไทยและพิมพ์แบบชิดซ้าย 
              ปีการศึกษา              ให้พิมพ์ปีการศึกษาท่ีจบ 
       2.2.2 ปกนอก(ปกนอกสีน้ าเงิน) ใช้ปกแข็งสีน้ าเงินและพิมพ์ด้วยตัวพิมพ์สีทองประกอบด้วย 
         ข้อความส่วนบน ประกอบด้วย ตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย  ชื่อเรื่องภาษาไทย  
         ข้อความส่วนกลาง ประกอบด้วย ชื่อและนามสกุลผู้เขียนเป็นภาษาไทยโดยไม่ใช้ค า
น าหน้านาม เช่น นาย นางสาว ฯลฯ หากมีผู้จัดท าหลายคนให้ระบุชื่อเรียงตามล าดับอักษรตามแบบ
พจนานุกรม 
         ข้อความส่วนล่าง ประกอบด้วย ค าว่า 
 

โครงงานวจิยันีเ้ปน็สว่นหนึ่งของการศกึษาตามหลักสตูรเทคโนโลยบีัณฑติ 
สาขาวชิาเทคโนโลยคีอมพวิเตอร ์ คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม 

มหาวทิยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร แมส่อด 
  ปีการศกึษา XXXX 

 
       2.2.3  กระดาษรองปกหนา้ ใช้กระดาษขาวปราศจากข้อความใดๆ ทั้งสิ้น 
       2.2.4  ปกใน เหมือนปกนอกทุกประการเพียงแต่ใช้กระดาษชนิดเดียวกับที่พิมพ์เนื้อหา 
       2.2.5  หน้าอนุมตัิงานวจิยั ใบอนุมัตโิครงงานวิจัยเป็นการที่อาจารย์ที่ปรึกษา ประธานโปรแกรม
วิชา และคณบดี อนุมัติงานวิจัยให้กับนักศึกษา 
       2.2.6  หน้ารบัรองงานวจิยั ใบรับรองงานวิจัยเป็นการที่คณะกรรมการสอบปากเปล่ารับรอง
งานวิจัยให้กับนักศึกษา 
       2.2.7  บทคัดย่อ ประกอบไปด้วย หัวข้องานวิจัย ผู้ด าเนินงานวิจัย อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ที่
ปรึกษาร่วม(ถ้ามี)  โปรแกรมวิชา ปีการศึกษา เนื้อหากล่าวถึงสภาพปัญหา วัตถุประสงค์วิธีด าเนินการ
วิจัย ผลของการวิจัย และข้อเสนอแนะโดยย่อ 
       2.2.8  กติติกรรมประกาศ เป็นการกล่าวขอบคุณชื่อบุคคลที่มีส่วนให้ความช่วยเหลือจนงานวิจัย
ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี ซึ่งได้แก่ อาจารย์ ผู้ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูล แหล่งเงินทุน(ถ้ามี) หรือผู้อุป
การคุณต่างๆ 
       2.2.9  สารบญั เป็นรายการแสดงเลขหน้าตามล าดับโดยใช้พยัญชนะไทยแสดงหน้าบทคัดย่อ
จนถึงสารบัญภาพ และใช้เลขอารบิคแสดงหน้าบทน าจนถึงหน้าสุดท้าย 
       2.2.10  สารบญัตาราง เป็นรายการแสดงเลขหน้าตามล าดับตารางต่างๆ ทั้งหมดที่มีอยู่ 



       2.2.11  สารบญัภาพ เป็นรายการแสดงเลขหน้าตามล าดับรูปภาพ กราฟ แผนที่ต่างๆ ทั้งหมด 
       2.2.12  สารบญัสัญลกัษณ์ สัญลักษณ์ที่ใช้เป็นสากล เพื่อใช้สื่อความหมายในรายงานได้ตรงกัน
ตลอดทั้งเนื้อหา 
       2.2.13  สารบญัค าย่อ โดยค าย่อที่ใช้ต้องเป็นระบบสากล 
       บทน า หมายถึงบทท่ี 1 เป็นส่วนเริ่มต้นของเนื้อหา อาจประกอบดว้ย 
              -  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา โดยหลักการเขียนจะแบ่งการเขียนออกเป็น
สามส่วน ในส่วนแรกจะกล่าวถึงเกริ่นน าเกี่ยวกับเทคโนโลยีแบบกว้างๆ ที่เกียวของกับงานวิจัย  ส่วนที่
สองกล่าวถึงท่ีมาของเรื่องที่ท าโครงงานวิจัยเนื่องมาจากเหตุอะไร หรือกล่าวถึงปัญหาที่เป็นจุดสนใจใน
การค้นคว้า ศึกษา ส่วนที่สามกล่าวถึงการศึกษางานวิจัยเพ่ือแก้ไขปัญหาข้างต้น เมื่อท าแล้วก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อส่วนรวมอย่างไรบ้าง ใช้อะไรในการด าเนินการแก้ไข 
              -  วัตถุประสงค์ของงานวิจัย  
              -  ขอบเขตการศึกษาโครงงานวิจัย เป็นการระบุว่าการศึกษานั้นจะท าเรื่องอะไร มี
ขอบเขตกว้างหรือแคบเพียงใด 
  -  เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย 
              -  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
              -  นิยามศัพท์เฉพาะ/สมมุติฐานของงานวิจัย (อย่างใดอย่างหนึ่งหรือจะไม่มีก็ได้) 
              -  แผนการด าเนินงานตลอดงานวิจัย โดยเขียนเป็นตารางปฏิบัติงานตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุด 
        สว่นของเนื้อหาบทที ่2 แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
เป็นกล่าวถึงแนวคิดทฤษฎีต่างๆ ที่เก่ียวกับงานวิจัย  และผลงานวิจัยที่มีผู้ท ามาแล้วหรือมีความส าคัญ
ต่องานวิจัย เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินงานวิจัย   
 สว่นของเนื้อหาบทที ่3 วิธีการด าเนินงานงานวิจัย 
        - วิธีการที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้างานวิจัยว่าใช้วิธีใด 
        - ลักษณะของข้อมูล การเลือกข้อมูลและเหตุผลในการเลือก กลุ่มตัวอย่าง 
        - เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยและวิธีการด าเนินงานงานวิจัย 
        - ขั้นตอนในการรวบรวมข้อมูล การออกแบบ 
        - วิธีวิเคราะห์ข้อมูล 
        ส่วนของเนื้อหาบทที่ 4 ผลการทดลองหรือการวิเคราะห์ 
  -  อธิบายถึงผลในระบบงานใหม่ที่ได้พัฒนาขึ้นมาที่ก าหนดไว้ในจุดมุ่งหมาย รวมไปถึงผลการ
ทดลองหรือการวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการน าผลที่ได้มากล่าวอย่างละเอียด อาจมีตารางหรือรูปประกอบ 
หรืออาจเป็นวิธีการทางสถิติประกอบเพ่ือให้การตีความข้อมูลชัดเจนยิ่งขึ้น ส าหรับรูปในที่นี้หมายถึง
รูปภาพ กราฟ แผนที่ แผนผัง เป็นต้น การส าเนาภาพจากแหล่งข้อมูลอ่ืนเพ่ือใช้อ้างอิงต้องส าเนาให้
ชัดเจน หรือตารางข้อมูล เช่น ผลความพึงพอใจ ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพ เป็นต้น   



        สว่นของเนื้อหาบทที ่5 บทสรุป  
แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ  
- สรุปผลการวิจัย คือการสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลและผลที่ค้นพบจากการศึกษาค้นคว้า 

  - อภิปรายผล คือการน าเสนอผลการวิจัยทีเ่ปรียบเทียบกับสมุติฐานการวิจัย พร้อม
วิเคราะห์และอภิปรายผลอย่างเป็นเหตุเป็นผลด้วยข้อสนับสนุนจากเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
  - ข้อเสนอแนะ คือการเสนอหรือชี้แนะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับผลการวิจัย  หรือกระบวนการ
ศึกษาวิจัย  คือข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ และข้อเสนอแนะหัวข้อวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
       2.2.14  เอกสารอา้งอิง/บรรณานุกรม เป็นรายชื่อหนังสือ เอกสาร หรือสื่ออ่ืนๆที่ได้อ้างอิงไว้
ตามรูปแบบ APA 6th  รวมไปถึงการอ้างอิงข้อมูลในเนื้อหาบทด้วย 

   2.2.15  ภาคผนวก (ถา้ม)ี เปน็ส่วนที่ให้ผู้ท างานวิจัยได้อธิบายรายละเอียดหรือความรู้เพ่ิมข้ึน
จากตัวเนื้อหาหลัก เช่น แบบสอบถาม คู่มือการใช้งาน รายละเอียดเนื้อหาที่ส าคัญ หรือข้อมูลต่างๆ ที่
เป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ ภาคผนวกอาจมีมากกว่า 1 ภาค เช่น ภาคผนวก ก, ภาคผนวก ข เป็นต้น 
       2.2.16  ประวตัผิูเ้ขยีนโครงงานวจิยั ให้กล่าวค าน าหน้าชื่อ (นาย/นาง/นางสาว) ยศ ฐานันดร
ศักดิ์ สมณศักดิ์ ราชทินนาม ตามด้วยชื่อและนามสกุล วันเดือนปีเกิด สถานที่เกิด ประวัติการศึกษา 
พร้อมติดรูปขนาด 1 นิ้วสวมชดุครุย 
       2.2.17  กระดาษรองปกหลงั ใช้กระดาษขาวปราศจากข้อความใดๆทั้งสิ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที ่3 

การพมิพง์านวจิัย 
 

3.1  กระดาษที่ใช้พิมพ์ 
       กระดาษที่ใช้พิมพ์ต้องเป็นกระดาษขาวไม่มีเส้นบรรทัด ขนาด A4 (กว้าง 21 X 29.7 ซ.ม.) ใช้
กระดาษ 80 แกรมและใช้เพียงหน้าเดียว 
 

3.2 ตัวพิมพ์ 
       ใช้แบบอักษรสารบรรณ (th sarabun New) ทั้งหมด โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
       ปกนอก  ชื่อเรื่องภาษาไทยให้ใช้อักษรสีทองตัวหนาขนาด 20 พอยท์ ชื่อผู้ด าเนินโครงงานวิจัย
และข้อความข้างท้ายใช้ตัวอักษรสีทองตัวหนาขนาด 18 พอยท์  
       ปกใน ใช้ขนาดตัวอักษรเช่นเดียวกับปกนอกแต่ตัวอักษรสีด า 
       บทที่ (เช่น บทที่ 4) ให้พิมพ์อยู่กลางหน้ากระดาษ ตัวหนาขนาด 20 พอยท์ 
       ชื่อเรื่องประจ าบท ให้พิมพ์ไว้กลางหน้ากระดาษ ตัวหนาขนาด 24 พอยท์ 
       หัวข้อใหญ่ คือหัวข้อที่ไม่ใช่ชื่อเรื่องประจ าบทให้พิมพ์ไว้ชิดขอบด้ายซ้าย และใส่เลขหมาย
ประจ าบทตามด้วยเครื่องหมายมหัพภาค (.) และตามด้วยเลขล าดับของหัวข้อ เว้น 2 ตัวอักษรแล้ว
ตามด้วยชื่อหัวข้อใช้ตัวหนา ขนาด 18 พอยท์ และพิมพ์เว้นระยะห่างจากบรรทัดบน 1 บรรทัด 
       หัวข้อย่อยแรก คือหัวข้อที่แบ่งจากหัวข้อใหญ่ ให้พิมพ์เว้นจากขอบด้านซ้าย 7 ช่วงอักษรหรือ
เท่ากับ 0.5 นิ้ว ใช้ตัวเลขของหัวข้อใหญ่ ตามด้วยเครื่องหมายมหัพภาค (.) และตามด้วยล าดับของ
หัวข้อย่อย เว้น 2 ตัวอักษรแล้วตามชื่อหัวข้อใช้ตัวหนาขนาด 16 พอยท์ และย่อหน้าย่อยต่อมาจะตรง
กับอักษรตัวแรก 
 
              วิธีก าหนดหมายเลขหัวข้อ 
1.//(หัวข้อใหญ่ของบท  ...................................................................... 
0.5นิ้ว.....1.1//(หัวข้อย่อยของ 1................................................................................ 
                  1.1 1)//(หัวข้อย่อยของ 1.1 ..................................................... 
                            1)//(หัวข้อย่อยของ 1.1.1 .................................................... 
                                 (1)//(หัวข้อย่อยของ 1)....................................................  
 
 



       ในแต่ละบทไม่จ าเป็นต้องแบ่งหัวข้อย่อยเหมือนกันทุกบท โดยทั่วไปบทสรุปจะไม่มีหัวข้อย่อย 
ส าหรับหัวข้อที่เขียนเป็นภาษาอังกฤษ ตัวแรกของค าแรกทุกค าในหัวข้อใหญ่และหัวข้อย่อยจะต้อง
พิมพ์ด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ 
       เนื้อเรื่อง ใช้ตัวอักษรสีด าขนาด 16 พอยท์ตลอดทั้งเล่มส าหรับสัญลักษณ์หรือตัวพิมพ์ที่
เครื่องพิมพ์ไม่มีให้เขียนด้วยหมึกสีด าอย่างประณีต การพิมพ์ให้ขอบด้านซ้ายและขวาอยู่แนวเดียวกัน 
ระยะห่างระหว่างบรรทัดเป็นแบบ Single Spacing ยกเว้นมีข้อก าหนดอ่ืนระบุไว้ ควรระวังเรื่องการ
ตัดค าในแต่ละบรรทัดให้ดี ถ้าจ าเป็นต้องตัดค าต้องให้ใช้เครื่องหมายการเชื่อมค าที่ถูกต้องตาม
หลักการเขียนภาษาไทย 
 

3.3  การท าส าเนา 
       ให้ใช้วิธีส าเนาแบบโรเนียวหรือวิธีถ่ายส าเนา อักษรและรูปภาพจะต้องมีความชัดเจนและคงทน 
 

3.4  การเว้นระยะการพิมพ์ 
       การย่อหน้าเฉพาะหัวข้อย่อยแรกให้เว้นระยะเท่ากับ 0.5 นิ้ว  
 

3.5  การเว้นระยะห่างจากริมกระดาษ 
       - ด้านบนให้เว้นระยะห่างจากขอบกระดาษ 1.5  นิ้ว   
       - ด้านซ้ายให้เว้นระยะห่างจากขอบกระดาษ 1.5 นิ้ว   
       - ด้านขวาให้เว้นระยะห่างจากขอบกระดาษ 1 นิ้ว   
       - ด้านล่างให้เว้นระยะห่างจากขอบกระดาษ 1 นิ้ว   
 

3.6  การล าดับหน้าและการพิมพ์เลขหน้า 
       1.  ในส่วนที่ 1 คือตั้งแต่บทคัดย่อถึงสารบัญภาพ (ถ้ามี) ให้ใช้ตัวอักษรภาษาไทย ก – ฮ 
ตามล าดับ โดยพิมพ์ไว้ตรงกลางส่วนล่างของหน้า 
       2. ในส่วนของเนื้อหา ให้ตัวเลขอารบิค 1 2 3 4 5  แสดงเลขหน้าโดยพิมพ์ไว้ด้านบนขวาห่าง
จากขอบกระดาษด้านบน 0.5 นิ้ว และริมขอบกระดาษด้านนอก 1 นิ้ว (th sarabun new) ขนาด 16 
       3. หน้าที่เป็นบทที่ คือหน้าแรกของแต่ละบท ไม่ต้องใส่เลขหน้าแต่ให้นับหน้า 
 
 
 
 
 



3.7  การพิมพ์ตาราง 
       ให้แทรกปนไปในแต่ละบทของตัวเนื้อเรื่องที่มีความสัมพันธ์ โดยให้เว้นไว้ 1 บรรทัดก่อนพิมพ์ค า
ว่าตารางที่  ตามด้วยตัวเลข โดยใช้อักษรตัวหนา ไว้ชิดขอบด้านซ้าย  ตามด้วยชื่อตารางถ้าชื่อตารางมี
ความยาวเกิน 1 บรรทัด  ให้พิมพ์บรรทัดบนยาวกว่าบรรทัดล่างโดยบรรทัดล่างเริ่มตรงกับตัวอักษรตัว
แรกของชื่อตารางบรรทัดต่อไปเป็นตารางโดยไม่ต้องเว้นบรรทัด ถ้าตารางมีความกว้างมากให้
ย่อส่วนลงแต่ต้องให้อ่านได้ชัดเจน  หรือจะพิมพ์ตามแนวขวางของกระดาษก็ได้   แต่ถ้าตารางมีความ
ยาวมากจนไม่สามารถวางไว้ในหน้าเดียวได้  ให้พิมพ์ตารางต่อในหน้าถัดไปไว้ชิดขอบด้านซ้าย  โดย
พิมพ์ค าว่า (ต่อ) ไว้ด้วยเช่นกัน  ตารางที่ 3.1 (ต่อ) เมื่อหมดตารางให้เว้น 1 บรรทัดก่อนพิมพ์ต่อไป
ตามปกติ   การเรียงเลขที่ตาราง ให้เรียงตามบท เช่น บทที่ 1 ให้พิมพ์ว่า ตารางที่ 1.1 , ตารางที่ 1.2 
... บทที่ 2 ให้พิมพ์ว่า ตารางที่ 2.1, ตารางที่ 2.2, ...เป็นต้น 
 

3.8  การพิมพ์รูปภาพ 
       ให้เว้น 1 บรรทัดก่อนจัดวางรูปภาพกลางหน้ากระดาษและใส่ค าว่า “ภาพที่” ตามด้วยเลข  โดย
ใช้ตัวอักษรตัวหนา ค าบรรยายภาพไม่เกิน 1 บรรทัดให้วางไว้ตรงกลางใต้ภาพ ถ้าค าบรรยายเกินกว่า 
1 บรรทัดให้วางไว้ชิดขอบด้านซ้ายและเว้น 1 บรรทัดก่อนพิมพ์ปกติต่อไป   การเรียงหมายเลขรูปที่
หรือภาพที่ให้เรียงเหมือนการเรียงตาราง  และพิมพ์แหล่งอ้างอิงที่มาของรูปภาพใต้ค าอธิบายใต้ภาพ
ชิดขอบด้านซ้าย เช่น ที่มา : (แหล่งที่มาตามรูปแบบอ้างอิง) 
 

3.9  การพิมพ์สารบัญ 
       ให้พิมพ์ค าว่า “สารบัญ”  “สารบัญตาราง”  “สารบัญรูป”  (หรือสารบัญภาพ)  ไว้กลาง
หน้ากระดาษห่างจากขอบบน 1 นิ้ว  ตัวอักษรแบบตัวหนาขนาด 24 พอยท์  
       เว้น 1 บรรทัดพิมพ์ค าว่า “หน้า” ชิดขวา ส่วนเลขหน้าให้พิมพ์ไว้ตรงกับแนวขอบด้านขวา และ
พิมพ์จุดไข่ปลาเชื่อมโยงกับเนื้อหา 
       ถัดมา 1 บรรทัด จะเป็นเนื้อหาของสารบัญ  ระหว่างบทต่างๆ บรรณานุกรม และภาคผนวกให้
เว้น 1 บรรทัด ส่วนสารบัญตาราง สารบัญรูป(สารบัญภาพ)  ค าว่า “ตารางที่”  “รูปที่” (หรือ “ภาพ
ที”่) ให้พิมพ์ชิดขอบซ้าย บรรทัดเดียวกับค าว่า “หนา้” 

 
3.10  สมการคณิตศาสตร์ 
       สมการคณิตศาสตร์สามารถที่จะพิมพ์แทรกปนในเนื้อหาได้  และหากต้องการความเป็นระเบียบ
ให้แยกเฉพาะบรรทัดไว้  โดยบรรทัดที่พิมพ์(หรือเขียน)  สมการนั้นควรมีระยะห่างจากบรรทัดปกติบน
และล่าง 1 บรรทัด ตัวสมการควรเขียนไว้ประมาณกลางหน้ากระดาษตามเหมาะสมและให้ใช้อักษร
แบบ Cambria Math ขนาด 11 พอยท ์



       หมายเลขสมการให้พิมพ์ชิดขวาไว้ในวงเล็บ  การเรียงหมายเลขสมการให้เรียงตามบทที่
เช่นเดียวกับการเรียงตารางและรูปภาพ เช่น 
 

3.11  การพิมพ์เครื่องหมายวรรคตอนส าหรับการพิมพ์เนื้อหา 
       เครื่องหมาย มหัพภาค (.) ให้พิมพ์เว้นระยะ 2 ช่วงตัวอักษร 
       เครื่องหมาย จุลภาค (,) ให้พิมพ์เว้นระยะ 1 ช่วงตัวอักษร 
       เครื่องหมาย อัฒภาค (;) ให้พิมพ์เว้นระยะ 1 ช่วงตัวอักษร 
       เครื่องหมาย มหัพภาคคู่ (:) ให้พิมพ์เว้นระยะ 1 ช่วงตัวอักษร 
       เครื่องหมาย อัญประกาศ (“  ”) ให้พิมพ์เว้นระยะ 1 ช่วงตัวอักษร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที ่4 

การอา้งอิง 
 
       การอ้างอิงหมายถึงเอกสารอ้างอิงที่ใช้ในรายงานโครงงานวิจัย  เป็นการแจ้งให้ทราบถึง
แหล่งที่มาของข้อความ  แนวคิดหรือข้อความใดๆ ที่มิได้เป็นของผู้เขียนเอง เพ่ือเป็นเกียรติแก่บุคคล
หรือองค์การ ผู้เป็นเจ้าของแนวคิดหรือข้อมูลนั้น เพ่ือเป็นความสะดวกต่อผู้อ่านที่ต้องการทราบ
รายละเอียดอ่ืนๆ จากต้นฉบับเดิม  เพ่ือติดตามค้นคว้าได้ถูกต้อง การอ้างอิงอาจสรุปใจความส าคัญ
เดิมหรือยกข้อความโดยรักษารูปแบบการเขียนตามต้นแบบเดิมไว้ทุกประการก็ได้และเพ่ือความ
ถูกต้องสมบูรณ์  ข้อมูลต่างๆ ในรายการอ้างอิงจะต้องมีความแม่นย าและตรวจสอบจนถึงที่มาได้ การ
อ้างอิงสามารถใช้ได้ 2 ลักษณะ 
 1. การอ้างอิงแบบใช้ตัวเลข 
        1.  การอ้างอิงแทรกในเนื้อหา คือจะต้องใส่ข้อมูลตัวเลขที่อ้างอิงกับบรรณาณุกรม เช่น [1] 
 2.  การอ้างอิงท้ายเรื่อง คือการรวบรวมเอกสารทั้งหมดที่ใช้ในการอ้างอิงในการเขียน 
       เมื่อสิ้นสุดเนื้อหาในงานวิจัย เรียกว่า “บรรณานุกรม” โดยมีเลขในวงเล็บน าหน้าข้อมูล 
 2. การอ้างอิงแบบแทรกในเนื้อหา 
        1.  การอ้างอิงแทรกในเนื้อหา คือจะต้องใส่ข้อมูลที่ประกอบด้วย ผู้แต่งหรือผู้ผลิต ปีที่ผลิต 
และหน้าที่อ้าง เช่น (กฤติเดช จินดาภัทร์, 2562, หน้า 24) (กฤติเดช  จินดาภัทร์, 2562, หน้า 24-30) 
(Krittidhed Chindarphad, 2019, p. 15) (Krittidhed Chindarphad, 2019, pp. 1, 15) 
 2.  การอ้างอิงท้ายเรื่อง คือการรวบรวมเอกสารทั้งหมดที่ใช้ในการอ้างอิงในการเขียน 
       เมื่อสิ้นสุดเนื้อหาในงานวิจัย บรรดาเอกสารและข้อมูลต่างๆ ที่ได้อ้างอิงนั้นอาจเรียงล าดับอักษร
ของชื่อผู้เขียน เรียกว่า “บรรณานุกรม” โดยเรียงล าดับตามตัวอักษร 
 

4.1 หลกัเกณฑก์ารเขยีนบรรณานกุรม 
       1.  ให้พิมพ์ค าว่า “บรรณานุกรม” ไว้กลางหน้ากระดาษ ด้วยตัวหนาขนาด 24 พอยท์ 
       2.  ให้เรียงล าดับรายชื่อเอกสารตามล าดับตัวอักษรจากข้อมูลที่ค้นคว้ามา 
       3.  ไม่ต้องแยกภาษาและประเภทเอกสาร 
       4. พิมพ์หมายเลขของทุกรายการชิดขอบหน้ากระดาษด้านซ้าย ถ้าพิมพ์ไม่หมดในหนึ่งบรรทัดให้
ขึ้นบรรทัดใหม่โดยย่อหน้าเข้าไป 7 ช่วงตัวอักษร  เริ่มพิมพ์ตัวอักษรที่ 8 เมื่อเริ่มรายการใหม่ให้ชิด
ขอบกระดาษด้านซ้ายเช่นเดิม โดยไม่ต้องเว้นบรรทัด 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ตัวอย่างที่ (ปกนอก) 

 
 
 
  
 

ระบบบรหิารงานฝา่ยยานพาหนะ มหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร แมส่อด 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                      กฤตเิดช  จินดาภทัร์ 
        

 
 
 
 
 

 
งานวิจยันี้เปน็สว่นหนึ่งของการศกึษาตามหลกัสตูรเทคโนโลยบีัณฑติ 
โปรแกรมวชิาเทคโนโลยคีอมพวิเตอร์  คณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร แมส่อด 
  พ.ศ. 2562 

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.5 นิ้ว 

ขนาดอักษร 24 พ. ตัวหนา 

ขนาดอักษร 18 พ. ตัวหนา 

ขนาดอักษร 18 พ. ตัวหนา 



 
ตัวอย่างที่ (ปกใน) 

 
 

ระบบการจดัการขอ้มลูสารสนเทศ มหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 
 
 
 
 

 
 
 

                                      กฤตเิดช   จนิดาภัทร ์
       
 

 
 
 
 

 
งานวิจยันี้เปน็สว่นหนึ่งของการศกึษาตามหลกัสตูรเทคโนโลยบีัณฑติ 
โปรแกรมวชิาเทคโนโลยคีอมพวิเตอร์  คณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร แมส่อด 
  พ.ศ. 2562 



ตัวอย่างหน้าอนุมัติงานวิจัย 
(เลขหน้าตัวอักษร) 

ชื่องานวจิยั        ระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ผูว้จิยั        นายกฤติเดช  จินดาภัทร์   รหัสนักศึกษา 626262626 
อาจารยท์ีป่รึกษา          อาจารย์อภินันท์  ธรรมธีระศิษฎ์ 
โปรแกรมวชิา              เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
ปีการศกึษา                2562 
 

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

 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด อนุมัติให้งานวิจัยนี้
เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
 
 

                            ...........................................................คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
                               (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์นรุตม์ บุตรพลอย) 
 

            .............................................................ประธานโปรแกรมวิชา 
                               (    อาจารย์สามารถ  ยืนยงพานิช    ) 

           
                              ..............................................................อาจารย์ที่ปรึกษา 
                               (    อาจารย์อภินันท์  ธรรมธีระศิษฏ์  ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวอย่างหน้ารับรองงานวิจัย 
(เลขหน้าตัวอักษร) 

ชื่องานวจิยั       ระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
ผูว้จิยั      นายกฤติเดช  จินดาภัทร์  รหัสนักศึกษา 626262626 
อาจารยท์ีป่รึกษา           อาจารย์อภินันท์  ธรรมธีระศิษฎ์ 
โปรแกรมวชิา               เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
ปีการศกึษา                  2562 
 

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

 คณะกรรมการสอบปากเปล่าโครงงานวิจัย  ขอรับรองว่านักศึกษาผ่านการสอบปากเปล่า
งานวิจัยโดยได้มีการปรับปรุงแก้ไขรายงานตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการแล้ว 
 
คณะกรรมการสอบงานวิจัย 

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

    (       อาจารย์กฤติเดช  จินดาภัทร์       ) 
 
    ..............................................................กรรมการ 
    (         อาจารย์นิพิฐพนธ์  ฤาชา         ) 
 
    ..............................................................กรรมการ 
    (      อาจารย์สามารถ  ยืนยงพานิช       ) 
 
    ..............................................................กรรมการ 
    (      อาจารย์อภินันท์  ธรรมธีระศิษฏ์     ) 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวอย่างบทคัดย่อ 
(เลขหน้าตัวอักษร) 

ชื่องานวจิยั        ระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ผูว้จิยั      นายกฤติเดช  จินดาภัทร์  รหัสนักศึกษา 626262626  
อาจารยท์ีป่รึกษา           อาจารย์อภินันท์  ธรรมธีระศิษฎ์ 
โปรแกรมวชิา               เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
ปีการศกึษา                  2562 
 

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

บทคดัยอ่ 
 

 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างระบบจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศในการจัดการข้อมูล
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ในการพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลการบริหารงานของฝ่ายต่างๆ
ภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร มีวิธีการท างานเป็นขั้นตอนคือ การก าหนดปัญหา วิเคราะห์ 
ออกแบบ ทดสอบและจัดท าคู่มือระบบจัดเก็บข้อมูลการบริหารงานฝ่ายต่างๆ  โดยระบบพัฒนาขึ้น
ด้วย PHP และ MySQL(ใส่วัตถุประสงค์ หลักการด าเนินงานเครื่องมือที่ใช้ท า)  
 จากการทดสอบระบบบริหารงานฝ่าย.................................. พบว่าระบบมีการท างานเป็น
อย่างดีและสามารถช่วยลดขั้นตอนการท างานจากระบบเดิมได้เป็นอย่างดี............................................
(ใส่ผลการพัฒนาและการประเมินด้วย)  

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขนาดอักษร 20 พ. ตัวหนา 



ตัวอย่างกิตติกรรมประกาศ 
(เลขหน้าตัวอักษร) 

กิตติกรรมประกาศ    
 

 งานวิจัยนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยความช่วยเหลืออย่างดียิ่งของ........................................
อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยและ...........................................อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม  ที่ได้ให้ค าแนะน าและ
ข้อคิดเห็นต่างๆของการวิจัยมาโดยตลอด 
 อาจารย์..............................................และอาจารย์.........................................ที่กรุณาสละ
เวลาเป็นอาจารย์สอบงานวิจัยพร้อมทั้งให้ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์ 
        เจ้าหน้าที่....................................................ที่ให้ความอนุเคราะห์เครื่องมือในการด าเนินการ
จัดท ารูปเล่มงานวิจัยและให้ค าแนะน าในการใช้งานเป็นอย่างดี 
       ผู้วิจัยจึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 
              จัดท าโดย 
     กฤติเดช  จินดาภัทร์ 
 
 หมายเหตุ สามารถปรับถ้อยค า ส านวนต่างๆได้ตามความเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขนาดอักษร 24 พ. ตัวหนา 



ตัวอย่างสารบัญ 
(เลขหน้าตัวอักษร) 

สารบญั 
 
                                                                                                                  หน้า 
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................................................................................................................................... ............................ 
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...............................................................................................................................................................  
บทที่ 5  สรุปผลการทดลอง...................................................................................................... ............9 
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ประวตัผิูว้จิยั.......................................................................................................................................60  

ขนาดอักษร 24 พ. ตัวหนา 



ตัวอย่างสารบัญตาราง 
(เลขหน้าตัวอักษร) 

สารบญัตาราง 
 
ตารางที่                                                                                                         หน้า 
2.1  แสดงค่า.................................................................................................... ..................................10 
2.2.......................................................................................................................... ............................15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวอย่างสารบัญภาพ 
(เลขหน้าตัวอักษร) 

สารบญัภาพ 
 
ภาพที่                                                                                                           หน้า 
2.1 ............................................................................................................................. .....................  15 
2.2 .................................................................................................................. ................................  16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที ่1 

บทน า 
 

1.1  ความเปน็มาและความส าคญัของปญัหา 
0.5นิ้วความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา  กล่าวถึงที่มาของเรื่องที่ท างานวิจัยเนื่องมาจากเหตุ
อะไร  กล่าวถึงปัญหาที่เป็นจุดสนใจในการค้นคว้า ศึกษา การวิจัยให้ประโยชน์อะไรได้บ้างและ
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมอย่างไรบ้าง 
 

1.2  วตัถปุระสงค์ของงานวิจยั 
0.5นิ้ววัตถุประสงค์ของงานวิจัยจะกล่าวถึงว่าต้องการรู้เรื่องอะไรบ้างจากการท างานวิจัย 
 

1.3  ขอบเขตของงานวจิยั 
0.5นิ้วกล่าวถึงว่างานวิจัยที่ศึกษานั้นจะท าเรื่องอะไรบ้างมีขอบเขตกว้างหรือแคบเพียงใด โดยแบ่งเป็น
ขอบเขตดังนี้ 
 ขอบเขตผู้ใช ้
 ขอบเขตระบบ 
 
1.4  เครื่องมอืทีใ่ช ้
 ฮารด์แวร ์
 ซอฟตแ์วร ์  
 

1.5  วธิกีารด าเนินงาน 
0.5นิ้วเป็นการระบุให้ทราบว่ามีข้ันตอนในการท าโครงงานวิจัยอะไรบ้าง โดยสรุป 
 

1.6  แผนการด าเนนิงาน  
0.5นิ้วแผนการด าเนินงานจะเขียนเป็นตารางการปฏิบัติงานตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดโครงงานวิจัย 
 
 
 
 

ตัวอย่าง บทที่ 2 

ขนาดอักษร 20 พ. ตัวหนา 

ขนาดอักษร 24 พ. ตัวหนา 

ขนาดอักษร 18 พ. ตัวหนา 

เว้นระยะ 1 บรรทัด 

เว้นระยะ 1 บรรทัด 



บทที ่2 

แนวคดิทฤษฎีและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 
 เกริ่นน า..................................................................................................................... ............. 
................................................  โดยคณะผู้วิจัยได้ค้นคว้าทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังนี้ 

2.1 แนวคิดทฤษฎีที่1 
2.2 แนวคิดทฤษฎีที่2 
2.3 แนวคิดทฤษฎีที่3 
2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
2.1  แนวคดิทฤษฎีที่1 
 กล่าวถึงแนวคิดทฤษฎี วรรณกรรมทีม่ีความส าคัญต่อการท างานวิจัยนี้เพื่อเป็นแนวทางเข้าสู่
กระบวนการวิจัย.................................................................................. 
............................................................................................................................. ...................................
.................................................................................................................................................. .............. 
 
2.2  แนวคดิทฤษฎีที่2 
 กล่าวถึงแนวคิดทฤษฎี วรรณกรรมที่มีความส าคัญต่อการท างานวิจัยนี้เพ่ือเป็นแนวทางเข้าสู่
กระบวนการวิจัย..................................................................................  
 
2.3  แนวคดิทฤษฎีที่3 
 กล่าวถึงแนวคิดทฤษฎี วรรณกรรมหรือผลงานที่มีความส าคัญต่อการท างานวิจัยนี้เพ่ือเป็น
แนวทางเข้าสู่กระบวนการวิจัย.................................................................................. 
 
2.4  เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 ชื่อเจา้ของงานวจิยัทีเ่ราน ามาศึกษา (พศ)  ชื่องานวิจัย กล่าวถึงวิธีการด าเนินงานวิจัยของ
งานวิจัยที่เราน ามาศึกษา  ว่ามีวิธีการอย่างไรใช้อะไรเป็นเครื่องมือ  และผลการด าเนินการเป็นอย่างไร 
 จากการศึกษางานวิจัยดังกล่าว ทางคณะผู้ศึกษาได้....................(กล่าวถึงการน าเอาหลักการ
หรือทฤษฏีของงานวิจัยดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในงานวิจัยเราอย่างไร งานวิจัยไม่เกิน5ปี) 
 

 
 



 
*หมายเหตุ บทที่ 3,4,5 ก็ท าให้อยู่ในรูปแบบเดียวกันกับบทที่ 2 

ตัวอย่าง การจัดวางตาราง 
 

....................................................เนื้อความท่ีบรรยายมาก่อน................................................. ................ 
( เว้น 1 บรรทัด) 
ตารางที ่2.1 แสดง....................................................................... .......................................................... 
                ............................................................................................................................. ............. 

(เว้น 1 บรรทัด) 
       เนื้อความต่อไป............................................................................................................... ............... 
......................................................................................... ....................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตาราง ตาราง ตาราง ตาราง 

    

    

    

    



ตัวอย่างการจัดวางรูปภาพ 
 

…………………………………………………………เนื้อความท่ีบรรยายมาก่อน.................................................... 
(เว้น 1 บรรทัด) 
 
 
 
 
 
 

รปูที ่2.1  .................................................................................................  
ที่มา : ………………………………………………………………… 
(เว้น 1 บรรทัด) 
       เนื้อความต่อไป................................................................................................... ........................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวอย่างประวัติผู้เขียนงานวิจัย 

ประวัตผิูว้ิจัย 
 

       
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อ   :   ................................................................................. 
วันเดือนปีเกิด  :    ............................................................... 
ภูมิล าเนา   :    ...................................................................... 
ประวัติการศึกษา 
       พ.ศ. 2546  : ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น     
    โรงเรียนภัทรวิทยา 
       พ.ศ. 2549  : ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
    โรงเรียนสรรพวิทยา 
       พ.ศ. 2551  : ระดับอนุปริญญา    
    โปรแกรมวิชาอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
       พ.ศ. 2553  : ระดับปริญญาตรี    
    โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
    

 
 
 
 
 
 

รปูขนาด 1 นิ้ว 

ชุดครุย 



 
ตัวอย่างหน้าปกซีดี 

 
 

 
 

 
ระบบการจดัการข้อมลูสารสนเทศ มหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร แมส่อด 

 
 
 

นายกฤตเิดช    จนิดาภทัร ์  รหสันกัศกึษา 626262626 
โปรแกรมวชิาเทคโนโลยคีอมพวิเตอร ์  คณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม 

มหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร แมส่อด 
ปกีารศกึษา 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขนาดอักษร 16 พ. ตัวหนา 

ขนาดอักษร 14 พ. ตัวหนา 



การจดัท าโปสเตอรน์ าเสนอโครงงานวจิัย 
 

ขอ้ก าหนดและแนวปฏบิตัิ 
      การเสนองานวิจัยแบบโปสเตอร์ มีข้อก าหนดและแนวปฏิบัติดังนี้ 
       1. นักศึกษาต้องจัดท าโปสเตอร์น าเสนองานวิจัยภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา
และน ามาแสดงตามก าหนดเวลา และสถานที่ท่ีอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชางานวิจัยก าหนด 
       2. เนื้อหาภายในโปสเตอร์ ให้ใช้ภาษาไทยและล าดับหัวข้อ ดังนี้ 
              ชื่อโครงงานวิจัย  แสดงเป็นภาษาไทยด้านล่างของชื่องานวิจัยเป็นชื่อผู้จัดท างานวิจัยตาม
ด้วยอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย 
              บทคัดย่อ  ใช้ภาษาไทยและอาจย่อจากท่ีเขียนในงานวิจัยได้อีก 
              ที่มาของปัญหา/ วัตถุประสงค์/ สมมติฐาน(ถ้ามี) บอกให้ทราบว่า งานวิจัยนี้จะท าอะไร  
เพราะเหตุใด 
              วิธีด าเนินการวิจัย บอกให้ทราบว่าการด าเนินงานงานวิจัยมีข้ันตอนอย่างไร 
              ผลการวิจัย  ควรน าเสนอด้วยตาราง แผนภูมิ กราฟหรือภาพประกอบ  โดยต้องมี
ค าอธิบายสั้นๆ ประกอบและบอกผลที่ได้จากการด าเนินการงานวิจัย 
              การอภิปรายผลหรือวิจารณ์  บอกให้ทราบว่าผลการวิจัยที่พบนี้หมายความว่าอะไร มี
ประโยชน์อย่างไร  และมีข้อจ ากัดอย่างไร 
              สรุป  บอกข้อเท็จจริงที่ได้จากการวิจัย 
              เอกสารอ้างอิง น าเสนอเฉพาะที่ส าคัญและทันสมัย 
       3.  พ้ืนที่หัวเรื่อง ส าหรับแสดงรายละเอียดดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวอย่าง 

 
 
 



       4.  ตัวอักษรในเนื้อหา ให้ใช้แบบอักษร ขนาดประมาณ 36 ตัวธรรมดาไม่ควรมีขนาดเล็กกว่า 
28  ควรให้มีขนาดใหญ่พอที่ผู้อ่านสามารถอ่านได้ชัด  ภาพหรือกราฟประกอบ  ควรมีขนาดพอดี  จัด
ต าแหน่งให้สมดุลและต่อเนื่องกับเนื้อหา 
       5.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาจะเป็นผู้ก าหนดวัน เวลาและสถานที่ในการจัดให้มีการน าเสนอ
ผลงานภาคโปสเตอร์  และติดประกาศให้นักศึกษาทราบ  ในวันดังกล่าวนักศึกษาเจ้าของโครงงานวิจัย
ทุกคนต้องอยู่ประจ าโปสเตอร์ของตนเพ่ือตอบข้อซักถามหรือให้ค าอธิบาย 
       6. ขนาดของป้ายไวนิลหรือโปรเตอร์ควรเป็นสีและมีขนาด 80 x 180 เซนติเมตร 
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