


วิธีกำรพิมพ์โครงกำร / โครงงำน 
  
 นักศึกษาควรศึกษาข้อก าหนดและรูปแบบของการพิมพ์โครงการ / โครงงาน ตามคู่มือฉบับนี้ 
ก่อนท าการพิมพ์โครงการ / โครงงาน  เพื่อให้รูปแบบการพิมพ์ได้เป็นรูปแบบมาตรฐานเดียวกัน  และ
ก่อนที่นักศึกษาจะเข้ารูปเล่มโครงงาน  ต้องส่งต้นฉบับให้แก่สาขาวิชาเพ่ือตรวจสอบความถูกต้องก่อน
จากนั้นจึงรับน าไปเข้าเล่มต่อไป 
 
1.  ตัวพิมพ์ 
 -  ปกนอกโครงงาน  ให้ใช้ตัวอักษรขนาดเดียวกันและสีเดียวกัน 
 -  เนื้อเรื่อง  ให้พิมพ์ด้วยตัวอักษรสีด าขนาด  16  พอยท์  แบบตัวอักษรใช้  
TH SarabunPSK  หรือ  Angsana NEW  และมีรูปแบบตัวอักษรเดียวกันตลอดทั้งเล่ม 
 -  หัวข้อของบทคัดย่อ  กิติกรรมประกาศ  สารบัญ  สารบัญตาราง  สารบัญภาพ  สัญลักษณ์
และค าย่อ ( ถ้ามี )  บทที่  บรรณานุกรมและภาคผนวกต่าง ๆ ให้พิมพ์ด้วยอักษรตัวหนาขนาด   
20  พอยท์  แบบอักษร  TH SarabunPSK  หรือ  Angsana NEW  หัวข้อหลักของเนื้อความให้
พิมพ์ด้วยอักษรตัวหนาขนาด  18  พอยท์ ส่วนเนื้อความพิมพ์ด้วยอักษร  16  พอยท์ทั้งหมด 
 
2.  กระดำษที่ใช้พิมพ์ 
 ใช้กระดาษสีขาวไม่มีเส้นบรรทัด  ขนาดมาตรฐาน  A4 ( 21 cm. x 29.7 cm.)  ชนิด 
70 – 80  แกรม  โดยพิมพ์เพียงหน้าเดียว 
 
3.  กำรเว้นที่ว่ำงขอบกระดำษ 
 ให้เว้นที่ว่างจากขอบกระดาษทุกหน้า  ดังนี้ 
  -  ด้านบนให้เว้นระยะห่างจากขอบกระดาษ  1.5  นิ้ว 
  -  ด้านซ้ายให้เว้นระยะห่างจากขอบกระดาษ  1.5  นิ้ว 
  -  ด้านขวาให้เว้นระยะห่างจากขอบกระดาษ  1.0  นิ้ว 
  -  ด้านล่างให้เว้นระยะห่างจากขอบกระดาษ  1.0  นิ้ว 
 
4.  กำรเว้นระยะในกำรพิมพ์ 
 การย่อหน้าให้เว้นระยะห่างจากระยะกั้นหน้าด้านซ้าย  0.6  นิ้ว ( 7 ตัวอักษร ) เริ่มพิมพ์
ตัวอักษรที่ 8  และใช้ระยะระหว่างบรรทัดแบบบรรทัดเดี่ยว  ( Line Spacing แบบ Single ) 
 



5.  กำรล ำดับหน้ำ 
 ส่วนที่  1  คือ  ตั้งแต่บทคัดย่อถึงค าอธิบายสัยลักษณ์และค าย่อ  ให้ใช้ตัวอักษรไทย ( ก , ข 
ค , ง ....)  ต าแหน่งในการพิมพ์จะอยู่มุมบนขวาของกระดาษ  โดยห่างจากขอบด้านบนและด้านขวา  
1  นิ้ว 
 ส่วนที่  2  คือ  ตั้งแต่บทน าจนถึงหน้าสุดท้าย  ให้ใช้ตัวเลขอารบิค  เว้นแต่หน้าแรกของบท  
หนา้แรกของบรรณานุกรม  และหน้าแรกของภาคผนวกไม่ต้องใส่เลขก ากับ  แต่ให้นับหน้ารวมไปด้วย  
ต าแหน่งในการพิมพ์จะอยู่มุมขอบขวาบนของกระดาษ  โดยห่างจากขอบด้านบนและด้านขวา  1  นิ้ว 
 
6.  กำรแบ่งบทและหัวข้อในบท 
 6.1  การแบ่งบท  บทที่  1  คือ  บทน า  บทที่  2  เป็นต้นไป  เป็นเนื้อหาที่ต้องการน าเสนอ  
เมื่อเริ่มบทใหม่ต้องขึ้นหน้าใหม่เสมอ  โดยไม่ต้องใส่เลชหน้าก ากับ  แต่ให้นับหน้า  ให้พิมพ์ไว้กึ่งกลาง
หน้ากระดาษโดยใช้ตัวอักษร  ตัวหนาขนาด  20  พอยท์  แบบตัวอักษร  TH SarabunPSK  หรือ  
Angsana NEW   
 6.2  ชื่อเรื่องประจ าบท  ให้พิมพ์ไว้กึ่งกลางหน้ากระดาษโดยใช้ตัวอักษร   ตัวหนา 
ขนาด 18 พอยท์  แบบตัวอักษร TH SarabunPSK  หรือ  Angsana NEW  ก่อนจะพิมพ์เนื้อ 
งานต่อไปให้เว้นไว้  1  บรรทัด 
 6.3  การแบ่งหัวข้อในแต่ละบท 
  -  หัวข้อใหญ่ให้พิมพ์ไว้ชิดระยะก้ันหน้าด้านซ้ายและใส่หมายเลขประจ าบทตามด้วย
เครื่องหมายมหัพภาค ( . )  และตามด้วยหมายเลขล าดับของหัวข้อ  เว้น  2  ตัวอักษรแล้วตามด้วย
ชื่อหัวข้อ  ให้ใช้ตัวอักษรตัวหนาขนาด  18  พอยท์  แบบอักษร  TH SarabunPSK  หรอื  Angsana 
NEW  โดยพิมพ์ห่างจากบรรทัดบน  1  บรรทัด  และการพิมพ์บรรทัดต่อไปให้เว้น  1  บรรทัด 
  -  หัวข้อย่อย  คือหัวข้อที่แบ่งมาจากหัวข้อใหญ่  ให้พิมพ์โดยเว้นระยะห่างจาก
ขอบกระดาษด้านซ้าย  0.6  นิ้ว หรือ  7  ช่วงตัวอักษร  ใช้ตัวเลขของหัวข้อใหญ่  ตามด้วย
เครื่องหมายมหัตพภาค  ( . )  และตามด้วยหมายเลขล าดับของหัวข้อ  เว้น  2  ตัวอักษรแล้วตามด้วย
ชื่อหัวข้อ  ( ถ้ามี )  ชื่อหัวข้อให้ใช้ตัวอักษรตัวหนาขนาด  16  พอยท์  แบบตัวอักษร   
TH SarabunPSK  หรือ  Angsana NEW  โดยพิมพ์ห่างจากบรรทัดบน  1  บรรทัดและการพิมพ์
บรรทัดต่อไปให้เว้น  1  บรรทัด  หากหัวข้อย่อยไม่มีชื่อหัวข้อไม่ต้องใช้ตัวหนา  และให้พิมพ์เนื้อหาต่อ
กันไปโดยไม่ต้องย่อหน้า 
  -  ถ้ามีการแบ่งหัวข้อย่อยลงไปอีกให้ใช้เครื่องหมาย ( - )  น าหน้าและเว้น  2  
ตัวอักษรแล้วตามด้วยข้อความ  เช่น  ( -  ข้อความ )  ให้ใช้ตัวอักษรตัวหนาขนาด  16  พอยท์  แบบ
อักษร TH SarabunPSK  หรือ  Angsana NEW  เว้นระยะห่างจากขอบกระดาษด้านซ้าย  0.6  นิ้ว  



หรือ  7  ช่วงตัวอักษรจากขอบซ้าย  และให้พิมพ์เนื้อหาต่อกันไปโดยไม่ต้องย่อหน้า 
 
7.  กำรพิมพ์สำรบัญ  สำรบัญตำรำง  และสำรบัญภำพ 
 7.1  สารบัญ  ให้พิมพ์ค าว่า  สารบัญ  ไว้กลางหน้ากระดาษด้วยตัวหนา  และเว้น  2  
บรรทัด  แล้วพิมพ์บทคัดย่อ  ค านิยม  สารบัญ  สารบัญตาราง  สารบัญภาพ  และค าอธิบาย
สัญลักษณ์และค าย่อ  เว้น  2  บรรทัด  พิมพ์บทที่  และในระหว่างบทนั้นเว้น  1  บรรทัด  และเว้น  
2  บรรทัดระหว่างบทที่  กับบรรณานุกรม  และบรรณานุกรมกับภาคผนวก ส่วนเลขก ากับหน้าให้
พิมพ์ไว้ตรงกับแนวขอบด้านขวา 
 7.2  สารบัญตารางและสารบัญภาพ ให้พิมพ์ค าว่า “ สารบัญตาราง ” หรือ “ สารบัญภาพ ”  
ไว้กึ่งกลางหน้ากระดาษด้วยตัวหนา  เว้น  2  บรรทัด  แลว้พิมพ์  ตารางที่  หรือ  ภาพที่  ไว้ริม
ด้านซ้ายห่างจากขอบกระดาษ  1.5  นิ้ว  และในบรรทัดเดียวกัน  พิมพ์ค าว่า  หน้าที่  ไว้ริมด้านขวา
ห่างจากขอบกระดาษ  1  นิ้ว 
 
8.  กำรพิมพ์ตำรำง 
 ให้พิมพ์ค าว่า  “ ตารางที่ ”  ชิดกั้นหน้าซ้ายและตามด้วยหมายเลขของตาราง  แล้วตามด้วย
ชื่อตารางและเว้นไว้  1  บรรทัด  จึงพิมพ์ตาราง 
 หมายเลขของตารางให้เรียงล าดับโดยพิมพ์หมายเลขบท  ตามด้วยเครื่องหมาย มหัพภาคและ
เลขล าดับตารางในบทนั้น  เช่น 
 -  บทที่  1  พิมพ์เป็น  ตารางที่  1.1  ตารางที่ 1.2 
 -  บทที่  2  พิมพ์เป็น  ตารางที่  2.1  ตารางที่  2.2 
 ถ้าตารางมีขนาดใหญ่มากให้ย่อขนาดลง  โดยยังคงสามารถอ่ืนได้อย่างชัดเจน  และถ้าตาราง
มีความยาวมาก  ให้พิมพ์ต่อในหน้าถัดไป  โดยต้องพิมพ์เลขล าดับตารางและค าว่า  ( ต่อ )  ไว้หลังเลข
ล าดับตารางโดยไม่ต้องพิมพ์ชื่อตารางไว้อีก  เช่น  ตารางที่  1.1 ( ต่อ ) 
 กรณีท่ีตารางพิมพ์ในแนวขวาง  ให้พิมพ์ชื่อตารางในแนวสันปก  โดยความกว้างของตารางให้
มากกว่าครึ่งหนึ่งของหน้ากระดาษ 
 
9.  กำรพิมพ์รูป  แผนที่  และกรำฟ 
 ให้พิมพ์ค าว่า  “ ภาพที่ ”  ตามด้วยหมายเลขของรูปไว้ใต้รูปในหน้าเดียวกัน  แล้วตามด้วย
ชื่อภาพ  กรณีท่ีมีรูปย่อยให้พิมพ์ชื่อภาพย่อยไว้ในบรรทัดถัดไปและให้แสดงล าดับของชื่อภาพย่อย
ด้วยอักษรไทยไว้ในวงเล็บ และเว้นไว้  1  บรรทัดจึงพิมพ์ค าอธิบายรูปภาพ 



 หมายเลขของรูปภาพให้เรียงล าดับ  โดยพิมพ์หมายเลขบท  ตามด้วยเครื่องหมาย มหัพภาค 
( . )  และเลขล าดับรูปในบทนั้น  เช่น  
 -  บทที่  1  พิมพ์เป็น  รูปที่  1.1  รูปที่  1.2  เป็นต้น 
 -  บทที่  2  พิมพ์เป็น  รูปที่  2.1  รูปที่  2.2  เป็นต้น 
 กลุ่มของรูปให้จัดอยู่กึ่งกลางหน้ากระดาษ  ส่วนการพิมพ์รูปที่  ให้ชิดระยะกั้นหน้าด้านซ้าย
และไม่ให้เกินขอบด้านขวา  กรณีที่จ านวนอักษรของชื่อรูปยาวให้ขึ้นบรรทัดใหม่  โดยให้ตรงกับแนว
ของชื่อรูปบบรทัดแรก 
 
10.  กำรพิมพ์ภำษำต่ำงประเทศ 
 ส าหรับค าที่น ามาจากภาษาต่างประเทศ  ให้พิมพ์ทับศัพท์เป็นภาษาไทย  โดยอาจวงเล็บเป็น
ภาษานั้น ๆ เมื่อเริ่มใช้ในครั้งแรกเพียงครั้งเดียว 
 
11.  กำรพิมพ์เครื่องหมำยวรรคตอน 
 เครื่องหมายมหัพภาค ( . )  ใช้จบประโยคภาษาอังกฤษให้เว้น  2  ระยะหลังเครื่องหมาย 
 เครื่องหมายจุลภาค ( , )  ใช้ระหว่างข้อความให้เว้น  1  ระยะหลังเครื่องหมาย 
 เครื่องหมายอัฒภาค ( ; )  ใช้ระหว่างข้อความให้เว้น  1  ระยะหลังเครื่องหมาย 
 เครื่องหมายมหัพภาคคู่ ( : )  ใช้ระหว่างข้อความให้เว้น  1  ระยะหลังเครื่องหมาย 
 เครื่องหมายอัญประกาศ ( “” ) ใช้ระหว่างข้อความให้เว้น  1  ระยะหลังเครื่องหมาย 
 
12.  กำรพิมพ์ภำคผนวก 
 ก่อนขึ้นภาคผนวกให้มีกระดาษค่ัน  1  แผ่น  พิมพ์ข้อความว่า  “ ภาคผนวก ”  ไว้กลาง
หน้ากระดาษ  ด้วยตัวอักษรตัวหนาขนาด  20  พอยต์  แบบอักษร TH SarabunPSK  หรือ  
Angsana NEW  และถ้ามีการแบ่งออกเป็นภาคผนวกย่อย เช่น  ภาคผนวก ก  ภาคผนวก  ข  เป็นต้น 
พิมพ์ค าว่า  “ภาคผนวก  ก”  หรือ  “ภาคผนวก  ข”  พร้อมค าอธิบายไว้หน้ากระดาษด้วยตัวอักษร
ตัวหนาขนาด  20  พอยต์  แบบตัวอักษร  TH SarabunPSK  หรือ  Angsana NEW   
 
 
  
 
 
 



กำรพิมพ์บรรณำนุกรม 
 

พิมพ์ค าว่า “บรรณานุกรม” ไว้กลางหน้ากระดาษ ห่างจากขอบบน 2 นิ้ว (ในระดับเดียวกับ
การข้ึนต้นบทใหม่) ใช้ขนาดตัวอักษร 20 Point หนา แล้วพิมพ์รายการบรรณานุกรมโดยแยก
ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ให้พิมพ์บรรณานุกรมภาษาไทยขึ้นก่อน โดยไม่ต้องแยกประเภทของ
วัสดุอ้างอิง  การพิมพ์จะเริ่มบนทัดแรกของวัสดุอ้างอิงแต่ละรายการโดยพิมพ์ชิดขอบกระดาษ
ด้านซ้าย  บรรทัดต่อไปให้ย่อหน้า 0.6 นิ้ว ( ใช้ 1 TAB 2  เคาะ )รายการถัดไปขึ้นบรรทัดใหม่โดย
พิมพ์ชิดขอบซ้ายมือ 
 
กำรเขียนบรรณำนุกรม 
 1. ในหน้าแรกของบรรณานุกรม ให้พิมพ์ค าว่า “บรรณานุกรม” ไว้กลางหน้ากระดาษ
ตอนบน 
 2. เรียงล าดับวัสดุสารสนเทศท่ีใช้อ้างอิงทั้งหมดไว้ด้วยกัน โดยเรียงล าดับตามตัวอักษรตัวแรก
ของรายการที่อ้างอิง โดยยึดวิธีการเรียงล าดับตามแบบพจนานุกรม คือ ก-ฮ และให้เรียงล าดับ
บรรณานุกรมภาษาไทยก่อน แล้วจึงตามด้วยบรรณานุกรมภาษาอังกฤษ คือ A-Z 
 3. รายการบรรณานุกรมแต่ละรายการไม่ต้องพิมพ์หมายเลขก ากับ 
 4. เริ่มพิมพ์รายการบรรณานุกรมชิดขอบกระดาษด้านซ้าย ถ้ามีข้อความที่จะต้องพิมพ์ต่อ
จากบรรทัดแรกให้พิมพ์บรรทัดต่อไป โดยย่อหน้าเข้าไป 0.6 นิ้ว เมื่อเริ่มรายการบรรณานุกรมของวัสดุ
อ้างอิงรายการใหม่ให้พิมพ์ชิดขอบกระดาษด้านซ้ายเช่นเดิม 
 5. รายการบรรณานุกรมที่มีผู้แต่งซ้ ากัน ให้พิมพ์เรียงตามล าดับปีที่พิมพ์จากปีเก่าสุดจนถึงปี
ล่าสุด 
 6. รายการบรรณานุกรมที่มีผู้แต่งซ้ ากันให้พิมพ์ชื่อผู้แต่งเฉพาะเล่มแรก เล่มต่อๆ ไปให้ขีดเส้น
ยาวเท่า 0.6 นิ้ว แทนชื่อผู้แต่ง 
 7. การพิมพ์ชื่อวัสดุอ้างอิงให้พิมพ์ด้วยตัวเอน เช่น  ชื่อหนงัสือ, ชื่อวารสาร ปีที่พิมพ์,  ชื่อ
ค าสั่ง, ชื่อวิทยานิพนธ์/ งานนิพนธ์/ ปัญหาพิเศษ 
 
กำรลงรำยกำรบรรณำนุกรมจำกวัสดุอ้ำงอิงประเภทต่ำง ๆ 
 
1. หนังสือ 
รูปแบบการลงรายการ ก าหนดให้ลงรายการบรรณานุกรมดังนี้ 
ผู้แต่ง. // (ปีท่ีพิมพ์). // ชื่อเรื่อง. // (ครั้งที่พิมพ์). // สถำนที่พิมพ์: / ส ำนักพิมพ์หรือโรงพิมพ์. 
ตัวอย่ำง 
ทนงศักดิ์  คุ้มไข่น้ า,  บุญศรี แก้วค าศรี,  โกวิทย์ พวงงาม,  และปรีดี โชติช่วง.  (2534).  การ 
พัฒนาชุมชนเชิงปฏิบัติ.  กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์บพิธการพิมพ์. 
Nelson,  B. R.  (1996).  Western  political  thought:  From Socrates to the age of ideology. 
 (2nd ed.).  Englewood Cliffs, NJ: Prentice - Hall. 



2.  หนังสือแปล 
รูปแบบการลงรายการ  ก าหนดให้ลงรายการบรรณานุกรมดังนี้ 
ผู้แต่ง. //(ปีท่ีพิมพ์).// ชื่อเรื่อง. //(ชื่อผู้แปล, / แปล). //สถำนที่พิมพ์: /ส ำนักพิมพ์หรือโรงพิมพ์. 
 
ตัวอย่ำง 
แพทส์, เอ.  และแบล็คเวลล์,  เจ.  (2531).  ท างานให้ได้เนื้องาน.  (ม.  อ้ึงอรุณ, แปล).  กรุงเทพฯ:  
 ซีเอ็ด ยูเคชั่น. 
Ferry,  L.  (1992).  Political philosophy.  (F.  Phillip, Trans.).  Chicago: University of  
 Chicago Press. 
 
3. บทควำมในหนังสือ 
รูปแบบการลงรายการ  ก าหนดให้ลงรายการบรรณานุกรมดังนี้ 
ผู้เขียนบทควำม. // (ปีท่ีพิมพ์). // ชื่อบทควำม. / ใน / ชื่อบรรณำธิกำร / (บรรณำธิกำร), 
 ชื่อหนังสอื. // (หน้ำ). // สถำนที่พิมพ์: / ส ำนักพิมพ์หรือโรงพิมพ์. 
 
ตัวอย่าง 
พิมลพรรณ ประเสริฐวงษ์.  (2533).  คู่มือช่วยค้นคว้าแนะแหล่งสารสนเทศ.  ใน   
เอกสารการสอนชุดวิชาการบริการและเผยแพร่สารสนเทศ  หน่วยที่ 1 – 7.                     
(หน้า 77 -166).  นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
Gerny, P. G.  (1996).  International finance and erosion of state policy capacity.  In 
 P.  Gummett  (Ed.),  Globalization and public policy.  (pp. 83 - 104). 
 Chelttenharm: Edward Elgar. 
 
4. บทควำมในสำรำนุกรม 
รูปแบบการลงรายการ  ก าหนดให้ลงรายการบรรณานุกรมดังนี้ 
ผู้เขียนบทควำม. // (ปีท่ีพิมพ์). // ชื่อบทควำม / ใน / ชื่อสารานุกรม / (เล่มที่, หน้ำ /  
 เลขหน้ำ)  // สถำนที่พิมพ์: / ส ำนักพิมพ์หรือโรงพิมพ์. 
 
ตัวอย่ำง 
ชัยอนันต์  สมุทรวานิช.  (2529).  พรรคการเมือง. ใน สารานุกรมไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน. 
 (เล่มที่ 20, หน้า 12731 - 12738).  กรุงเทพฯ: ราชบัณฑิตยสถาน. 
 
4. บทควำมในสำรำนุกรม 
รูปแบบการลงรายการ  ก าหนดให้ลงรายการบรรณานุกรมดังนี้ 
ผู้เขียนบทควำม. // (ปีท่ีพิมพ์). // ชื่อบทควำม / ใน / ชื่อสารานุกรม / (เล่มที่, หน้ำ /  
 เลขหน้ำ)  // สถำนที่พิมพ์: / ส ำนักพิมพ์หรือโรงพิมพ์. 



ตัวอย่ำง 
ชาญเดช  มณีวรสิทธิ์, พ.ต.ท.  (2544). ความคิดเห็นของครูต่อกิจกรรมการป้องกันและแก้ไข 

  ปัญหาสารเสพติดในสถานศึกษา  ระดับมัธยมศึกษา  ศึกษาเฉพาะในเขตอ าเภอเขาสมิง 
  จังหวัดตราด.  ปัญหาพิเศษรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะ, 
  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา. 

 

6. รำยงำนกำรประชุมหรือกำรสัมมนำทำงวิชำกำร 
รายงานการประชุมหรือสัมมนาทางวิชาการ หมายถึง เอกสารที่รวบรวมบทความท่ีจัดเตรียม

ไว้ก่อนเพ่ือน าเสนอ หรือจัดท าขึ้นภายหลังการประชุมหรือสัมมนาทางวิชาการ 
 รูปแบบการลงรายการ  ก าหนดให้ลงรายการบรรณานุกรมดังนี้ 
ผู้เขียนบทควำม. // (ปีท่ีพิมพ์). // ชื่อบทควำม. / ใน / ชือ่เอกสารการประชุมหรือสัมมนา, 
 (หน้ำ / เลขหน้ำ). // สถำนที่พิมพ์: / ส ำนักพิมพ์หรือโรงพิมพ์. 
 

ตัวอย่ำง 
ไพรัช  ธัชยพงษ์.  (2540).  ก้าวต่อไปของไอทีไทย. ใน การประชุมวิชาการสู่ทศวรรษใหม่แห่ง 
 สังคมสารสนเทศ: ไอทีเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม.  กรุงเทพฯ: ศูนย์เทคโนโลยี 
 อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ. 
 

7. บทควำมในวำรสำร 
 รูปแบบการลงรายการ  ก าหนดให้ลงรายการบรรณานุกรมดังนี้ 
ผู้เขียนบทควำม. // (ปีท่ีพิมพ์). // ชื่อบทควำม. // ชื่อวารสาร, / ปีที่ / (ฉบับที่), / หน้ำ. 

1. ผู้เขียนบทความ ก าหนดให้ใช้หลักเดียวกันกับชื่อผู้แต่งหนังสือ โดยลงชื่อผู้เขียนบทความ
ทุกคน  ถ้าไม่เกิน 5 คน ใช้เครื่องหมายจุลภาคคั่นระหว่างผู้เขียนแต่ละคน  และใช้ค าว่า และ หรือ & 
ก่อนชื่อผู้เขียนบทความคนสุดท้าย ท้ายชื่อผู้เขียนบทความใช้เครื่องหมายมหัพภาค ( . ) 
 2. ปีที่พิมพ์  ให้ระบุปีที่พิมพ์ของวารสารในเครื่องหมายวงเล็บ  ต่อจากชื่อผู้เขียนบทความ 
 3. ชื่อบทความ ใช้อักษรตัวใหญ่เฉพาะอักษรตัวแรกของชื่อบทความ ชื่อเรื่องรองหรือชื่อ
เฉพาะ ไม่ต้องขีดเส้นใต้ และไม่ต้องใช้เครื่องหมายอัญประกาศ (“  ”) และท้ายชื่อบทความใส่
เครื่องหมายมหัพภาค ( . ) 
 4. ชื่อวารสาร ให้ใช้ชื่อวารสารตามที่ปรากฏในหน้าปกในของวารสาร  เขียนชื่อเต็มของ
วารสารโดยใช้ตัวใหญ่ที่อักษรตัวแรกของทุกค า และพิมพ์ด้วยตัวเอน ปิดท้ายชื่อวารสารด้วย
เครื่องหมายมหัพภาค ( . ) 
 5. ปีที่หรือเล่มที่ (volume)ให้ระบุปีที่หรือเล่มที่เป็นตัวเลขพิมพ์ด้วยตัวเอนพร้อมระบุฉบับที่ 
(number) ในเครื่องหมายวงเล็บ ส าหรับวารสารที่ไม่มีปีที่หรือเล่มที่  ให้ระบุ เดือน หรือ ฤดูไว้ในส่วน
ของปีพิมพ์ เช่น (2001, April) และปิดท้ายรายการด้วยเครื่องหมายมหัพภาค ( . ) 
 6. เลขหน้า ให้ระบุเลขหน้าของบทความนั้นว่าเริ่มจากหน้าใดถึงหน้าใด โดยใช้ค าว่าหน้า 
หรือ p.  pp.  และปิดท้ายรายการเลขหน้าด้วยเครื่องหมายมหัพภาค ( . ) 
 
 



ตัวอย่ำง 
วรพจน์  วิศรุตพิชญ์.  (2540).  ความหมายและความส าคัญของศาลปกครอง.  รัฐสภาสาร, 45 
 (8), หน้า 1 - 35. 
Svara, J. H.  (1998).  The politic - administration dichotomy model and aberration. 
 Public Administration Review, 58(1), pp. 51 - 58. 
 

 หากข้อความนั้นไม่ปรากฏชื่อผู้เขียนบทความ  ให้ลงรายการบรรณานุกรม ดังนี้ 
ชื่อบทควำม. // (ปีท่ีพิมพ์). // ชื่อวารสาร, / ปีที่ / (ฉบับท่ี), / หน้ำ. 
 

ตัวอย่ำง 
กรอบความคิดการพัฒนาประเทศในแผนฯ 9: ผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ.  (2543).  วารสาร 
 เศรษฐกิจและสังคม, (ฉบับพิเศษ), หน้า 53 - 58. 
 

8. บทควำมในหนังสือพิมพ์ 
 รูปแบบการลงรายการ ก าหนดให้ลงรายการบรรณานุกรมดังนี้ 
ผู้เขียนบทควำม. // (ปี, / วันที่ / เดือน). // ชื่อบทควำม. // ชื่อหนังสือพิมพ์, / (หน้ำที่พิมพ์). 
 

ตัวอย่ำง 
ทีมเศรษฐกิจ. (2541, 8 พฤษภาคม).  เบื้องหลังบิ๊ก ธปท. ชักแถวไขก๊อกเปิดทางสังคายนา ธปท. 
 ไทยรัฐ.  หน้า 8. 
Ekachai, S.  (1998, April 29).  Monumental change. Bangkok Post, p. 1. 
ข่าว 
 มีรูปแบบการลงรายการดังนี้ 
หัวข่ำว. // (ปี, / วันที่ / เดือน). // ชื่อหนังสือพิมพ์, / หน้ำที่พิมพ์. 
 

ตัวอย่ำง 
สอบฯ บริษัทสติ๊กเกอร์ล่าแก็งส่วยทางหลวง.  (2541, 6พฤษภาคม).  มติชน, หน้า 20. 
 

คอลัมน์ประจ ำ 
 มีรูปแบบการลงรายการดังนี้ 
ชื่อผู้เขียน. // (ปี, / วันที่ / เดือน). // ชื่อคอลัมน์: / ชื่อเรื่องในคอลัมน์. // ชื่อหนังสือพิมพ์, / 
 หน้ำที่พิมพ์. 
(ถ้าไม่มีชื่อเรื่องให้ลงเฉพาะชื่อคอลัมน์) 
 

ตัวอย่าง 
ฉลามเขียว.  (2541, 6พฤษภาคม).  ชายคาหน้า 6 : ยุคเกือกสึก.  ไทยรัฐ, หน้า 6. 
Spindler, K.  (1998, April 29).  Commentary: Saxena discredits all of us. Bangkok Post, 
 p. 11. 
 



การอ้างอิงจากเว็บไซต์(หรือจากแหล่งข้อมูลอ่ืน) มีหลายกรณี เช่น ไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง, ผู้แต่ง
ใช้นามแฝง, เป็นเว็บไซต์ของหน่วยงาน, ไม่ปรากฏปีพิมพ์  ฯลฯ  ในที่นี้ขอยกตัวอย่างรูปแบบดังนี้ 
 
ผู้แต่ง. (ปีพิมพ์หรือสร้ำง). ชื่อเรื่อง. (ออนไลน์). ค้นข้อมูล. จำก. 
 

เช่น 
 
กองโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข. (2549). การส ารวจพฤติกรรมการบริโภคอาหาร 

ของวัยรุ่น. (ออนไลน์). ค้นข้อมูล 4 กรกฎาคม 2553. จาก        
http://nutrition.anamai.moph.go.th /temp/main/view.php?group=3&id=93. 

หรือ 
 

กองโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข. (2549). การส ารวจพฤติกรรมการบริโภคอาหาร 
ของวัยรุ่น. (ออนไลน์). ค้นข้อมูล 4 กรกฎาคม 2553. จาก        
http://nutrition.anamai.moph.go.th 

 
 
 
 
 
 
 
 









 
 

รูปแบบรายงานเล่มวิจยัฉบับสมบูรณ ์
หัวข้อส าคัญของรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ประกอบด้วย 

1. ส่วนต้น ประกอบด้วย 

1.1 ปกนอก ท ำด้วยกระดำษแข็ง ระบุชื่อวิจัย  ชื่อผู้จัดท ำ และปีกำรศึกษำที่จบ 

1.2 ใบรองปก เป็นกระดำษ A 4 สีขำวไม่พิมพ์ข้อควำมใด ๆ  
1.3 ปกใน ท ำด้วยกระดำษ A4 พิมพ์ข้อควำมแบบเดียวกับปกนอกแต่ไม่ใส่โลโก้วิทยำลัย

พิมพ์ด้วยตัวปกติ 
1.4 ใบรับรองโครงกำร 

1.5 บทคัดย่อภำษำไทย   หน้ำ ก 

1.6 บทคัดย่อภำษำอังกฤษ  หน้ำ ข 

1.7 กิตติกรรมประกำศ   หน้ำ ค 

1.8 สำรบัญเรื่อง    เริ่มหน้ำ ง 

1.9 สำรบัญตำรำง 

1.10 สำรบัญภำพ 

1.11 สันเล่มรำยงำนกำรวิจัย (ระบุ ชื่องำนวิจัย  ชื่อผู้วิจัย  ปี พ.ศ. ที่ท ำส ำเร็จ) 
1.12 ค ำอิิบำยสัญลักษ์์ ศัพท์เพพำะ (้้ำมี)  
1.13  ภำยในแผ่น CD ประกอบด้วยไฟล์งำน ตั้งแต่ข้อ 1.1 – 3.27 บันทึกในรูปแบบของไฟล์ 

Word และ ไฟล์ PDF  
2. ส่วนกลาง ประกอบด้วย 

2.1 บทที่ 1 บทน ำ 

2.2 บทที่ 2 เอกสำร และงำนวิจัยที่เก่ียวข้อง 

2.3 บทที่ 3 วิิีกำรด ำเนินงำน 

2.4 บทที่ 4 ผลกำรด ำเนินงำน 

2.5 บทที่ 5 สรุปผลกำรด ำเนินงำนและข้อเสนอแนะ  
3. ส่วนท้าย ประกอบด้วย 

3.1 บรร์ำนุกรม 

3.2 ภำคผนวก 

3.2.1 ภำคผนวก  ก แบบเสนอขออนุมัติโครงกำร 

3.2.2 ภำคผนวก  ข แบบขออนุมัติขึ้นสอบโครงกำร 

3.2.3 ภำคผนวก  ค ขั้นตอนกำรสร้ำง หรือ ตัวอย่ำงชึ้นงำน 

3.2.4 ภำคผนวก  ง คู่มือกำรใช้งำน 

3.2.5 ภำคผนวก  จ ตัวอย่ำงแบบประเมินกำรตรวจสอบคุ์ภำพของเครื่องมือจำก         
ผู้เชียวชำญ 

3.2.6 ภำคผนวก  พ ตัวอย่ำงแบบสอบ้ำมควำมพึงพอใจของผู้ใช้  
3.2.7 ภำคผนวก  ช ประวัติผู้จัดท ำ 



 
 

หมายเหตุ กำรเข้ำเล่มโครงกำรวิจัยนักเรียน นักศึกษำต้องเข้ำเล่มเป็นแบบสันกำว คือ แบบเดียวกับ
ต ำรำเรียน หรือ หนังสือท่ัว ๆ ไป  กร์ีท่ีนักเรียนนักศึกษำสำมำร้เข้ำเล่มโครงกำรได้จะต้องได้รับ
กำรรับรองโครงกำรวิจัย จำกค์ะกรรมกำรสอบก่อน และ นักเรียนนักศึกษำ จะต้องน ำส่งเล่ม
โครงกำรวิจัย พร้อมชิ้นงำน และ แผ่น CD ให้แก่ครูผู้สอนวิชำโครงกำร 
  



 
 

[ชื่อโครงการภาษาไทย] 
[ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)] 

 
 
 
 
 
 

นางสาวXXXXXXXXXXX รหัสนักศึกษา     XXXXXXXXXX 
นายXXXXXXXXXXXXX รหัสนักศึกษา     XXXXXXXXXX 

 
 
 
 
 
 

โครงการเล่มน้ีเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรXXXX (XXX.)  

ประเภทวิชาXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
สาขาวิชาXXXXXXXXXXXXXX        สาขางานXXXXXXXXXXXXX 

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ 
ปีการศึกษา 25XX 

ตัวอย่างปกนอก จากขอบกระดาษลงมา 1.5 นิ้ว 

ขนาดตัวอักษร 22 Point ตัวหนา
จัดกึ่งกลางหน้ากระดาษ 

ควรเว้นระยะห่างให้เท่ากัน 

ระบุระดับการศึกษา เช่น ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

ระบุปีการศึกษาที่จัดท า 

ขนาดตัวอักษร 22 Point ตัวหนา 
จัดกึ่งกลางหน้ากระดาษ 

ขนาดตัวอักษร 22 Point ตัวหนา จัดกึ่งกลางหน้ากระดาษ 

1 นิ้ว 

ขนาด 1.5 x 1.5 นิ้ว 



[ชื่อโครงการภาษาไทย] 
[ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางสาวXXXXXXXXXXX รหัสนักศึกษา     XXXXXXXXXX 
นายXXXXXXXXXXXXX รหัสนักศึกษา     XXXXXXXXXX 

 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการเล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  

ประเภทวิชาXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
สาขาวิชาXXXXXXXXXXXXXX        สาขางานXXXXXXXXXXXXX 

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ 
ปีการศึกษา 25XX 

ตัวอย่างปกใน จากขอบกระดาษลงมา 1.5 นิ้ว 

ควรเว้นระยะห่างให้เท่ากัน 

ระบุระดับการศึกษา เช่น ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

ระบุปีการศึกษาที่จัดท า 

ขนาดตัวอักษร 22 Point ตัวบาง 
จัดกึ่งกลางหน้ากระดาษ 

ขนาดตัวอักษร 22 Point ตัวบางจัดกึ่งกลางหน้ากระดาษ 

1 นิ้ว 



 

 
แบบเสนอโครงการ 

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ 
 

1. ชื่อโครงการ................. [ภาษาไทย]..................................................................................... ........... 
................. [ภาษาอังกฤษ] (ถ้ามี)............................................................................................. 

2. ประเภทของโครงการวิชาชีพ  (ให้ท าเครื่องหมาย  ✓ลงในประเภทโครงการวิชาชีพให้ถูกต้อง) 
❑1.  ประเภทสิ่งประดิษฐ์     

❑ กลุ่มท่ี 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต 
❑ กลุ่มท่ี 2 สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ 
❑ กลุ่มท่ี 3 สิ่งประดิษฐ์เพ่ือการอนุรักษ์พลังงาน 
❑ กลุ่มท่ี 4 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟแวร์และระบบสมองกลฝังตัว 

❑ กลุ่มท่ี 5 สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์ (การป้องกันโรคติดต่อ) 
❑ กลุ่มท่ี 6 สิ่งประดิษฐ์ด้าน Mini Smart Farms 

 ❑ 2.  ประเภทงานวิจัย 
 ❑ 3.  ประเภทสื่อการเรียนการสอน    

ใช้น ้าประปา 
ใช้ไฟจ้านวน.......................................เฟส   ❑ ใช้              ❑  ไม่ใช้ 

3. ผู้ท้าโครงการวิชาชีพ  แผนกวิชา..........................................ระดับชั้น.............. ..........ห้อง............. 
 3.1............................................................ ......................................................................... .......
 3.2. ............................................................................................................................. ............. 
 3.3............................................................................................................................................  
4. ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา 
 4.1. ........................................................ ......................................................................... ........ 
 4.2............................................................. .................................................................... ........... 
 4.3. ..........................................................................................................................................  
 

คก.01 
(ส้าหรับนักศึกษา) 

 ตัวอย่างแบบเสนอโครงการ 
จากขอบกระดาษลงมา 1.5 นิ้ว 

ขนาดตัวอักษร 22 Point ตัวหนา
จัดกึ่งกลางหน้ากระดาษ 

ขนาด 1.5 x 1.5 นิ้ว 

เว้น 1 บรรทัด (Enter) 
 

ขนาดตัวอักษร 16 Point ตัวหนา
จัดชิดขอบซ้ายกระดาษ 
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5. ความเป็นมาและความส้าคัญของปัญหา 
 (บอกถึงที่มาของปัญหา โดยอ้างอิงแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ สาเหตุที่จะท าการวิจัย   เหตุผล 
รวมทั้งระบุแนวทางในการแก้ปัญหา โดยเขียนสรุปเฉพาะสาระส าคัญไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ
โดยประมาณ) 
............................................................................................................................. ...................................
........................................................ ........................................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ...................................        
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...................................  
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ...................................    
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...................................  
 
6. วัตถุประสงค์ 
      (ให้เขียนเป็นวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมเป็นรายข้อที่สามารถวัดผลได้  โดยเรียงล าดับตาม
ความส าคัญของวัตถุประสงค์) 
 6.1............................................................................................................................. ............... 
 6.2. ................................................................................................................. ......................... 
 6.3.............................................................................. .............................................................. 
7. สมมติฐานในการวิจัย  (ถ้ามี) 
      (ก าหนดสมมุติฐาน (ถ้าม)ี เพ่ือแสดงเงื่อนไขทางสถิติในการท าโครงการวิจัย โดยให้สอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ของการวิจัย) 

7.1............................................................................................................................. ............... 
 7.2. ................................................................................................................. ......................... 
 7.3.............................................................................. .............................................................. 
8. ขอบเขตของการวิจัย 
     (ให้ระบุ โดยก าหนด ขอบเขตของงานวิจัย ด้านต่างๆ ดังนี้ ด้านเนื้อหา โครงสร้าง ปริมาณ
งานคุณลักษณะเด่นๆ เฉพาะ หรือขนาด รูปร่าง ด้านประชากร ด้านทฤษฎีหรือตัวแปรที่ศึกษา และ
ด้านระยะเวลาในการด าเนินการวิจัย) 

โครงการXXXXXXXXXX[ระบุชื่อโครงการ]XXXXXXXXXXX มีขอบเขตดังนี้   
8.1.ด้านเนื้อหา หรือโครงสร้าง [ระบุข้อความ]....................................................................... 

 8.2 ด้านคุณลักษณะเด่น ๆเฉพาะ หรือ ขนาดรูปร่าง [ระบุข้อความ].................................... 
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 8.3ด้านประชากร / กลุ่มตัวอย่าง [ระบุข้อความ]..................................................................... 
 8.4ด้านทฤษฎี หรือตัวแปรที่ศึกษา[ระบุข้อความ].................................................................... 
 8.5ด้านระยะเวลาในการด าเนินโครงการ [ระบุข้อความ].......................................................... 

 
9. นิยามศัพท์  อธิบายความหมายเฉพาะค าที่มีความส าคัญ ๆ   เพ่ือใช้ระบุเฉพาะในโครงการวิจัย

เท่านั้น) 
9.1/.......................... [ระบุข้อความ]...................................................................................  
9.2/.......................... [ระบุข้อความ]................................................................................... 

 
10. วิธีด้าเนินการวิจัย 
  (ให้เขียนวิธีด าเนินการวิจัยเพ่ือให้ผู้อ่านเข้าใจพอสังเขป  เช่น การศึกษาข้อมูลและงานวิจัย 
การออกแบบ การสร้างนวัตกรรม  การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  การเก็บรวบรวมข้อมูล  การ
วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล  เป็นต้น) 
................................................................................................................................................ ................ 
................................................................................................................................................ ................ 
................................................................................................................................................ ................ 
................................................................................................................................................ ................ 
................................................................................................................................................ ................ 
11. แผนการด้าเนินงาน   (การก าหนดแผนระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนินการวิจัยในรูปของตาราง) 

 
เดือน / สัปดาห์ 

 
ขั้นตอนการด าเนินโครงการ 

ปี พ.ศ. 25XX  

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. [ระบุข้อความ]             
2. [ระบุข้อความ]             
3. [ระบุข้อความ]             
4. [ระบุข้อความ]             

 
 
 
 
 
 
 

ระบุระยะเวลาในการด าเนินโครงการ 
หมายเลข 1 -4 ในแต่ละเดือน หมายถึงสัปดาห์ที่  
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12. งบประมาณที่ใช้ในการด้าเนินงาน   (สรุปงบประมาณ โดยประเมินราคาของค่าวัสดุ และ
อุปกรณ์ และค่ายใช้จ่ายอื่นๆ ที่ต้องใช้ทั้งหมด) 

  
 

รายการ ค่าวัสดุ ค่าอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ คิดเป็นเงินทั งสิ น 
 

1. [ระบรุายการ]     
2. [ระบรุายการ]     
3. [ระบรุายการ]     
4. [ระบรุายการ]     

รวมค่าใช้จ่าย     
 
 
13. หลักวิธีการหรือขั นตอนการท้างานสิ่งประดิษฐ์ (ในกรณีเป็นสิ่งประดิษฐ์ให้เขียนหลักการ

ท างานของสิ่งประดิษฐ์อย่างย่อๆ ภาพโมเดลชิ้นงาน) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

........................................................................................................ .......................................... 
.................................................................. ..............................................................................................
.................................................................................................................. ..............................................  
14. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
      (บอกถึงคุณประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมจากการท าโครงการวิจัยเป็นรายข้อตามล าดับ
ความส าคัญ) 

14.1/.......................... [ระบุข้อความ]...................................................................................  
14.2/.......................... [ระบุข้อความ]...................................................................................  
14.3/.......................... [ระบุข้อความ]...................................................................................  
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15. ผู้เสนอโครงการ 
 
                                               ลงชื่อ...................................หวัหน้านักศึกษาผู้จัดท าโครงการ 
                                              (.........................................................) 
 
16. ค้ารับรองของอาจารย์ที่ปรึกษา   17. ความเห็นหัวหน้าแผนกวิชา 

    เสนอ  ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์  ........................................................... 
      การจัดท าโครงการของนักศึกษาครั้งนี้อยู่ในการควบคุม ........................................................... 
ดูแลของข้าพเจ้า      ........................................................... 

ลงชื่อ ........................................อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ     ลงชื่อ.................................................. 
  (.....................................................)     (.....................................................) 
        ......../.................../............            ......../.................../............ 

ความเห็น  รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ        ความเห็น   ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจดิษฐ์ 
……………………………………………………….……   อนุมัติ  
…………………………………………………………….   ไม่อนุมัติ.......................................... 
 

(นางสาวมนิตา  ช่วยพยัคฆ์)                   ว่าทีร่อ้ยตร ี                       
รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ                                  (ดร.ณชธร  รอบคอบ) 

               ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ 
 
 
 
 
หมายเหตุ  ให้พิมพ์ด้วยตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 เท่านั น  



บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  แผนกวิชา                        ฝ่ายวิชาการ               วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์  

ที ่                /๒๕๖ วันที่                   

เรื่อง  ขออนุญาตและอนุมัติด าเนินโครงการ  

เรียน  ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ 

ด้วยแผนกวิชา......................................................  สาขาวิชา........................................ได้จัดการเรียน
การสอนในรายวิชาโครงการ ...........[ระบุรหัสวิชา]……. จ านวน……………………  ชั่วโมง ……………………………….
หน่วยกิต ตามโครงสร้างหลักสูตรนั้น  

ในการนี้ข้าพเจ้า ขออนุญาตจัดท าโครงการ…………………..[ระบุชื่อโครงการ]……………………………….. 
เ พ่ือส่ ง เสริมการสร้ า งผลงาน โครงงาน/โครงการ  เกี่ ยวกับนวัตกรรมสิ่ งประดิษฐ์ของนัก เรียน                      
แผนกวิชา……………………………………………………………………. วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ ทั้งนี้เพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ดังกล่าวข้าพเจ้าจึงขออนุญาตจัดท าโครงการดังกล่าวต่อไป 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุญาต 
    ลงชื่อ 

 ( ระบุชื่อตัวแทนนักศึกษา )    
                           ผู้ขออนุมัตจิัดท าโครงการ  

    ………/……………/………….. 
 
ความคิดเห็น ครูผู้สอนวิชาโครงการ                 ความคิดเห็นหัวหน้าแผนกวิชา................................ 
…………………………………………………………………       ……………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………             ……………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………             ……………………………………………………………………….. 
ลงชื่อ        ลงชื่อ 

( ระบุชื่อครูผู้สอน )              ( ระบุชื่อหัวหน้าแผนกวิชา ) 
………/……………/…………..            ………/……………/………….. 
 

ความคิดเห็น รองผู้อ านวยการ ฯ ฝ่ายวิชาการ              ความคิดเห็นผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิกาญจนดิษฐ์ 
…………………………………………………………………       ……………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………             ……………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………       ………………………………………………………………………..   
ลงชื่อ                                                                  ว่าที่ร้อยตรี 
            ( นางสาวมนิตา  ชว่ยพยัคฆ์ )                 ( ดร.ณชธร  รอบคอบ )      
     ………/……………/…………..          ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ 

      ..………/……………/………….. 

 

 



 
 

 
ใบรับรองโครงการ 

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ 

ชื่อโครงการ  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
คณะผู้จัดท า นางสาวXXXXXXXXXXXX รหัสนักศึกษา XXXXXXXXXX 

นายXXXXXXXXXXXXXX รหัสนักศึกษา XXXXXXXXXX 
ประเภทวิชา XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
สาขาวิชา XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
สาขางาน         XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
ครูที่ปรึกษา XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
ครูประจ าวิชา XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 
คณะกรรมการสอบโครงการ 

ลงชื่อ……………………………..ประธานกรรมการสอบ  ลงชื่อ..……………………………………………กรรมการสอบ 
  (XXXXXXXXXXXXXXXX)                                                                                                               (XXXXXXXXXXXXXXXX)   

ลงชื่อ……..…………………………..…กรรมการสอบ        ลงชื่อ..……………..…………….เลขานุการกรรมการสอบ                                                       
      (XXXXXXXXXXXXXXXX)                                                                                          (XXXXXXXXXXXXXXXX)   

 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ อนุมัติโครงการเล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาXXXXประเภทวิชาXXXXXXXXX สาขาวิชาXXXXXXX สาขางานXXXXXXXXX 
ลงชื่อ……………………………………………………     ลงชื่อ………………………………………………………. 
 (XXXXXXXXXXXXXXXXX)                  (XXXXXXXXXXXXXXXX) 
     หัวหน้าแผนกวิชาXXXXXXXXX       รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
 
ความคิดเห็นผู้อ านวยการวิทยาลัยฯ…………………………………………………………………………………………… 
............................................................................................................................. ................................... 
                   ว่าที่ร้อยตรี 

(ดร.ณชธร รอบคอบ) 
ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ 
วันที่……….. เดือน ………….. พ.ศ ………… 

จากขอบกระดาษลงมา 1.5 นิ้ว 

ขนาดตัวอักษร 18 Point ตัวหนา
จัดกึ่งกลางหน้ากระดาษ 

ขนาดตัวอักษร 16 Point 
ตัวหนาจัดชิดหน้ากระดาษ เว้นระยะห่าง 1 Tab หรือ 7 

ตัวอักษร เริ่มพิมพ์อักษรที่ 8 

ขนาดตัวอักษร 16 Point ตัวปกติ 

ขนาดตัวอักษร 16 Point ตัวปกติ 

ตัวอย่างใบรับรองโครงการ 



ข 
 

ชื่อโครงการ XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
ชื่อนักศึกษา      นางสาวXXXXXXXXXXXX รหัสนักศึกษา XXXXXXXXXX 
                     นายXXXXXXXXXXXXXX รหัสนักศึกษา XXXXXXXXXX 
ประเภทวิชา XXXXXXXXXXXXXXXXX 
สาขาวิชา XXXXXXXXXXXXXXXXX 
สาขางาน XXXXXXXXXXXXXXXXX 
ปีการศึกษา XXXX 
ครูที่ปรึกษา XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
ครูประจ าวิชา XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 
บทคัดย่อ 

 

การจัดท าโครงการXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX มีวัตถุประสงค์  1.) เพ่ือ
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

ในการด าเนินงานนั้นผู้จัดท าได้ท าการศึกษา 1.) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX   
2.) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 3.) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
4.) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  

ผลจากการศึกษาXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX พบว่า
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
ตรงตามวัตถุประสงค์ท่ีผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตไว้ 

ขนาดตัวอักษร 16 Point 
ตัวหนาจัดชิดหน้ากระดาษ 

เว้นระยะห่าง 1 Tab หรือ 7 
ตัวอักษร เริ่มพิมพ์อักษรที่ 8 

ขนาดตัวอักษร 16 Point ตัวปกติ 

ตัวอย่างบทคัดย่อภาษาไทย 

ขนาดตัวอักษร 20 Point ตัวหนา 



ข 
 

Research Title      XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
Researcher       นางสาวXXXXXXXXXXXX  ID XXXXXXXXXX 
                           นายXXXXXXXXXXXXXX  ID XXXXXXXXXX 
Faculty       XXXXXXXXXXXXXXXXX 
Major        XXXXXXXXXXXXXXXXX 
Academic Year     XXXX 
Advisor               XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
Teacher      XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 
Abstract 

 

Thai Study was investigated the effect XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

ขนาดตัวอักษร 16 Point 
ตัวหนาจัดชิดหน้ากระดาษ 

เว้นระยะห่าง 1 Tab หรือ 7 
ตัวอักษร เริ่มพิมพ์อักษรที่ 8 

ขนาดตัวอักษร 16 Point ตัวปกติ 

ตัวอย่างบทคัดย่อภาษาอังกฤษ 

ขนาดตัวอักษร 20 Point ตัวหนา 



 
 

กิตติกรรมประกาศ 
 

        [ข้อความ ขนาดตัวอักษร 16 Point]........................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................ 
.......................................................................................................................................................... ..... 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 
 
 
            
              [ชื่อผู้จัดท าโครงการ] 
         [ปีปฏิทินที่ท าโครงการเสร็จ] 

[หากมีผู้จัดท ามากกว่า 1 คน ให้ใช้ค าว่า “คณะผู้จัดท า”] 
 

ขนาดตัวอักษร 20 Point ตัวหนา
จัดกึ่งกลางหน้ากระดาษ 

ย่อหน้า 1 Tab 

ตัวอย่างกิตติกรรมประกาศ 

เว้นระยะห่าง 2 บรรทัด 



 
 

สารบัญ 
                  หน้า 
ใบรับรองโครงการ            ก 
บทคัดย่อภาษาไทย            ข 
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ            ค 
กิตติกรรมประกาศ            ง 
สารบัญ              จ 
สารบัญตาราง             ฉ 
สารบัญภาพ             ช 
  เว้น 1 บรรทัด  
บทที/่1//บทน า  

1.1/ที่มาและความส าคัญของปัญหา        1 
  1.2/วัตถุประสงค์ของการวิจัย         ... 
  1.3/สมมติฐานของการวิจัย         ... 
  1.4/...................................         ... 
        
 
บทที/่2//แนวคิดทฤษฎีเอกสาร และวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
  2.1/………………………………………….         … 
  2.2/………………………………………….         … 
  2.3/งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (ห้องเป็นหัวข้อสุดท้ายในบทที่ 2 เท่านั้น)                   …
                                     
บทที/่3//วิธีด าเนินการวิจัย 
  ** กรณีเป็นโครงการนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์** 
  3.1/กรอบแนวคิด          ... 
  3.2/การออกแบบสิ่งประดิษฐ์         ... 
  3.3/อุปกรณ์ท่ีใช้ในการท าโครงการ         ... 

3.4/วิธีการและขั้นตอนการด าเนินงาน        ... 
  3.5/แบบการหาประสิทธิภาพ         ... 
  3.6/แบบสอบถามความพึงพอใจ         ... 
  3.7/การวิเคราะห์ข้อมูล          ... 

** กรณีเป็นโครงการสื่อการเรียนการสอน** 
  3.1/ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง         ... 
  3.2/แบบ Story board          ... 
  3.3/แบบทดสอบก่อนเรียน และหลังเรียน        ... 

3.4/แบบสอบถามความพึงพอใจ  

ตัวอย่างสารบัญ 
จากขอบกระดาษลงมา 1.5 นิ้ว 

ขนาดตัวอักษร 20 Point ตัวหนา
จัดกึ่งกลางหน้ากระดาษ 

[ขนาด 16 point ตัวหนา] หลังค าว่า บทที่ เว้น 1 เคาะ 
หลังหมายเลขบท เว้น 2 เคาะ 

 

1 นิ้ว หรือ 
2 Tab 

 

เว้น 1 บรรทัด (Enter) 
 

ขนาดตัวอักษร 18 Point ตัวหนา
จัดกึ่งกลางหน้ากระดาษ 



 
 

        ... 
สารบัญ (ต่อ) 

                  หน้า 
บทที/่3//วิธีด าเนินการวิจัย 

** กรณีเป็นโครงการสื่อการเรียนการสอน** 
  3.5/อุปกรณ์ท่ีใช้ในการท าโครงการ         ... 
  3.6/วิธีการและขั้นตอนการด าเนินงาน        ... 
  3.7/การวิเคราะห์ข้อมูล          ... 

** กรณีเป็นโครงการวิจัย** 
  3.1/ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง         ... 
  3.2/การเก็บรวบรวมข้อมูล         ... 
  3.3/เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย         ... 

3.4/วิธีการ และข้ันตอนการด าเนินงาน        ... 
3.5/การวิเคราะห์ข้อมูล          ... 

  หมายเหตุ   ผู้วิจัยหรือครูที่ปรึกษาสามารถปรับ เพิ่ม หรือ ลด หัวข้อในบทที่ 3  
วิธีด าเนินการวิจัยได้ตามความเหมาะสม   
 
บทที/่4//ผลการด าเนินโครงการ 

4.1/............................................        ... 
4.2/............................................        ... 
4.3/............................................        ... 
 

บทที/่5//สรุปอภิปรายและข้อเสนอแนะ 
  5.1/สรุปผลการวิจัย        ... 
  5.2/อภิปรายผลการวิจัย        ... 
  5.3/ปัญหาและอุปสรรค        ... 
  5.4/ข้อเสนอแนะ และแนวทางในการพัฒนา     ... 
บรรณานุกรม           ... 
ภาคผนวก 
  ภาคผนวก/ก/.........................................     ... 
  ภาคผนวก/ข/.........................................     ... 
  ภาคผนวก/ค/.........................................     ... 
 
ประวัติผู้วิจัย          .... 

ตัวอย่างสารบัญ กรณีพิมพ์ไม่จบในหน้าเดียว 
จากขอบกระดาษลงมา 1.5 นิ้ว 

ขนาดตัวอักษร 20 Point ตัวหนา
จัดกลางหน้ากระดาษ 



 
 

สารบัญตาราง 
ตารางที่                 หน้า 
1.1//.......[ระบุชื่อตาราง]............................          ... 
1.2//.......[ระบุชื่อตาราง]............................          ... 
2.1//.......[ระบุชื่อตาราง]............................          ... 
2.2//.......[ระบุชื่อตาราง]............................          ... 
 

[ตารางท่ี 1.1 หมายความว่า ตารางนี้อยู่ในบทที่ 1 และเป็นตารางแรกของบทท่ี 1 ] 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่างสารบัญตาราง 
จากขอบกระดาษลงมา 1.5 นิ้ว 

ขนาดตัวอักษร 20 Point ตัวหนา
จัดกึ่งกลางหน้ากระดาษ 

ขนาดตัวอักษร 18 Point ตัวหนา
จัดกึ่งกลางหน้ากระดาษ 



 
 

สารบัญภาพ 
ภาพที่                        หน้า 
1.1//.......[ระบุชื่อรูปภาพ]..........................          ... 
1.2//.......[ระบุชื่อรูปภาพ]...........................          ... 
2.1//.......[ระบุชื่อรูปภาพ]...........................          ... 
2.2//.......[ระบุชื่อรูปภาพ]...........................          ... 
 

[ภาพที่ 1.1 หมายความว่า ภาพนี้อยู่ในบทที่ 1 และเป็นภาพแรกของบทที่ 1] 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่างสารบัญภาพ 
จากขอบกระดาษลงมา 1.5 นิ้ว 

ขนาดตัวอักษร 20 Point ตัวหนา
จัดกึ่งกลางหน้ากระดาษ 

ขนาดตัวอักษร 18 Point ตัวหนา
จัดกึ่งกลางหน้ากระดาษ 



บทท่ี 1 

บทน ำ 

 
1.1/ที่มำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
    ..............................[ระบุข้อความ]........................................................................................ 
............................................................................................................................................................... 
...............................................................................................................................................................   
   
 
1.2/วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 

1.2.1........................... [ระบุข้อความ].................................................................................... 
 1.2.2........................... [ระบุข้อความ]....................................................................................
  
1.3/สมมติฐำนของกำรวิจัย (ถ้ำมี) 

1.3.1........................... [ระบุข้อความ].................................................................................... 
 1.3.2........................... [ระบุข้อความ].................................................................................... 
 
1.4/ขอบเขตของกำรวิจัย 
 โครงการXXXXXXXXXX[ระบุชื่อโครงการ]XXXXXXXXXXX มีขอบเขตดังนี้   

1.4.1ด้านเนื้อหา หรือโครงสร้าง [ระบุข้อความ]....................................................................... 
 1.4.2ด้านคุณลักษณะเด่น ๆเฉพาะ หรือ ขนาดรูปร่าง [ระบุข้อความ].................................... 
 1.4.3ด้านประชากร / กลุ่มตัวอย่าง [ระบุข้อความ].................................... 
 1.4.4ด้านทฤษฎี หรือตัวแปรที่ศึกษา[ระบุข้อความ].................................... 
 1.4.5ด้านระยะเวลาในการด าเนินโครงการ [ระบุข้อความ].................................... 
 
1.5/นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 1.5.1/.......................... [ระบุข้อความ]...................................................................................  
 1.5.2/.......................... [ระบุข้อความ]...................................................................................  
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่ำงบทท่ี 1  
จากขอบกระดาษลงมา 1.5 นิ้ว 

ขนาดตัวอักษร 20 Point ตัวหนา
จัดกึ่งกลางหน้ากระดาษ 

เว้น 1 บรรทัด (Enter) 
 

ขนาดตัวอักษร 18 Point อยู่ชิดกั้น
หน้ากระดาษ 

1 Tab หรือ 
7 ตัวอักษร  

 
เว้น 1 บรรทัด (Enter) 

 

ขนาดตัวอักษร 18 Point ตัวหนา
จัดกึ่งกลางหน้ากระดาษ 



2 
 

1.6/วิธีกำรด ำเนินกำรโครงกำร 
 

เดือน / สัปดาห์ 
 

ขั้นตอนการด าเนินโครงการ 

ปี พ.ศ. 25XX  

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. [ระบุข้อความ]             
2. [ระบุข้อความ]             
3. [ระบุข้อความ]             
4. [ระบุข้อความ]             

 
 
1.7 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

1.7.1/.......................... [ระบุข้อความ]...................................................................................  
1.7.1/.......................... [ระบุข้อความ]...................................................................................  
1.7.1/.......................... [ระบุข้อความ]...................................................................................
  

 

ระบุระยะเวลาในการด าเนินโครงการ 
หมายเลข 1 -4 ในแต่ละเดือน หมายถึงสัปดาห์ที่  



บทท่ี 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
รายงานผลด าเนินโครงการศึกษาเรื่อง “[ระบุชื่อเรื่อง]” มุ่งศึกษาเกี่ยวกับ ......[ระบุข้อความ]           
ซึ่งจ าเป็นที่จะต้องทบทวนเอกสารวรรณกรรมที่เก่ียวข้องผู้ศึกษาในเรื่องต่อไปนี้คือ 
 
2.1/หัวข้อ 
    ..............................[ระบุข้อความ]........................................................................................ 
............................................................................................................................................................... 
...............................................................................................................................................................   
   
 
2.2/ระบุหัวข้อ 

2.2.1........................... [ระบุข้อความ].................................................................................... 
 2.2.2........................... [ระบุข้อความ]....................................................................................
  

ตัวอย่างบทท่ี 2  
จากขอบกระดาษลงมา 1.5 นิ้ว 

ขนาดตัวอักษร 20 Point ตัวหนา
จัดกึ่งกลางหน้ากระดาษ 

เว้น 1 บรรทัด (Enter) 
 

ขนาดตัวอักษร 18 Point 

 อยู่ชิดกั้นหน้ากระดาษ 

1 Tab หรือ 
7 ตัวอักษร  

 
เว้น 1 บรรทัด (Enter) 

 

ขนาดตัวอักษร 18 Point ตัวหนา
จัดกึ่งกลางหน้ากระดาษ 



บทท่ี 3 

วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

 
3.1/ประชำกร และกลุ่มตัวอย่ำง 
    ..............................[ระบุข้อความ]........................................................................................ 
............................................................................................................................................................... 
...............................................................................................................................................................   
   
 
3.2/กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

3.2.1........................... [ระบุข้อความ].................................................................................... 
 3.2.2........................... [ระบุข้อความ].................................................................................... 
 
3.3/เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 

3.3.1........................... [ระบุข้อความ].................................................................................... 
 3.3.2........................... [ระบุข้อความ].................................................................................... 
3.4/วิธีกำรและขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

3.4.1........................... [ระบุข้อความ].................................................................................... 
 3.4.2........................... [ระบุข้อความ]....................................................................................
  
3.5/กำรวิเครำะห์ข้อมูล 

3.5.1........................... [ระบุข้อความ].................................................................................... 
 3.5.2........................... [ระบุข้อความ]....................................................................................
  
  
 หมำยเหตุ   ผู้วิจัยหรือครูที่ปรึกษาสามารถปรับ เพิ่ม หรือ ลด หัวข้อในบทที่ 3  
วิธีด าเนินการวิจัยได้ตามความเหมาะสม   

ตัวอย่ำงบทท่ี 3  
จากขอบกระดาษลงมา 1.5 นิ้ว 

ขนาดตัวอักษร 20 Point ตัวหนา
จัดกึ่งกลางหน้ากระดาษ 

เว้น 1 บรรทัด (Enter) 
 

ขนาดตัวอักษร 18 Point 

 อยู่ชิดกั้นหน้ากระดาษ 

1 Tab หรือ 
7 ตัวอักษร  

 
เว้น 1 บรรทัด (Enter) 

 

ขนาดตัวอักษร 18 Point ตัวหนา
จัดกึ่งกลางหน้ากระดาษ 



บทท่ี 4 

ผลการวิจัย 

 
4.1/ระบุหัวข้อ 
    ..............................[ระบุข้อความ]........................................................................................ 
............................................................................................................................................................... 
...............................................................................................................................................................   
   
 
4.2/ระบุหัวข้อ 

..............................[ระบุข้อความ]........................................................................................ 
............................................................................................................................................................... 
...............................................................................................................................................................   
 

ตัวอย่างบทท่ี 4  
จากขอบกระดาษลงมา 1.5 นิ้ว 

ขนาดตัวอักษร 20 Point ตัวหนา
จัดกึ่งกลางหน้ากระดาษ 

เว้น 1 บรรทัด (Enter) 
 

ขนาดตัวอักษร 18 Point 

 อยู่ชิดกั้นหน้ากระดาษ 

1 Tab หรือ 
7 ตัวอักษร  

 
เว้น 1 บรรทัด (Enter) 

 

ขนาดตัวอักษร 18 Point ตัวหนา
จัดกึ่งกลางหน้ากระดาษ 

เว้น 1 บรรทัด (Enter) 
 

1 Tab หรือ 
7 ตัวอักษร  

 



บทท่ี 5 

สรุปอภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
5.1/สรุปผลการวิจัย 
    ..............................[ระบุข้อความ]........................................................................................ 
............................................................................................................................................................... 
...............................................................................................................................................................   
   
 
5.2/อภิปรายผลการวิจัย 

..............................[ระบุข้อความ]........................................................................................ 
............................................................................................................................................................... 
...............................................................................................................................................................   
 
 
5.3/ปัญหา และอุปสรรค 

..............................[ระบุข้อความ]........................................................................................ 
............................................................................................................................................................... 
...............................................................................................................................................................   
 

5.2/ข้อเสนอแนะ 
..............................[ระบุข้อความ]........................................................................................ 

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

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

ตัวอย่างบทท่ี 5 
จากขอบกระดาษลงมา 1.5 นิ้ว 

ขนาดตัวอักษร 20 Point ตัวหนา
จัดกึ่งกลางหน้ากระดาษ 

เว้น 1 บรรทัด (Enter) 
 

ขนาดตัวอักษร 18 Point 

 อยู่ชิดกั้นหน้ากระดาษ 

1 Tab หรือ 
7 ตัวอักษร  

 
เว้น 1 บรรทัด (Enter) 

 

ขนาดตัวอักษร 18 Point ตัวหนา
จัดกึ่งกลางหน้ากระดาษ 

เว้น 1 บรรทัด (Enter) 
 

1 Tab หรือ 
7 ตัวอักษร  

 

เว้น 1 บรรทัด (Enter) 
 

1 Tab หรือ 
7 ตัวอักษร  

 

เว้น 1 บรรทัด (Enter) 
 

1 Tab หรือ 
7 ตัวอักษร  

 



 
 

บรรณานุกรม 
                   
     
 ................................ ระบุข้อความ............................................................................................  
............................................................................................................................. ...................................
. 
 

หมายเหต ุ

1. บรรณานุกรมภาษาไทยให้เรียงล าดับการอ้างอิงตามพยัญชนะภาษาไทย 
2. บรรณานุกรมภาษาต่างประเทศให้เรียงล าดับการอ้างอิงตามปี ค.ศ. ที่เผยแพร่  

 

ตัวอย่างบรรณานุกรม 
จากขอบกระดาษลงมา 1.5 นิ้ว 

ขนาดตัวอักษร 20 Point ตัวหนา
จัดกึ่งกลางหน้ากระดาษ 

เว้น 1 บรรทัด (Enter) 
 

1 Tab หรือ 
7 ตัวอักษร  

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
                   
     

ตัวอย่างภาคผนวก 

ขนาดตัวอักษร 20 Point ตัวหนา
จัดกลางหน้ากระดาษ 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
                   
     

[หัวข้อ] ................................ระบุ ................... 

ตัวอย่างภาคผนวก ก ข ... 

ขนาดตัวอักษร 18 Point ตัวหนา
จัดกึ่งกลางหน้ากระดาษ 

เว้น 1 บรรทัด (Enter) 
 

ขนาดตัวอักษร 16 Point ตัวหนา 



 
 
 
 

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

ข้าพเจ้า       ...............[ระบุชื่อตัวแทนนักเรียน].... รหัสประจ าตัวนักศึกษา .................................. 
หลักสูตร       ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)     ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

มีความประสงค์ (เลือกได้มากกว่า 1 ช่อง)         
    ขอแจ้งหัวข้อโครงการ      ขอขึ้นสอบโครงการ     
    ขอแก้ไขขอบเขตโครงการ   อ่ืนๆ ระบุ .…………………………… 

 

ชื่อหัวข้อโครงงาน (ไทย) .............................[ระบุชื่อโครงการวิจัย].................................................. ... 
  (อังกฤษ) ........................[ระบุชื่อโครงการวิจัย (ถ้ามี)]........................................... 

อาจารย์ท่ีปรึกษา...........................................[ระบุชื่อครูที่ปรึกษา].......................................................  
อาจารย์ท่ีปรึกษาร่วม....................................[ระบุชื่อครูที่ปรึกษาร่วม (ถ้ามี)]....................................... 
 
 สมาชิกในกลุ่มประกอบด้วย   

1. ..........[ระบุชื่อสมาชิก]...............  รหัสประจ าตัวนักศึกษา..................................... 
2.  ..........[ระบุชื่อสมาชิก]...............  รหัสประจ าตัวนักศึกษา.................................... 

 

ลงช่ือผู้ยื่นค าร้อง…………………………………………. 
                                 (..[ระบุชื่อตัวแทนนักเรียน]..) 
 

ครูผู้สอน ครูที่ปรึกษา 
 อนุมัติ        ไม่อนุมัติ 
 
ลงชื่อ………………………………………… 
         (ระบุชื่อครูผู้สอนรายวิชาโครงการ) 
          วันที่……./………/………. 

 อนุมัติ        ไม่อนุมัติ 
 
ลงชื่อ………………………………………… 
        (ระบุชื่อครูที่ปรึกษาโครงการ) 
          วันที่……./………/………. 

หัวหน้าแผนกวิชา............................................. 
                                      อนุมัติ                                 ไม่อนุมัติ 

ลงชื่อ………………………………………… 
(ระบุชื่อหัวหน้าแผนกวิชา) 

วันที่……./………/………. 
 

ค าร้องขอแจ้งหัวข้อ/ขึ้นสอบ/ทั่วไป วิชาโครงการ 
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ 

 

ตัวอย่างค าร้องขอขึ้นสอบ           
แจ้งหัวข้อ แก้ไขขอบเขตโครงการ 

คก.02 
จากขอบกระดาษลงมา 1.5 นิ้ว 

ขนาดตัวอักษร 18 Point ตัวหนา
จัดกึ่งกลางหน้ากระดาษ ขนาด15.*1.5นิ้ว 

ขนาดตัวอกัษร 16 
Point ตัวหนาจัดชิด

หน้ากระดาษ 

ระยะขอบ 1 นิ้ว 

ขนาดตัวอักษร 16 
Point ตัวปกติ 



 
 

ตัวอย่างขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 
 

 
 
 
 
 
 

เดือน/สัปดาห์ 
 
ขั้นตอนการ 
ด าเนินโครงการ 

ปี พ.ศ. 2563 

ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. ก าหนดหัวข้อโครงการ
และรวบรวมข้อมูล 

                    

2. เสนอหัวข้อโครงการเพ่ือ
ขออนุมัติโครงการ 

                    

3. อนุมัติโครงการ                     
4. ออกแบบสิ่งประดิษฐ์                     
5. จัดท าโครงการ                     
6. ทดสอบโครงการ                     
7. จัดท าคู่มือและเอกสาร
ประกอบการใช้งาน 

                    

8. สอบโครงการ                     



บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  แผนกวิชา                        ฝ่ายวิชาการ               วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์  

ที ่                /๒๕๖ วันที่                   

เรื่อง  ขออนุญาตและอนุมัติด าเนินโครงการ  

เรียน  ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ 

ด้วยแผนกวิชา......................................................  สาขาวิชา........................................ได้จัดการเรียน
การสอนในรายวิชาโครงการ ...........[ระบุรหัสวิชา]……. จ านวน……………………  ชั่วโมง ……………………………….
หน่วยกิต ตามโครงสร้างหลักสูตรนั้น  

ในการนี้ข้าพเจ้า ขออนุญาตจัดท าโครงการ…………………..[ระบุชื่อโครงการ]……………………………….. 
เ พ่ือส่ ง เสริมการสร้ า งผลงาน โครงงาน/โครงการ  เกี่ ยวกับนวัตกรรมสิ่ งประดิษฐ์ของนัก เรียน                      
แผนกวิชา……………………………………………………………………. วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ ทั้งนี้เพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ดังกล่าวข้าพเจ้าจึงขออนุญาตจัดท าโครงการดังกล่าวต่อไป 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุญาต 
    ลงชื่อ 

 ( ระบุชื่อตัวแทนนักศึกษา )    
                           ผู้ขออนุมัตจิัดท าโครงการ  

    ………/……………/………….. 
 
ความคิดเห็น ครูผู้สอนวิชาโครงการ                 ความคิดเห็นหัวหน้าแผนกวิชา................................ 
…………………………………………………………………       ……………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………             ……………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………             ……………………………………………………………………….. 
ลงชื่อ        ลงชื่อ 

( ระบุชื่อครูผู้สอน )              ( ระบุชื่อหัวหน้าแผนกวิชา ) 
………/……………/…………..            ………/……………/………….. 
 

ความคิดเห็น รองผู้อ านวยการ ฯ ฝ่ายวิชาการ              ความคิดเห็นผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิกาญจนดิษฐ์ 
…………………………………………………………………       ……………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………             ……………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………       ………………………………………………………………………..   
ลงชื่อ                                                                  ว่าที่ร้อยตรี 
            ( นางสาวมนิตา  ชว่ยพยัคฆ์ )                 ( ดร.ณชธร  รอบคอบ )      
     ………/……………/…………..          ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ 

      ..………/……………/………….. 

 

 



ความคิดเห็นของครูที่ปรึกษาโครงการ 
 เห็นควรอนุมัติให้ด าเนินการตามที่เสนอขอฯ 
 เห็นควรอนุมัติโดยให้แก้ไขเพ่ิมเติม ดังนี้ …………………………………………………………………………………………… 
 ไม่เห็นควรอนุมัติเนื่องจาก……………………………………………………………………………………………………………….. 
      
      ลงชื่อ    ครูที่ปรึกษาโครงการ 
                       ( ........................................ )      
                        ..………/……………/…………..  

ความคิดเห็นของครูประจ าวิชา 
 เห็นควรอนุมัติให้ด าเนินการตามที่เสนอขอฯ 
 เห็นควรอนุมัติโดยให้แก้ไขเพ่ิมเติม ดังนี้ …………………………………………………………………………………………… 
 ไม่เห็นควรอนุมัติเนื่องจาก……………………………………………………………………………………………………………….. 
      
      ลงชื่อ    ครูผู้สอนวิชาโครงการ   
                        ( ........................................ ) 
                 ..………/……………/…………..  

ความคิดเห็นของรองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
 เห็นควรอนุมัติให้ด าเนินการตามที่เสนอขอฯ 
 เห็นควรอนุมัติโดยให้แก้ไขเพ่ิมเติม ดังนี้ …………………………………………………………………………………………… 
 ไม่เห็นควรอนุมัติเนื่องจาก……………………………………………………………………………………………………………….. 
      
      ลงชื่อ      รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ  
                    ( นางสาวมนิตา  ช่วยพยัคฆ์ ) 
               ..………/……………/…………..  

ความคิดเห็นของผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ 
 เห็นควรอนุมัติให้ด าเนินการตามที่เสนอขอฯ 
 เห็นควรอนุมัติโดยให้แก้ไขเพ่ิมเติม ดังนี้ …………………………………………………………………………………………… 
 ไม่เห็นควรอนุมัติเนื่องจาก……………………………………………………………………………………………………………….. 
      
      ว่าที่ร้อยตรี   
                            ( ดร. ณชธร  รอบคอบ ) 
       ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ 
                   ..………/……………/…………..  
 
 
 
 
 



 

 
แบบเสนอโครงการ 

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ 
 

1. ชื่อโครงการ................. [ภาษาไทย]..................................................................................... ........... 
................. [ภาษาอังกฤษ] (ถ้ามี)............................................................................................. 

2. ประเภทของโครงการวิชาชีพ  (ให้ท าเครื่องหมาย  ✓ลงในประเภทโครงการวิชาชีพให้ถูกต้อง) 
❑1.  ประเภทสิ่งประดิษฐ์     

❑ กลุ่มท่ี 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต 
❑ กลุ่มท่ี 2 สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ 
❑ กลุ่มท่ี 3 สิ่งประดิษฐ์เพ่ือการอนุรักษ์พลังงาน 
❑ กลุ่มท่ี 4 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟแวร์และระบบสมองกลฝังตัว 

❑ กลุ่มท่ี 5 สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์ (การป้องกันโรคติดต่อ) 
❑ กลุ่มท่ี 6 สิ่งประดิษฐ์ด้าน Mini Smart Farms 

 ❑ 2.  ประเภทงานวิจัย 
 ❑ 3.  ประเภทสื่อการเรียนการสอน    

ใช้น ้าประปา 
ใช้ไฟจ้านวน.......................................เฟส   ❑ ใช้              ❑  ไม่ใช้ 

3. ผู้ท้าโครงการวิชาชีพ  แผนกวิชา..........................................ระดับชั้น.............. ..........ห้อง............. 
 3.1............................................................ ......................................................................... .......
 3.2. ............................................................................................................................. ............. 
 3.3............................................................................................................................................  
4. ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา 
 4.1. ........................................................ ......................................................................... ........ 
 4.2............................................................. .................................................................... ........... 
 4.3. ..........................................................................................................................................  
 

คก.01 
(ส้าหรับนักศึกษา) 

 ตัวอย่างแบบเสนอโครงการ 
จากขอบกระดาษลงมา 1.5 นิ้ว 

ขนาดตัวอักษร 22 Point ตัวหนา
จัดกึ่งกลางหน้ากระดาษ 

ขนาด 1.5 x 1.5 นิ้ว 

เว้น 1 บรรทัด (Enter) 
 

ขนาดตัวอักษร 16 Point ตัวหนา
จัดชิดขอบซ้ายกระดาษ 
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5. ความเป็นมาและความส้าคัญของปัญหา 
 (บอกถึงที่มาของปัญหา โดยอ้างอิงแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ สาเหตุที่จะท าการวิจัย   เหตุผล 
รวมทั้งระบุแนวทางในการแก้ปัญหา โดยเขียนสรุปเฉพาะสาระส าคัญไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ
โดยประมาณ) 
............................................................................................................................. ...................................
........................................................ ........................................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ...................................        
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...................................  
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ...................................    
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...................................  
 
6. วัตถุประสงค์ 
      (ให้เขียนเป็นวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมเป็นรายข้อที่สามารถวัดผลได้  โดยเรียงล าดับตาม
ความส าคัญของวัตถุประสงค์) 
 6.1............................................................................................................................. ............... 
 6.2. ................................................................................................................. ......................... 
 6.3.............................................................................. .............................................................. 
7. สมมติฐานในการวิจัย  (ถ้ามี) 
      (ก าหนดสมมุติฐาน (ถ้าม)ี เพ่ือแสดงเงื่อนไขทางสถิติในการท าโครงการวิจัย โดยให้สอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ของการวิจัย) 

7.1............................................................................................................................. ............... 
 7.2. ................................................................................................................. ......................... 
 7.3.............................................................................. .............................................................. 
8. ขอบเขตของการวิจัย 
     (ให้ระบุ โดยก าหนด ขอบเขตของงานวิจัย ด้านต่างๆ ดังนี้ ด้านเนื้อหา โครงสร้าง ปริมาณ
งานคุณลักษณะเด่นๆ เฉพาะ หรือขนาด รูปร่าง ด้านประชากร ด้านทฤษฎีหรือตัวแปรที่ศึกษา และ
ด้านระยะเวลาในการด าเนินการวิจัย) 

โครงการXXXXXXXXXX[ระบุชื่อโครงการ]XXXXXXXXXXX มีขอบเขตดังนี้   
8.1.ด้านเนื้อหา หรือโครงสร้าง [ระบุข้อความ]....................................................................... 

 8.2 ด้านคุณลักษณะเด่น ๆเฉพาะ หรือ ขนาดรูปร่าง [ระบุข้อความ].................................... 



 3 

 8.3ด้านประชากร / กลุ่มตัวอย่าง [ระบุข้อความ]..................................................................... 
 8.4ด้านทฤษฎี หรือตัวแปรที่ศึกษา[ระบุข้อความ].................................................................... 
 8.5ด้านระยะเวลาในการด าเนินโครงการ [ระบุข้อความ].......................................................... 

 
9. นิยามศัพท์  อธิบายความหมายเฉพาะค าที่มีความส าคัญ ๆ   เพ่ือใช้ระบุเฉพาะในโครงการวิจัย

เท่านั้น) 
9.1/.......................... [ระบุข้อความ]...................................................................................  
9.2/.......................... [ระบุข้อความ]................................................................................... 

 
10. วิธีด้าเนินการวิจัย 
  (ให้เขียนวิธีด าเนินการวิจัยเพ่ือให้ผู้อ่านเข้าใจพอสังเขป  เช่น การศึกษาข้อมูลและงานวิจัย 
การออกแบบ การสร้างนวัตกรรม  การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  การเก็บรวบรวมข้อมูล  การ
วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล  เป็นต้น) 
................................................................................................................................................ ................ 
................................................................................................................................................ ................ 
................................................................................................................................................ ................ 
................................................................................................................................................ ................ 
................................................................................................................................................ ................ 
11. แผนการด้าเนินงาน   (การก าหนดแผนระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนินการวิจัยในรูปของตาราง) 

 
เดือน / สัปดาห์ 

 
ขั้นตอนการด าเนินโครงการ 

ปี พ.ศ. 25XX  

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. [ระบุข้อความ]             
2. [ระบุข้อความ]             
3. [ระบุข้อความ]             
4. [ระบุข้อความ]             

 
 
 
 
 
 
 

ระบุระยะเวลาในการด าเนินโครงการ 
หมายเลข 1 -4 ในแต่ละเดือน หมายถึงสัปดาห์ที่  



 4 

12. งบประมาณที่ใช้ในการด้าเนินงาน   (สรุปงบประมาณ โดยประเมินราคาของค่าวัสดุ และ
อุปกรณ์ และค่ายใช้จ่ายอื่นๆ ที่ต้องใช้ทั้งหมด) 

  
 

รายการ ค่าวัสดุ ค่าอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ คิดเป็นเงินทั งสิ น 
 

1. [ระบรุายการ]     
2. [ระบรุายการ]     
3. [ระบรุายการ]     
4. [ระบรุายการ]     

รวมค่าใช้จ่าย     
 
 
13. หลักวิธีการหรือขั นตอนการท้างานสิ่งประดิษฐ์ (ในกรณีเป็นสิ่งประดิษฐ์ให้เขียนหลักการ

ท างานของสิ่งประดิษฐ์อย่างย่อๆ ภาพโมเดลชิ้นงาน) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

........................................................................................................ .......................................... 
.................................................................. ..............................................................................................
.................................................................................................................. ..............................................  
14. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
      (บอกถึงคุณประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมจากการท าโครงการวิจัยเป็นรายข้อตามล าดับ
ความส าคัญ) 

14.1/.......................... [ระบุข้อความ]...................................................................................  
14.2/.......................... [ระบุข้อความ]...................................................................................  
14.3/.......................... [ระบุข้อความ]...................................................................................  
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15. ผู้เสนอโครงการ 
 
                                               ลงชื่อ...................................หวัหน้านักศึกษาผู้จัดท าโครงการ 
                                              (.........................................................) 
 
16. ค้ารับรองของอาจารย์ที่ปรึกษา   17. ความเห็นหัวหน้าแผนกวิชา 

    เสนอ  ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์  ........................................................... 
      การจัดท าโครงการของนักศึกษาครั้งนี้อยู่ในการควบคุม ........................................................... 
ดูแลของข้าพเจ้า      ........................................................... 

ลงชื่อ ........................................อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ     ลงชื่อ.................................................. 
  (.....................................................)     (.....................................................) 
        ......../.................../............            ......../.................../............ 

ความเห็น  รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ        ความเห็น   ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจดิษฐ์ 
……………………………………………………….……   อนุมัติ  
…………………………………………………………….   ไม่อนุมัติ.......................................... 
 

(นางสาวมนิตา  ช่วยพยัคฆ์)                   ว่าทีร่อ้ยตร ี                       
รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ                                  (ดร.ณชธร  รอบคอบ) 

               ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ 
 
 
 
 
หมายเหตุ  ให้พิมพ์ด้วยตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 เท่านั น  



 
 

ตัวอย่างขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 
 

 
 
 
 
 
 

เดือน/สัปดาห์ 
 
ขั้นตอนการ 
ด าเนินโครงการ 

ปี พ.ศ. 2563 

ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. ก าหนดหัวข้อโครงการ
และรวบรวมข้อมูล 

                    

2. เสนอหัวข้อโครงการเพ่ือ
ขออนุมัติโครงการ 

                    

3. อนุมัติโครงการ                     
4. ออกแบบสิ่งประดิษฐ์                     
5. จัดท าโครงการ                     
6. ทดสอบโครงการ                     
7. จัดท าคู่มือและเอกสาร
ประกอบการใช้งาน 

                    

8. สอบโครงการ                     



ประวัติผู้วิจัย 

 

 
ผู้วิจัยคนที่ 1  
  
       ประวัติส่วนตัว 
 
     ชื่อ – สกุล [ภาษาไทย] ................................................................................................ 

ชื่อ – สกุล[ภาษาอังกฤษ] .......................................................................................... 
ที่อยู่ปัจจุบัน...............................................................................................................  
E – Mail...............................................................................................................  
เบอร์โทรศัพท์..............................................................................................................  
 

ประวัติการศึกษา 
ปัจจุบัน////////ก าลังศึกษาระดับXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

          สาขาวิชา XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

          วิทยาลัยXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX   

พ.ศ.25XX           ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

           โรงเรียน XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

พ.ศ.25XX            ส าเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา  
  โรงเรียน XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

ผู้วิจัยคนที่ 2  
ประวัติส่วนตัว 

     ชื่อ – สกุล [ภาษาไทย] ................................................................................................ 
ชื่อ – สกุล[ภาษาอังกฤษ] ..........................................................................................  
ที่อยู่ปัจจุบัน...............................................................................................................  
E – Mail...............................................................................................................  
เบอร์โทรศัพท์..............................................................................................................  

ประวัติการศึกษา 
ปัจจุบัน////////ก าลังศึกษาระดับXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

          สาขาวิชา XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

          วิทยาลัยXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX   

พ.ศ.25XX           ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

           โรงเรียน XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

พ.ศ.25XX            ส าเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา  
  โรงเรียน XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  

ตัวอย่างประวัติผู้วิจัย  
จากขอบกระดาษลงมา 1.5 นิ้ว 

ขนาดตัวอักษร 20 Point ตัวหนา
จัดกึ่งกลางหน้ากระดาษ 

เว้น 1 บรรทัด (Enter) 
 

ขนาดตัวอักษร 18 Point อยู่ชิดกั้น
หน้ากระดาษ 

1 Tab หรือ 
7 ตัวอักษร  

 

ขนาดตัวอักษร 16 Point  

2 Tab หรือ 
14 ตัวอักษร  

 

1 Tab หรือ 
7 ตัวอักษร  

 

ขนาดตัวอักษร 16 Point  

2 Tab หรือ 
14 ตัวอักษร  

 

เว้นระยะห่าง 1 บรรทัด  

รูปภาพผู้วิจัย 




