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ค ำน ำ 
 
        วิทยาลัยนอร์เทิร์น เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีบทบาทหน้าท่ีส าคัญในการจัดการเรียนการสอน  
การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ส าหรับงานวิจัยถือว่าเป็นภาระ
งานหลักของบุคลากรท่ีส าคัญงานหนึ่ง และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ส าหรับงานวิจัยถือว่าเป็นภาระ
งานหลักของบุคลากรท่ีส าคัญงานหนึ่ง และวิทยาลัยสนับสนุนให้บุคลากรได้มีโอกาสท าวิจัย เพื่อน ามาใช้
ในการพัฒนาการเรียนการสอนการสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ การน าไปใช้เพื่อการแก้ปัญหาชุมชนและสังคม  
        คู่มือการขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยส าหรับบุคลากรของวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ท่ีฝ่ายวิจัยและบริการ 
วิชาการได้จัดท าขึ้น จะช่วยอ านวยประโยชน์ให้บุคลากรได้รับทราบขั้นตอนในการเขียนโครงการวิจัย            
เพื่อเสนอ ขอรับทุน กฎเกณฑ์และระเบียบการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ระเบียบการเงิน เพื่อเป็น                
แนว ปฏิบัติในการ ขอรับทุนและเมื่อโครงการวิจัยได้รับการพิจารณาอนุมัติแล้ว  
        อนึ่ง รายละเอียดและข้อก าหนดต่างๆ ในเอกสารฉบับนี้คือ เป็นแนวทางปฏิบัติหลัก ส่วนกรณีท่ีมี
หลักการบางอย่างท่ีเปล่ียนไปอาจยืดหยุ่นได้ตามเหตุผลและความเหมาะสม 
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ส่วนท่ี 1 
การให้ทุนสนับสนุนการวิจัย 

 
ตามท่ีวิทยาลัยนอร์ทเทิร์นมีนโยบายในการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยของวิทยาลัยให้มุ่งสู่การ

เป็นวิทยาลัยวิจัย (Research  College) และเพื่อเป็นการสนับสนุนส่งเสริม และพัฒนาการผลิตผล
งานวิจัยของคณาจารย์อันจะน าไปสู่การพัฒนาการเรียนการสอน  การบริการสังคม  และการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการจัดการของวิทยาลัย ให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น โดยมุ่งเป้าให้เกิดผลงานวิจัยท่ีสามารถ
ตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานเป็นท่ียอมรับในระดับชาติและนานาชาติ เกิดการถ่ายทอดความรู้สู่ท้องถิ่น 
รวมท้ังสามารถน าไปใช้ประโยชน์แก่ชุมชนและสังคมได้ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์นจึงประกาศทุนสนับสนุนการ
วิจัย ประเภททุนวิจัยสถาบัน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 
1.1  ความหมายของทุนวิจัยสถาบัน และประเภททุนวิจัย 
 ทุนวิจัยสถาบัน หมายถึง ทุนท่ีวิทยาลัยให้การสนับสนุนเพื่อด าเนินการวิจัยในโครงการวิจัยท่ีมุ่ง
ศึกษาหาค าตอบท่ีเกี่ยวข้องกับวิทยาลัย โดยการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ แปรผลสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้อง
อย่างเป็นระบบ และผ่านกระบวนการท่ีเช่ือถือได้ทางวิชาการ เพื่อน าผลท่ีได้จากการศึกษาไปใช้วาง
แผนการบริหาร การก าหนดนโยบายประกอบการตัดสินใจแก้ปัญหา ตลอดจนเพื่อปรับปรุงพัฒนา
ระบบงานต่าง ๆ ของหน่วยงาน องค์กรของวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ท้ังนี้ต้องเป็นการศึกษาวิจัยท่ีสอดคล้อง
กับนโยบายและแผนงานการวิจัยของวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ท้ังนี้ต้องเป็นการศึกษาวิจัยท่ีสอดคล้องกับ
นโยบายและแผนงานการวิจัยของวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น โดยแบ่งประเภทการวิจัยออกเป็น 3 ประเภท  
ได้แก่ 
 ประเภทที่  1  การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
 ประเภทที่  2  การวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของวิทยาลัย 
 ประเภทที่  3  การวิจัยเพื่อการพัฒนาชุมชนและสังคม 
1.2 คุณสมบัติของผู้เสนอโครงการวิจัย 
 1.2.1  เป็นบุคลากรของวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ได้แก่ ผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็นอาจารย์  
และพนักงานของวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น 
 1.2.2  ผู้รับทุนต้องไม่เป็นหัวหน้าโครงการวิจัยอื่น ๆ และอยู่ระหว่า งการวิจัยหรือพัฒนา
ส่ิงประดิษฐ์ หรือติดค้างการส่งรายงานการวิจัย และการพัฒนาส่ิงประดิษฐ์อื่น ๆ ท่ีได้รับทุนอุดหนุน          
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การวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดินหรืองบประมาณมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติหรืองบประมาณจาก
กองทุนวิจัยวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น 
 1.2.3  สามารถเสนอขอทุนสนับสนุนได้ต่อเมื่อโครงการในปีงบประมาณเดิมเสร็จส้ินเรียบร้อยแล้ว 
 1.2.4  เป็นผู้ท่ีมีเวลาในการปฏิบัติงานวิจัยได้อย่างเต็มท่ีและสามารถควบคุมงานวิจัยให้แล้วเสร็จ
ภายในก าหนด 
 1.2.5  ไม่มีภาระงานค้างส่งกับวิทยาลัย 
1.3 การจัดท าข้อเสนอการวิจัย 
 1.3.1  จัดท าข้อเสนอการวิจัยตามแบบฟอร์มท่ีวิทยาลัยก าหนด 
 1.3.2  เป็นข้อเสนอการวิจัยท่ีมีระยะเวลาด าเนินการไม่เกิน 1 ปี โดยข้อเสนอการวิจัยนั้นต้องมิได้
เป็นโครงการวิจัยหรือส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยท่ีได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากแหล่งทุนอื่นแล้ว
อย่างเพียงพอ 
 1.3.3  มีการทบทวนเอกสารท่ีมีการตีพิมพ์ (Literature  Review) แล้วอย่างครบถ้วน และ
ครอบคลุมท าให้เช่ือได้ว่า โครงการวิจัยท่ีเสนอเป็นการวิจัยเพื่อหาองค์ความรู้ใหม่อย่างแท้จริง ไม่เป็นการ
วิจัยท่ีซ้ ากับองค์ความรู้ท่ีมีอยู่แล้ว หรือถ้าเป็นการวิจัยเพื่อยืนยันองค์ความรู้เดิมท่ีมีอยู่แล้วก็ต้องเป็นการ
วิจัยท่ีมีความจ าเป็นอย่างแท้จริง 
 1.3.4  ส าหรับโครงการท่ีเกี่ยวข้องกับจริยธรรมการวิจัย (ท้ังในคนหรือในสัตว์) และความปลอดภัย
ของชีวภาพ “ข้อเสนอโครงการจะต้องผ่านหรืออยู่ระหว่างการพิจารณาความเห็นชอบในการด าเนินงานจาก
คณะอนุกรรมการท่ีเกี่ยวข้องตามท่ีวิทยาลัยก าหนด ก่อนเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุน” 
 1.3.5  ผู้เสนอขอรับทุนเสนอข้อเสนอการวิจัยต่อหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
ตามหลักวิชาการและจัดเรียงล าดับความส าคัญของข้อเสนอการวิจัยก่อนเสนอวิทยาลัยพิจารณาให้ทุน 
1.4 การจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัย 
 1.4.1  งบประมาณทุนสนับสนุนการวิจัย 
   วงเงินงบประมาณโครงการละไม่เกิน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) ตามเนื้อหา
งานวิจัย ท้ังนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการส่งเสริมการวิจัย 
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 1.4.2  อัตราค่าใช้จ่ายงบประมาณท่ีจัดสรรส าหรับการอุดหนุนการวิจัย  
   เงินทุนสนับสนุนการวิจัยของแต่ละโครงการ ประกอบด้วย ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย                
ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีเกี่ยวข้องกับการวิจัย การจัดท างบประมาณของโครงการวิจัย เพื่อขอรับทุนให้
ก าหนดอัตราค่าใช้จ่ายตามหมวดต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
   1) หมวดค่าตอบแทน 
   ค่าตอบแทนนักวิจัย ไม่เกิน 20 % ของค่าใช้จ่ายของแต่ละโครงการ 
    (1) ค่าจ้างผู้ช่วยนักวิ จัย ได้แก่  ค่าตอบแทนการจ้างบุคคลท่ีมิใช่นักวิจัย                   
ในโครงการวิจัย เพื่อท าหน้าท่ีเป็นผู้ช่วยวิจัย มีอัตราดังนี้ 
    ปริญญาโทหรือเทียบเท่า 9,500 บาท ต่อเดือน 
    ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 7,500 บาท ต่อเดือน 
    ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 5,500 บาท ต่อเดือน 
    หัวหน้าโครงการวิจัยสามารถจ้างผู้ช่วยนักวิจัยท่ีมีคุณวุฒิ ดังกล่าวข้างต้นได้
โครงการละไม่เกิน 1 คน โดยมีระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน ในสาขาวิชาของโครงการวิจัยนั้น 
    (2) ส าหรับการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างผู้ช่วยนักวิจัยเป็นรายวันให้ใช้อัตรารายเดือน
ข้างต้นหารด้วย 30 ท้ังนี้หมวดค่าตอบแทนรวมท้ังส้ินต้องไม่เกิน 35% ของค่าใช้จ่ายของแต่ละ
โครงการวิจัย 
    (3) กรณีงานวิจัยมีความจ าเป็นต้องตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือโดยผู้เช่ียวชาญ
จ านวน 3 ท่าน ค่าตอบแทนไม่เกิน 500 บาทต่อคน 
   2) หมวดค่าใช้สอย 
    (1) ค่ายานพาหนะ / ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง (เหมาจ่ายตามระยะเดินทางจริง) 
    2. ค่าติดต่อประสานงาน (ค่าจัดส่งไปรษณีย์/ค่าโทรศัพท์) ท่ีมีใบเสร็จรับเงิน
ระบุเลขหมายโทรศัพท์สามารถตรวจสอบได้ 
    3. ค่าท่ีพัก (กรณีต้องเดินทางไปเก็บข้อมูลต่างจังหวัด) 
    4. ค่าผลิตรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (ไม่เกิน 3,000 บาท) 
    5. ค่าผลิตแบบสอบถาม (จ านวนชุด X จ านวนหนา้ X 0.50 บาท) 
    6. ค่าประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ (ไม่เกิน 5,000 บาท) 
    7. ค่าถ่ายเอกสาร 
 
 



 

คู่มือการขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย  4 | P a g e  
 

4 

   3) หมวดค่าวัสดุ 
    1. ค่าวัสดุส านกังาน (กระดาษ หมึกพิมพ์ อุปกรณ์ส านักงาน เป็นต้น) 
    2. ค่าอุปกรณ์ 
    3. ค่าวัสดุอื่นๆ ท่ีจ าเป็นส าหรับการวิจัย 
   4) หมวดค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ไม่เกิน 5,000 บาท) 
1.5 การพิจารณาจัดสรรทุนสนับสนุน 
 การพิจารณาจัดสรรทุน จะพิจารณาจากผลการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ  และความเห็นชอบ        
จากคณะกรรมการส่งเสริมวิจัย 
1.6  การแจ้งผลและการจัดท าสัญญารับทุน 
 ส่วนงานวิจัยจะประกาศผลการให้ทุนสนับสนุนการวิจัย พร้อมท้ังรายละเอียดการท าสัญญาให้ผู้ท่ี
ได้รับทุนทราบ ผ่านหน่วยงานต้นสังกัด ท้ังนี้ผู้ได้รับทุนจะต้องจัดท าสัญญาการรับทุนสนับสนุนวิจัย 
หลังจากได้รับทราบผลประกาศรายช่ือผู้ได้รับทุนภายใน 30 วัน 
1.7  การเบิกจ่ายเงินสนับสนุนการวิจัย 
 การเบิกจ่ายเงินสมนาคุณผู้วิจัยแบ่งเป็น  3  งวด 
 -  งวดแรก เป็นจ านวนร้อยละ 30 ของทุนสนับสนุนการวิจัยท่ีได้รับ โดยจ่ายให้เมื่อผู้วิจัย ส่งโครง
ร่างการวิจัย 3 บท 
 -  งวดท่ีสอง เป็นจ านวนร้อยละ 40 ของทุนสนับสนุนการวิจัยท่ีได้รับ โดยจ่ายให้เมื่อผู้วิจัย  
รายงานความก้าวหน้าว่าได้รวบรวมข้อมูลครบถ้วนแล้ว และก าลังอยู่ในขั้นตอนการเขียนรายงาน
ผลการวิจัย 
 -  งวดท่ีสาม เป็นจ านวนร้อยละ 30 ของทุนสนับสนุนการวิจัยท่ีได้รับ ก าหนดจ่ายเมื่อผู้วิจัยส่ง
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว 
 ในกรณีท่ีผู้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย ไม่สามารถด าเนินงานตามขั้นตอนท่ีเสนอให้แล้วเสร็จตาม
สัญญา ให้ท าหนังสือบันทึกข้อความแจ้งอธิบายเหตุผลท่ีเหมาะสมต่ออธิการบดีผ่านคณบดี/หัวหน้า 
หน่วยงาน เพื่อทราบล่วงหน้าก่อนถึงวันครบก าหนดส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์อย่างน้อย 30 วัน  
การพิจารณาให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการส่งเสริมการวิจยัของวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น โดยคณะ
กรรมการฯ สงวนสิทธิ์ที่จะระงับหรือยกเลิกการให้ทุนในกรณีท่ีผู้ได้รับทุนไม่ปฏิบัติตามประกาศหรือตามท่ี
ก าหนดไว้ในโครงการวิจัยตลอดจนตามสัญญาการรับทุน 
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ส่วนท่ี 2 
การจัดท าข้อเสนอโครงการวิจัยเพ่ือขอรับทุน 

 
2.1  ขั้นตอนการเสนอขอรับทนุสนบัสนุนการวิจัย 
 2.1.1 นักวิจยัจัดเตรียมข้อเสนอโครงการวิจัย โดยมีหัวข้อตามแนวทางการเสนอโครงร่างการวิจัย
ตามแบบข้อเสนอโครงการวิจัยของสถาบัน 
 2.1.2  หน่วยงานพิจารณากล่ันกรองข้อเสนอการวิจัยโดยแต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิประเมินข้อเสนอ
การวิจัย เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัยระดับคณะ โดยวิทยาลัยจะเป็นผู้
เบิกจ่ายเงินสมนาคุณผู้ทรงคุณวุฒิตามรายช่ือท่ีหน่วยงานแจ้ง ในกรณีท่ีผู้ทรงคุณวุฒิมีข้อเสนอให้
ปรับปรุง/แก้ไขโครงการ หน่วยงานต้องแจ้งผู้วิจัยให้ปรับปรุง/แก้ไขให้เรียบร้อยก่อนเสนอต่อวิทยาลัย            
เพื่อพิจารณา 
 2.1.3 หน่วยงานจัดเรียงล าดับความส าคัญของโครงการวิจัย และจัดส่งข้อเสนอการวิจัยท่ีผ่าน
ความเห็นชอบจากหน่วยงาน ตามแบบเสนอขอทุนท่ีวิทยาลัยก าหนด 5 ชุด มายังวิทยาลัยเพื่อพิจารณา   
 2.1.4 วิทยาลัยอาจแต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินคุณภาพของโครงการวิจัยอีกครั้งหนึ่งได้ ท้ังนี้
โครงการท่ีต้องปรับปรุงแก้ไข วิทยาลัยจะส่งคืนให้กับผู้วิจัยเพื่อปรับปรุงแก้ไขก่อนอนุมัติให้ทุนสนับสนุน
การวิจัย 
 2.1.5 ผู้รับทุนจะต้องด าเนินการลงนามในสัญญารับทุนวิจัยกับวิทยาลัยฯ ภายใน 30 วัน 
นับต้ังแต่วันท่ีได้รับแจ้งการให้ทุน มิฉะนั้นให้ถือว่าผู้รับทุนสละสิทธิ์การรับทุน 
 2.1.6 การเปล่ียนแปลงใด ๆ ของโครงการวิจัยเช่น การเปล่ียนแปลงผู้ร่วมวิจัย การขออนุมัติขยาย
เวลาด าเนินการวิจัย ฯลฯ ให้ผู้รับทุนเสนอขออนุมัติพร้อมช้ีแจงเหตุผลความจ าเป็น ผ่านคณะกรรมการส่งเสริม
การวิจัยระดับคณะ ก่อนเสนอวิทยาลัยฯเพื่อพิจารณาอนุมัติก่อนจะด าเนินการวิจัยต่อไปได้ 
 
2.2 รูปแบบการจัดท าข้อเสนอโครงการวิจัย 
 การจัดท าข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น การพิมพ์ให้ใช้ตัวอักษร                 
TH SarabunPSK ขนาด 16 มีองค์ประกอบ ดังนี้ 
  1. ชื่อโครงการวิจัย (ภาษาไทยและภาอังกฤษ) ควรมีความกะทัดรัด ชัดเจน ได้ใจความ 
ครอบคลุม แสดงถึงประเด็นท่ีต้องการศึกษาว่าประกอบด้วยอะไร (ตัวแปร) ใคร (ประชากรและตัวอย่าง) 
อย่างไร (วิธีการวิจัย) และท่ีไหน (ขอบเขตของการวิจัย) 
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  2. ข้อมูลผู ้ขอรับทุน  ประกอบด้วยรายละเอียดเกี ่ยวกับ ชื่อ -นามสกุล ต าแหน่ง 
สาขาวิชาหรือหัลกสูตรที่สังกัดบทบาทของนักวิจัยแต่ละคนในการท าวิจัย และสัดส่วนท่ีท าการวิจัย
ของแต่ละคน 
  3. สาขาวิชาการและกลุ่มวิชาที่ท าการวิจัย  เพื่อให้ทราบว่าโครงการวิจัยนั้น ผู้วิจัย                
ได้ท าการวิจัยเน้นหนักในสาขาวิชาใด โดยใช้การอ้างอิงสาขาการวิจัยจากสภาวิจัยแห่งชาติ (วช.)  
(รายละเอียดดูภาคผนวก) 
  4. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา ระบุว่าปัญหาท่ีสนใจคืออะไร มีความเป็นมา 
หรือภูมิหลังอย่างไร มีความส าคัญและความจ าเป็นท่ีนักวิจัยให้ความสนใจท าการศึกษามากเพียงใด 
ตลอดจนคุณค่าและประโยชน์ท่ีจะได้รับจากผลการวิจัย 
  5. วัตถุประสงค์ของการวิจัย การเขียนวัตถุประสงค์มีความชัดเจน รัดกุม เข้าใจง่าย 
ครอบคลุมส่ิงส าคัญท่ีศึกษาและท าวิจัยได้จริง ถ้ามีวัตถุประสงค์หลายข้อให้เขียนเป็นข้อ ๆ โดยเรียงล าดับ
จากความส าคัญมากไปน้อย 
  6. สมมติฐานของการวิจัย  (ถ้ามี)  
  7. ขอบเขตการวิจัย เป็นการแสดงรายละเอียดในเรื่องของขอบเขตของประชากร พื้นท่ีท่ีใช้
ในการศึกษาเนื้อหา หรือตัวแปรท่ีจะท าการวิจัยครั้งนี้ 
  8. กรอบแนวความคิดของการวิจัย ต้องมีความเหมาะสม ชัดเจน สอดคล้องและมีความ
เช่ือมโยงกับแนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง สามารถบ่งช้ีถึงความเป็นไปได้ในการวิจัยเพื่อตอบวัตถุประสงค์
การวิจัยได้ 
  9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  เช่น ด้านวิชาการ ด้านนโยบาย ด้านเศรษฐกิจ/พาณิชย์
ด้านสังคมและชุมชน รวมถึงการเผยแพร่ ในวารสาร จดสิทธิบัตร ฯลฯ และหน่วยงานท่ีน าผลการวิจัยไป
ใช้ประโยชน์ 
  10. วิธีด าเนินการวิจัย เป็นการให้รายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนในการด าเนินการวิจัยว่า          
แต่ละขั้นตอนประกอบด้วยอะไรบ้าง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
  10.1 วิธีวิจัย นักวิจัยต้องระบุว่าจะเลือกใช้วิธีวิจัยแบบใด เช่น การวิจัยเอกสาร            
การวิจัยแบบกึง่ทดลอง การวิจัยแบบทดลอง การวิจัยเชิงส ารวจ การวิจัยเชิงคุณภาพหรือจะใช้หลายๆ วิธี
รวมกัน ต้องระบุให้ชัดเจนว่าจะใช้วิธีอะไรบ้าง 
  10.2 แหล่งข้อมูล จะเก็บข้อมูลจากแหล่งใดบ้ าง เช่น จะเก็บข้อมูลทุ ติยภูมิ                     
จากทะเบียนราษฎร์ สมุดสถิติรายปี ส ามะโนประชากรและเคหะ ฯลฯ หรือจะเป็นข้อมูลปฐมภูมิจากการ
ส ารวจ การสนทนากลุ่ม การสังเกต การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ฯลฯ เป็นต้น 
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  10.3 ประชากรที่จะศึกษา ระบุให้ชัดเจนว่าใครหรืออะไร คือประชากรท่ีต้องการ
ศึกษาและต้องก าหนดคุณลักษณะของประชากรท่ีจะศึกษาให้ชัดเจน 
  10.4 ตัวอย่างและวิธีการสุ่มตัวอย่าง ควรอธิบายว่าจะใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบใด 
ขนาดตัวอย่างมีจ านวนเท่าใด จะเก็บข้อมูลจากท่ีไหน เมื่อใดและจะเข้าถึงกลุ่มตัวอย่างได้อย่างไร 
  10.5 วิธีการเก็บข้อมูล ระบุว่าจะใช้วิธีการเก็บข้อมูลอย่างไร มีการใช้เครื่องมือและ
ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือโดยวิธีใด การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้วิธีใด เช่น จะใช้วิธีการส่ง
แบบสอบถามทางไปรษณีย์ การสัมภาษณ์ แบบสอบถาม การสังเกต หรือการสนทนากลุ่ม เป็นต้น 
  10.6 การประมวลผลข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล ระบุการประมวลผลข้อมูลจะท า
อย่างไร ใช้เครื่องมืออะไรในการประมวลผลข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลหรือการทดสอบสมมติฐานจะท า
อย่างไร สถิติท่ีใช้มีอะไรบ้างเพื่อให้สามารถตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัยท่ีต้องการได้ 

11. แผนการด าเนินงานโครงการวิจัย งานวิจัยพื้นฐาน งานวิจัยประยุกต์ งานวิจัยและ
พัฒนา ระยะเวลาศึกษาวิจัยไม่เกิน 12 เดือน หลังจากลงนามในสัญญากรณีงานวิจัยสถาบัน ระยะเวลา
ศึกษาไม่เกิน 8 เดือน นับแต่วันท าสัญญาขอรับทุน 

แผนด าเนินกิจกรรมตลอดโครงการวิจัยจัดท าเป็นตาราง ประกอบด้วยกิจกรรม 
วัตถุประสงค์ ของการท ากิจกรรม สถานท่ีและเวลา (ระบุวัน เดือน ปี และจ านวนวัน) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
ของกิจกรรมโดยละเอียด ท้ังนี้ ให้เรียงล าดับของกิจกรรมต่างๆ ตามเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นก่อน -หลัง                  
แผนด าเนินกิจกรรมนี้ถือว่ามีความส าคัญมากและเป็นประโยชน์ในการก าหนดกรอบการท างานจริง
ตลอดจนใช้เป็นกรอบในการติดตามความก้าวหน้าของงานวิจัยด้วย 
  

ที่ 
 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ....... พ.ศ....... 

ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.    
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12. เป้าหมายของผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) และตัวชี้วัด 
ตัวอย่าง ตาราง แสดงผลผลิตและตัวชีว้ัดของโครงการวิจัย 

 

ผลผลิต (Output) 
ตัวชี้วัด 

เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ 
ผลผลิต หมายถึ ง  ผลงานวิ จัย ท่ี ไ ด้ รับจาก
โครงการวิจัยนั้นโดยตรง อาจเป็นควงามรู้ใหม่ 
ส่ิงประดิษฐ์คิดค้น วิธีการหรือเทคนิคใหม่ๆ 

  

 

ตัวอย่าง ตาราง แสดงผลลัพธแ์ละตัวชีว้ดัของโครงการวิจัย 
 

ผลลัพธ์ (Outcome) 
ตัวชี้วัด 

เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ 
ผลลัพธ์ หมายถึง ผลท่ีเกิดจากการน าผลงานวิจัย
มาประยุกต์ใช้ 

  

 

ตัวอย่าง ตาราง แสดงผลกระทบและตัวชีว้ัดของโครงการวิจัย 
 

ผลกระทบ (Impact) 
ตัวชี้วัด 

เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ 
ผลกระทบ หมายถึง การน าเอาผลผลิต (Output) 
และผล ลัพ ธ์  (Outcome) ไป ถ่ ายทอด ให้ แก่
กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ทางสังคม 
ชุมชน เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และส่ิงแวดล้อม 

  

  

13. งบประมาณของโครงการวิจัย รายละเอียดงบประมาณการวิจัย จ าแนกตามงบ
ประเภท ต่างๆ คือ หมวดค่าตอบแทน หมวดค่าใช้สอย หมวดค่าวัสดุ และหมวดค่าใช้จ่ายอื่นๆ 

12. เอกสารอ้างอิงของโครงการวิจัย ให้เขียนเอกสารอ้างอิง ใช้ระบบนาม-ปี และหน้า 
(APA Style) ตามรูปแบบท่ีก าหนด  
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ส่วนท่ี 3 
การรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย 

 
 การรายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัยถือเป็นขั้นตอนหนึ่ งของการท าวิ จัย  โดยมี
วัตถุประสงค์ เพื่อติดตามความก้าวหน้าของโครงการวิจัยว่าได้ด าเนินการบรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ตาม
แผนการด าเนินกิจกรรมหรือไม่ หากมีปัญหาและอุปสรรคจะได้หาแนวทางแก้ไขได้ทัน อีกท้ังยัง เป็นกลไก
ท่ีจะช่วยกระตุ้นให้นักวิจัยได้ด าเนินการวิจัยเสร็จตามเวลาท่ีก าหนดไว้  ซึ่งการรายงานความก้าวหน้า
ดังกล่าว นักวิจัยต้องรายงานเป็นลายลักษณ์อักษร 
 3.1  การรายงานความก้าวหน้าและการส่งผลงานวิจัย 
  3.1.1  ผู้รับทุนจะต้องเสนอรายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัยเมื่อครบก าหนดทุก 4  
เดือน นับจากวันท าสัญญาตามแบบฟอร์มท่ีวิทยาลัยก าหนด โดยจะต้องแสดงถึงความส าเร็จของโครงการ
ได้ตามแผนงานท่ีได้รับอนุมัติ หากผู้รับไม่สามารถรายงานความก้าวหน้าได้ตามก าหนดเกินกว่า 2 ครั้ง  
วิทยาลัยอาจพิจารณาระงับการให้ทุนได้ 
  3.1.2 เมื่ อด าเนิ น การวิ จัย เสร็จส้ิน ให้ ผู้ รับทุนจัดส่ง “รายงานฉบับร่ าง” เสนอต่อ
คณะกรรมการบริหารงานวิจัยระดับคณะเพื่อสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานวิจัย หากมีข้อเสนอแนะให้
ปรับปรุงแก้ ไขผลงานวิจัย  หน่วยงานต้องแจ้งผู้วิ จัยให้ปรับปรุง/แก้ไขให้ เรียบร้อยก่อนจัดท าเป็น 
“ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์” 
  3.1.3  ให้หน่วยงานจัดส่งผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์  (โดยระบุว่า  “ได้รับทุนสนับสนุนจาก
กองทุนวิจัยวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ประจ าปี ………”  พร้อมด้วยบทคัดย่อภาษาไทย และภาษาอังกฤษ  
จ านวน 1 ชุด พร้อมบันทึกในส่ือบันทึกข้อมูล (CD) จ านวน 1 ชุด ท้ังนี้ กรณีท่ีผลงานวิจัยนั้นด าเนินงาน
โดยคณะผู้วิจัยให้ระบุสัดส่วนในการท าวิจัยโดยคิดเป็นร้อยละของการท าวิจัยไว้ในผลงานวิจัยด้วย  มายัง
วิทยาลัยเพื่อประกอบการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนในงวดสุดท้าย 
 3.2  การขยายเวลาการส่งผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
  กรณีผู้รับทุนมีเหตุผลความจ าเป็นไม่สามารถส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ได้ภายใน
ระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ในสัญญารับทุน  ผู้รับทุนจะต้องยื่นค าขอขยายระยะเวลาการส่งผลงานวิจัยฉบับ
สมบูรณ์ จะขยายได้ไม่เกิน 2 ครั้งๆละไม่เกิน 1 ใน 3 ของระยะเวลาท่ีได้รับอนุมัติ 
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 3.3  การระงับโครงการวิจัย 
  วิทยาลัยจะระงับโครงการเมื่อผู้รับทุนไม่ปฏิบัติตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของวิทยาลัย  
หรือผิดเงื่อนไขในการรับทุน  ในกรณีดังต่อไปนี้ 
  -  ลาออกจากวิทยาลัย 
  -  ไม่ส่งรายงานความก้าวหน้าตามก าหนดเวลาโดยไม่มีเหตุผล 
  -  ไม่สามารถด าเนินการให้ลุล่วงไปตามโครงการท่ีได้รับการสนับสนุน 
  -  ได้รับเงินสนับสนุนซ้ าซ้อนจากแหล่งทุนอื่น 
  ท้ังนี้เมื่อผู้รับทุนถูกระงับโครงการให้ด าเนินการดังนี้ 
  -  สรุปผลงานท้ังหมดเท่าท่ีได้ท ามาแล้วเสนอต่อวิทยาลัยภายใน  3  เดือน  นับแต่วันท่ีต้อง
ยุติโครงการ 
  -  ส่งมอบครุภัณฑ์  อุปกรณ์ท่ีซื้อจากทุนสนับสนุนโครงการคืนแก่วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น 
  -  ส่งคืนเงินท้ังหมด  หรือเงินคงเหลือพร้อมดอกผล  แก่กองทุนวิจัยวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น 
 3.4  การคืนเงินโครงการ 
  กรณี ท่ีผู้รับทุนถูกระงับโครงการหรือไม่สามารถส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ภายใน
ก าหนดเวลาตามสัญญารับทุน  หรือตามท่ีได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาให้ถือว่าผู้รับทุนสละสิทธิ์รับทุนในส่วน
ท่ีเหลือและต้องชดใช้ทุนท่ีได้รับไปท้ังหมดคืนแก่กองทุนวิจัยวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ภายใน 30 วัน นับจาก
วันท่ีได้รับแจ้งจากวิทยาลัย หากผู้วิจัยไม่ช าระเงินภายในระยะเวลาท่ีก าหนดดังกล่าว ผู้รับทุนจะต้องชดใช้
ทุนวิ จัยท่ี ได้รับไปพร้อมดอกผลตามอัตราดอกเบี้ ยเงินฝากประจ า  1 ปี  ณ  วันท าสัญญา ท้ังนี้                  
การค านวณดอกเบ้ียให้ค านวณนับแต่วันท่ีพ้นก าหนดให้ช าระข้างต้นไปจนถึงเวลาท่ีได้ช าระคืนแก่วิทยาลัย 
 3.5  ลิขสิทธิ์ของผลงานวิจัย 
  ลิขสิทธิ์อันเกิดจากผลงานวิจัยให้เป็นของผู้วิจัย  ในการจัดพิมพ์เผยแพร่ไม่ว่ากรณีใดๆ  
จะต้องระบุเป็นผลงานวิจัยท่ีได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนวิจัยวิทยาลัยนอร์ทเทิร์นทุกครั้ง 
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ส่วนท่ี 4  
การจัดท ารายงานวิจัย 

 
4.1 การเขียนรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
 การเขียนรายงานการวิจัยเป็นการประมวลความคิดข้อมูล ความรู้ท่ีเกิดจากกระบวนการวิจัย             
ต้ังแต่ต้นทางจนปลายทาง เพื่อน าเสนอต่อวิชาการหรือสังคม อันจะเป็นประโยชน์ในเชิงการน าผลงานวิจัย
ไปใช้ต่อไป รายงานการวิจัยจะมีความเข้มข้นมากน้อยเพียงใด กว้างหรือลึกแค่ไหนขึน้อยู่กับ เรื่องท่ีวิจัย 
ผู้วิจยัและกลุ่มเป้าหมายผู้ใช้งานวิจัย ท้ังนี้สาระส าคัญ คือ กระบวนการสร้างความรู้และความรู้ท่ีได้รับจาก
การวิจัย โดยท่ัวไปรายงานการวิจัยแบ่งได้ 3 ส่วน ดังนี้ 
 4.1.1 ส่วนหน้า มีส่วนประกอบดังนี ้

1) ปกนอก ปกนอกรายงานการวิจยัให้เป็นปกแข็งกระดาษอาร์ตมัน ขนาดไม่ต่ ากว่า 160 แกรม 
2) ใบรองปก กระดาษขาวเปล่า รองท้ังปกหน้าและปกหลัง 
3) ปกใน เนื้อหาเหมือนปกนอกทุกอย่าง กระดาษขาว ตัวหนังสือสีด า  
4) บทคัดย่อภาษาไทยและบทคัดย่อภาษาอังกฤษ  ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ของการ

วิจัย ขอบเขตของการวิจัย วิธีด าเนินการวิจัย ผลการวิจัย ระดับนัยส าคัญทางสถิติ (ถ้ามีการทดสอบ) เป็นต้น 
มีความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ ท้ายบทคัดย่อให้ก าหนด “ค าส าคัญ (Keywords)” ของงานวิจัย             
เรื่องนั้น ความยาวไม่ควรเกิน 6 ค า 

5) กิตติกรรมประกาศ คือข้อความท่ีกล่าวขอบคุณผู้ท่ีให้การช่วยเหลือหรือให้ความร่วมมือ
เป็นอย่างดีในการวิจัย ความยาวไม่ควรเกิน 1 หน้ากระดาษ  และให้ระบุข้อความ “การวิจัยครั้งนี้ได้รับ
ทุนสนับสนุนการวิจัยจากวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ปีงบประมาณ ...” (ระบุปีงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร
ทุนอุดหนุนการวิจัย)  

6) สารบัญ เป็นส่วนท่ีระบุต าแหน่งหน้าของส่วนประกอบท้ังหมดในรายงานวิจัย  
7) สารบัญตาราง (ถ้ามี) เป็นส่วนท่ีระบุต าแหน่งหน้าของตารางท้ังหมดท่ีมีอยู่ในรายงาน

วิจัย  
8) สารบัญภาพ (ถ้ามี) เป็นส่วนท่ีระบุต าแหน่งหน้าของภาพ แผนท่ี แผนภูมิ  กราฟ 

ท้ังหมดท่ีมีอยู่ในรายงานวิจัย  
9) ค าอธิบายสัญลักษณ์ (ถ้ามี)  เป็นส่วนท่ีอธิบายถึงสัญลักษณ์  และค าย่อต่าง ๆ ท่ีใช้ใน

รายงานวิจัย 
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4.1.2 ส่วนเนื้อเร่ือง  ประกอบด้วย 
บทที่ 1 บทน า 

                   1.1  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
                   1.2  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
                   1.3  ขอบเขตของการวิจัย 
                   1.4  วิธีด าเนินการวิจัย 
                   1.5  สมมุติฐานงานวิจัย  (ถ้ามี) 
                   1.6  กรอบแนวความคิดในการวิจัย  (ถ้ามี) 
                   1.7  ค าส าคัญของการวิจัย  (ถ้ามี) 
                   1.8  ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

บทที่ 2 ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
ในบทนี้เป็นการเขียนขยายความจากกรอบแนวคิดการวิจัย ในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องเป็นส่วนท่ี

ให้ความรู้เฉพาะของเรื่องท่ีท าวิจัย โดยขยายจากการศึกษาเบื้องต้นและการส ารวจวรรณกรรมหรือการ
ทบทวนเอกสารท่ีเกี่ยวข้องท่ีเสนอไว้ในโครงการวิจัย ดังนี้ 

(1) แนวคิดทฤษฏีหลักตามประเด็นให้ครอบคลุมเรื่องท่ีวิจัย 
(2) งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องเป็นการศึกษาเอกสารท่ีเกี่ยวข้องมีความส าคัญต่อการท าความ

เข้าใจ ประเด็นการวิจย การสร้างเครื่องมือ การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การสรุป
ผลการวิจัย การอภิปรายผล และการเสนอแนะหากเนื้อหาสาระมีความส าคัญ และเป็นประโยชน์แต่
มีปริมาณมาก อาจแยกเป็น อีกบทเฉพาะเรื่องได้ การน าเสนอเนื้อหาสาระในบทนี้ ผู้วิจัยต้องระบุ
แหล่งอ้างอิงตามหลักการเขียนบรรณานุกรมด้วย 

บทที่  3 วิธีด าเนินการวิจัย  เขียนขยายความจากหัวข้อระเบียบวิธีวิ จัย (Research 
Methodology) ในโครงการวิจัย ประกอบด้วย 

(1) ประชากรและกลุ่มตัวอยา่ง 
(2) เครื่องมือท่ีใช้รวบรวมข้อมูลและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
(3) การเก็บรวบรวมข้อมูล 
(4) การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ 

บทที่ 4 ผลการวิจัย เป็นส่วนเนื้อหาท่ีส าคัญของการวิจัยท่ีจะเป็นพื้นฐานของข้อสรุปและ
ข้อเสนอแนะผลการวิจัยหรือผลการศึกษา คือ ผลท่ีปรากฎจากการประมวลข้อมูลท่ีเกิดจาก กิจกรรมการ
วิจัย (การเก็บรวบรวมข้อมูล) แนวทางการเขียนผลการวิจัย ตามประเด็นวิจัยเป็นการประมวล ข้อมูลท่ี
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เกิดจากกิจกรรมการวิจัย โดยยึดค าถามและวัตถุประสงค์การวิจัยเป็นหลัก ส่วนส าคัญของบทนี้
นอกเหนือจากการเสนอข้อมูลท่ีเป็นผลการวิจัย และเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจยิ่งขึ้น ควรมีการแปล 
ความหมายของข้อมูลดังกล่าว และมีการอธิบายและอภิปราย  (Discussion) ในรูปของข้อวิจารณ์                
โดยอาศัยกรอบแนวคิดทฤษฏีข้างต้นว่าผลการวิจัยมีความสอดคล้องหรือแตกต่างกับความรู้ท่ีได้ศึกษามา
ในบทท่ี 2 เป็นการขยายองค์ความรู้และวิชาการเรื่องนั้น ๆ 

บทที่ 5  สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ การสรุปผลการวิจัย อภิปรายผล
และข้อเสนอแนะ เขียนจากผลการวิจัย และขอ้เสนอแนะในการเขียนบทสรุป ดังนี้ 

(1) วัตถุประสงค์หรือประเด็นส าคัญในการวิจัยคืออะไร 
(2) ผลการวิจัยได้ค้นพบอะไรเป็นส าคัญและข้อค้นพบนั้นได้ตอบโจทย์ / ตอบค าถาม 

และตอบวตัถุประสงค์การวิจัยมากนอ้ยเพียงใดและตอบว่าอย่างไร 
(3) ผลการวิจัยท่ีได้ข้อค้นพบประมวลสรุปเป็นองค์ความรู้ใหม่ให้ความหมายอะไรบ้างท้ัง

ในแง่ทฤษฏีและปฏิบัติอภิปรายผลการวิจัย 
(4) ข้อเสนอแนะ คือส่ิงท่ีผู้วิจัยเสนอเพื่อการด าเนินการซี่งนิยมเขียนเป็น 3 ส่วน คือ 

- ข้อเสนอจากการวิจัย อธิบายในประเด็นเช่น ความสอดคล้องของข้อมูลท่ีเกิดจาก
กิจกรรมการวิจัยข้อมูลท่ีเป็นผลจากกิจกรรมวิจัยกับการตอบวัตถุประสงค์การวิจัย สามารถตอบได้
เท่ียงตรงและมากน้อยเพียงใด ปัญหา อุปสรรคท่ีประสบจากการวิจัยและแนวทางแก้ไข หรือข้อคิดเห็น
และขอ้เสนอต่องานวิจัยท่ีจะท าให้งานวิจัยมีความสมบูรณ์  

- ข้อเสนอเพื่อการแก้ปัญหาและพัฒนา จากผลการวิจัยในเรื่องดังกล่าวผู้วิจัยมี
ข้อเสนอเพื่อน าผลการวิจัยไปแก้ปัญหาหรือการพัฒนาเรื่องนั้น ๆ อย่างไร ท่ีจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อผู้ใช้งานวิจัย 

- ข้อเสนอเพื่อการวิจยัต่อไป 
4.1.3 ส่วนท้าย ประกอบด้วย 

1) บรรณานุกรม เป็นส่วนแสดงรายช่ือหนังสือ วารสาร เอกสาร ส่ิงพิมพ์ โสตทศนวัสดุ 
หรือบุคคลท่ีผู้เขียนใช้ในการค้นคว้าและอ้างอิง เพื่อให้รายงานการวิจัยมีความน่าเช่ือถือทางวิชาการและ
เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านท่ีประสงค์จะค้นคว้าเพิ่ มเติมในเรื่องนั้นๆ ต่อไป เอกสารทุกเล่มท่ีอ้างอิงไว้               
ในส่วนเนื้อหาจะต้องปรากฎอยู่ในบรรณานุกรม การจัดล าดับของเอกสารอ้างอิงนั้ น จัดล าดับตาม
ตัวอักษรของผู้แต่ง โดยเรียงเอกสารภาษาไทยไว้ตอนต้นและเรียงเอกสารภาษาต่างประเทศเป็นช่ือท้าย 
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2) ภาคผนวก เป็นส่วนของข้อมูลท่ีเพิ่มเข้ามาเพื่อให้รายงานการวิจัย มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
หรือเป็นส่วนท่ีเสริมให้เกิดความเข้าใจ ชัดเจนขึ้น ภาคผนวกเป็นข้อมูลท่ีใช้ในการเขียนรายงาน การวิจัย
แต่ไม่ได้อ้างอิงโดยตรงหรือไม่เหมาะสมท่ีจะอ้างอิงในส่วนเนื้อเรื่อง เพราะเนื้อหาและความยาวมาก ได้แก่ 
แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติท่ีนอกเหนือจากท่ีระบุไว้ในผลการวิจัย              
การสร้างเครื่องมือหรืออุปกรณ์ท่ีใช้ในงานวิจัย ภาพประกอบต่างๆ เป็นต้น 

3) ประวัตินักวิจัย ประกอบด้วย  
(1) ช่ือ-นามสกุล พร้อมค าน าหน้า ถ้ามียศ ฐานันดรศักด์ิ ราชทินนาม สมณศักด์ิ หรือ

ต าแหน่งทางวิชาการ ให้ใส่ไว้ด้วย 
(2) ประวัติการศึกษา ให้ระบุวุฒิการศึกษา สถานศึกษา ปีท่ีส าเร็จการศึกษาเริ่มต้ังแต่

ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึน้ไป 
  (3) ประสบการณ์ ผลงานทางวิชาการ รางวัล เฉพาะท่ีส าคัญ 
 
4.2 รูปแบบการพิมพ์รายงาน 

4.2.1 ชนิดของกระดาษ  ใช้กระดาษขาวไม่มีเส้นขนาด A4  ชนิด  80 แกรม   
4.2.2 ชนิดและขนาดตัวอักษร ให้ใช้ตัวอักษร TH SarabanPSK ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

แบ่งตามลักษณะเนื้อหา ดังนี้ 
ลักษณะเนื้อหา   ขนาดตัวอักษร 
บทที่    18   ตัวหนา 
ชื่อบท    18   ตัวหนา 
หัวข้อส าคัญ    16   ตัวหนา 
ล าดับที่ของรูปภาพและตาราง 16   ตัวหนา 
เนื้อหาอื่นๆ    16    ตัวธรรมดา 

        ส าหรับการจัดข้อความในการพิมพ์แต่ละย่อหน้าควรเว้นระยะห่างประมาณ 8 ตัวอักษร และ           
เริ่มพิมพ์ตัวอักษรท่ี 9 

4.2.3 การจัดหน้ากระดาษ การเว้นระยะขอบกระดาษ ด้านบนและด้านซ้าย 1.5 นิ้ว (หรือ 3.75 
ซม.) ด้านล่างและด้านขวา 1 นิ้ว (หรือ 2.54 ซม.)  

4.2.4 การล าดับเลขหน้าและการพิมพ์เลขหน้า 
ส่วนน า  ภาษาไทย ให้ใช้ ก – ฮ ส่วนภาษาต่างประเทศ ให้ใช้ A-Z แสดงเป็นเลขหน้า โดยให้อยู่

ตรงมุมบนขวาของหน้ากระดาษ 
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ส่วนเนื้อหา ให้ใช้เลขอารบิค 1  2  3  4  5 ...  ฯลฯ  แสดงไว้มุมบนขวามือ  ส าหรับหน้าแรก
ของแต่ละบท  หน้าแรกของบรรณานุกรม  และหน้าแรกของภาคผนวก ไม่ต้องใส่เลขหน้าก ากับ แต่ให้นับ
จ านวนหน้ารวมไปด้วย   

4.2.5 การพิมพ์ตาราง  ให้พิมพ์ตารางแทรกลงในเนื้อเรื่องท่ีมีความสัมพันธ์กันของแต่ละบท โดย
จัดวางตารางชิดขอบซ้ายของกระดาษ  เว้นระยะจากข้อความบรรทัดบน 1 บรรทัดพิมพ์ พิมพ์ค าว่า 
“ตารางที่” (ด้วยรูปแบบตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 ตัวหนา) ชิดขอบด้านซ้ายและเว้น 1 
ระยะตัวอักษรตามด้วย หมายเลขบทท่ี ตามด้วยเครื่องหมายมหัพภาค (.) และตามด้วยหมายเลขล าดับท่ี
ของตารางในบทนั้น เว้น 1 ระยะตัวอักษร ตามด้วยช่ือตาราง (ด้วยรูปแบบตัวอักษร TH SarabunPSK 
ขนาด 16 ธรรมดา) 
 
ตัวอย่างการพิมพ์ตาราง 
ตารางที่ 1.1 ข้อมูลทางกายภาพขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางและความยาวของรังไหม 

ล าดับท่ี ชนิดพันธุ์ไหม 
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง (มิลลิเมตร) ความยาว 

(มิลลิเมตร) ขั้วรัง กลางรัง ปลายรัง 
1 พันธุ์นางน้อยศรีสะเกษ 10.88 12.81 8.40 30.64 
2 พันธุ์ส าโรง 9.71 11.26 6.92 32.05 
3 พันธุ์ยูบีวัน 11.66 13.07 10.15 30.42 

 
4.2.6 การจัดวางภาพ  การน าเสนอภาพให้แทรกลงในเนื้อเรื่องท่ีสัมพันธ์กันในแต่ละบท โดยจัด

วางภาพไว้กลางหน้ากระดาษ ห่างจากบรรทัดบน 1 บรรทัดพิมพ์ และ ใส่ค าว่า “ภาพที่” ไว้ใต้ภาพและ
อยู่ในต าแหน่งกึ่งกลาง ถัดจากค าว่า “ภาพที่” ให้เว้น 1 ระยะตัวอักษรตามด้วย หมายเลขบทท่ี ตามด้วย
เครื่องหมายมหัพภาค (.) และตามด้วยหมายเลขล าดับท่ีของภาพในบทนั้นๆ (ด้วยรูปแบบตัวอักษร TH 
SarabunPSK ขนาด 16 ตัวหนา) เว้น 1 ระยะตัวอักษร ตามด้วยช่ือภาพ (ด้วยรูปแบบตัวอักษร TH 
SarabunPSK ขนาด 16 ธรรมดา) 

ด้านล่างของภาพให้พิมพ์ค าว่า “ที่มา” (อ้างอิงท่ีมาของภาพ) เว้น 1 ระยะตัวอักษร ตามด้วย
เครื่องหมายทวิภาค (:) และเว้น 1 ระยะตัวอักษร (ด้วยรูปแบบตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 
ตัวหนา) ตามด้วยช่ือ-นามสกุลของผู้แต่ง ตามด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,) เว้น 1 ระยะตัวอักษร ใส่ปีท่ี
พิมพ์ เว้น 1 ระยะตัวอักษร ตามด้วยเครื่องหมายทวิภาพ (:) เว้น 1 ระยะตัวอักษร และตามด้วยหมายเลข
หน้า (ด้วยรูปแบบตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 ธรรมดา) 
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ตัวอย่างการจัดวางภาพ 
                                     

 
 
 
 

 
 

 
 

ภาพที่ 2.2 วงจรชีวิตของไหม 
ที่มา : ForFanG, 2553 

 
4.3 การเขียนบรรณานุกรม 
        บรรณานุกรม  หมายถึง  รายการของทรัพยากรสารสนเทศท้ังหมดท่ีผู้ท ารายงานได้ใช้
ประกอบการเขียนรายงาน ท้ังท่ีปรากฏชัดเจนโดยเขียนอ้างอิงไว้ และส่วนท่ีไม่ปรากฏชัดเจน แต่อาจเป็น
เพียงการรวบรวมความคิดหลาย ๆ แนว แล้วน ามาเรียบเรียงใหม่   ซึ่งท่ีนิยมในปัจจุบัน คือการเขียนใน
รูปแบบของ American Psychological Association ( APA ) ซึ่งมีรูปแบบการเขียนดังนี้ 

รูปแบบการเขียนบรรณานุกรม 
4.3.1 หนังสือ 

1)  ผู้แต่ง 1 คน  
 

ช่ือผู้แต่ง. (ปีพิมพ์). ชื่อหนังสือ. ครั้งท่ีพิมพ์. สถานท่ีพิมพ์ : ส านักพิมพ์. 
 
 

ตัวอย่าง 
ประเวศ วะสี. (2541). ประชาคมต าบล: ยุทธศาสตร์เพื่อเศรษฐกิจพอเพียงศีลธรรมและสุขภาพ .   

พิมพ์ครั้งท่ี 2. กรุงเทพฯ : มติชน. 
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ช่ือผู้แต่งคนท่ี 1 และช่ือผู้แต่งคนท่ี 2. (ปีพิมพ์). ชื่อหนังสือ. ครั้งท่ีพิมพ์. สถานท่ีพิมพ์ : ส านักพิมพ์. 

2)  ผู้แต่ง 2-6 คน 
 

 
 

ตัวอย่าง 
มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด, อัครพงศ์ อั้นทอง  และไพรัช พิบูลย์รุ่งโรจน์. (2549). การส ารวจความคิดเห็นของ

ประชาชนต่อการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม. เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 
 

3) ผู้แต่งมากกว่า 6 คน ให้ใส่ช่ือผู้แต่ง 6 คนแรก และตามด้วยค าว่า และคณะ หรือ et al. 
 

     ช่ือผู้แต่งคนท่ี 1, ช่ือผู้แต่งคนท่ี 2, ช่ือผู้แต่งคนท่ี 3, ช่ือผู้แต่งคนท่ี 4, ช่ือผู้แต่งคนท่ี 5, ช่ือผู้แต่งคนท่ี 6, 
et al. (ปีพิมพ์). ชื่อหนังสือ. ครั้งท่ีพิมพ์. สถานท่ีพิมพ์ : ส านักพิมพ์. 

 

ตัวอย่าง 
Peter Piot, Bila M. Kapita, Elizabeth N. Ngugi, Jonathan M. Mann, Robert Colebunders, 

Rudolph Wabitsch. et al. (1992). AIDS in Africa: a manual for physicians. 
Geneva : World Health Organization. 

 

4) ผู้แต่งเป็นบรรณาธิการ (editor) ผู้รวบรวม (compiler) 
 

ช่ือผู้แต่ง. (บรรณาธิการ). (ปีพิมพ์). ชื่อหนังสือ. ครั้งท่ีพิมพ.์ สถานท่ีพิมพ์ : ส านักพิมพ์. 
 

ตัวอย่าง 
ลีลาภรณ์ บัวสาย . (บรรณาธิการ). (2549). เศรษฐกิจพอเพียง : ร่วมเรียนรู้ สานข่ายขยายผล. 

กรุงเทพฯ : ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย. 
 

5)  ผู้แต่งเป็นนิติบุคคล 
 

ช่ือนิติบุคคล. (ปีพิมพ์). ชื่อหนังสือ. ครั้งท่ีพิมพ์. สถานท่ีพิมพ์ : ส านักพิมพ.์ 
 

ตัวอย่าง 
สถาบันวิ จัยระบบสาธารณสุขและสถาบันวิ จัยประชากรและสังคม  มหาวิทยาลัยมหิดล .(2546).                   

การฉายภาพประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2543-2568. กรุงเทพฯ : สถาบัน. 
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6)  หนังสือแปล 
 

   ช่ือผู้แต่งด้ังเดิม. (ปีพิมพ์). ชื่อหนังสือฉบับแปล. (ช่ือผู้แปล, ผู้แปล). ครั้งท่ีพิมพ์. สถานท่ีพิมพ์ : 
ส านักพิมพ์. 
 

ตัวอย่าง 
คูนิโอะ, วาย. (2546). ชาติและการเติบโตทางเศรษฐกิจ : เกาหลีและไทย. (สุกัญญา  นิธังกร และ 

อนงค์ โรจน์วณิชย์, ผู้แปล). กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 
 

7)  หนังสือรายงานการประชุม เอกสารการประชุมวิชาการ (Conference proceedings) 
 

ช่ือผู้จัดท าหรือบรรณาธิการ. (ปีพิมพ)์. ชื่อเอกสาร. ช่ือการประชุม. สถานท่ีพิมพ์ : ส านักพิมพ์. 
 

ตัวอย่าง 
ธนาคารแห่งประเทศไทย ส านักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. (2547). เอกสารการสัมมนาทางวิชาการ

เนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ 36 ธนาคารแห่งประเทศไทย ส านักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. 
[ขอนแก่น] : ธนาคาร. 
 

4.3.2 บทความในหนังสือ (หนังสือรวมบทความหลายเร่ือง ผู้แต่งหลายคน) 
 

ช่ือผู้เขียนประจ าบท. (ปีพิมพ์). ช่ือบทความ. ใน ช่ือบรรณาธิการ (บรรณาธิการ).ชื่อหนังสือ. 
(หน้า - ). ครั้งท่ีพิมพ.์ สถานท่ีพิมพ์ : ส านักพิมพ์. 

 

ตัวอย่าง 
อุกฤษณ์  แพทย์น้อย. (2530). หลักการท่ีแท้จริงของทฤษฎี สัญญาประชาคม . ใน ธเนศ วงศ์ยานนาวา   

(บรรณาธิการ). รัฐศาสตร์สาร : ปรัชญาและความคิด. (หน้า 55-75). กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นต้ิงกรุ๊พ. 
 

4.3.3 บทความในวารสาร 
 

ช่ือผู้เขียนบทความ. (ปีพิมพ)์. ช่ือบทความ. ชื่อวารสาร, ปีที่ (ฉบับท่ี), เลขหน้า. 
 
 

ตัวอย่าง 
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เกริก เกี ยรติ  พิพัฒ น์ เสรีธรรม . (2549). แนวคิด เศรษฐกิ จพอเพี ย งในประเทศไทย . วารสาร
ราชบัณฑิตยสถาน, 31(4), 1104-1136. 
4.3.4 บทความในหนังสือพิมพ ์

 

ช่ือผู้เขียนบทความ. (ปีพิมพ,์ วัน เดือน). ช่ือบทความ. ชื่อหนังสือพิมพ,์ หน้า. 
 
 

ตัวอย่าง 
อานันท์ ปันยารชุน. (2541, 29 มีนาคม-1 เมษายน). ธรรมรัฐ (Good governance) กับอนาคตขอ’

ประเทศไทย. ฐานเศรษฐกิจ, หน้า 9. 
 

4.3.5 วิทยานิพนธ ์
 

ช่ือผู้แต่ง. (ปีพิมพ์). ชื่อวิทยานิพนธ.์ วิทยานิพนธป์ริญญา. . . สาขาวิชา. . . คณะ. . .สถาบัน. . . 
 

 

ตัวอย่าง 
อนุสรณ์ อุณโณ. (2541). วิสามัญฆาตกรรม : อาชญากรรมและการลงทัณฑ์ในสังคมไทย. 
                    วิทยานิพนธ์ปริญญาสังคมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา  
                    บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 
 

4.3.6 บทคัดย่อ 
 

ช่ือผู้แต่ง. (ปีพิมพ์). ช่ือวิทยานิพนธ์ [บทคัดย่อ]. วิทยานิพนธ์ปริญญา. . ., สถาบัน. . . ใน 
 ชื่อสิ่งพิมพ์รวมบทคัดย่อ. เลขหน้า. 

 

 

ตัวอย่าง 
จินตนา ศรีธรรมา. (2539). ปัจจัยท่ีมีผลต่อคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชนบท จังหวัดขอนแก่น [บทคัดย่อ]. 

วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต , มหาวิทยาลัยขอนแก่น .  ใน  บทคัดย่อ
วิทยานิพนธ์และรายงานการค้นคว้าอิสระ 2539 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. หน้า 49-50. 
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4.3.7 ข้อมูลจากโสตทัศนวัสดุหรือสื่อวิทยุโทรทัศน์ 
 

ช่ือผู้แต่ง. (ปีพิมพ์). ชื่อเร่ือง. [ประเภทส่ือ]. สถานท่ีพิมพ์ : ส านักพิมพ์. 
 
 

ตัวอย่าง 
ศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, & ส านักงานเกษตร อ าเภอ 

บางเลน (ผู้ผลิต). (2537). ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา [วีดีทัศน์]. นครปฐม : ศูนย์ส่งเสริมและ
ฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน. 
 
4.3.8 ข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต 

 

ช่ือผู้แต่งหรือช่ือหน่วยงาน. (ปีพิมพ์). ชื่อเร่ือง. ค้นเมื่อ วันเดือนปีท่ีค้น, จาก URL. 
 
 

ตัวอย่าง 
เครือข่ายกาญจนาภิเษก . (2541). โครงการพัฒนาการเกษตรแบบผสมผสานในพื้นที่ยุทธศาสตร์                  

ชายแ ด น จั งห วัด บุ รี รัม ย์ . ค้ น เมื่ อ  18 สิ งห าคม  2542, จ าก   http : //www.rdpb. 
go.th/project/Pj117.html 

 
4.3.9 ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ 

 

ช่ือผู้ถูกสัมภาษณ์. (วัน เดือน ปีท่ีสัมภาษณ์). สัมภาษณ์. ต าแหน่ง. หน่วยงานท่ีสังกัดหรือท่ีอยู่. 
 

 
ตัวอย่าง 
ปริญญา จินดาประเสริฐ. (20 สิงหาคม 2542). สัมภาษณ.์ อธิการบดี. มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 
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5 เซนติเมตร 

ชื่องานวิจัย (ภาษาไทย) 
จัดกึ่งกลาง  ตัวหนา 

ขนาด 20 

ชื่องานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) 
จัดกึ่งกลาง  ตัวหนา 

ขนาด 20 

ชื่อนักวิจัย   จัดกึ่งกลาง  
ตัวหนา  ขนาด 18 

ชื่อสถาบัน วิทยาเขต และ 
พ.ศ.   จัดกึ่งกลาง  
ตัวหนา  ขนาด 16 

2.5 เซนติเมตร 

2.5 เซนติเมตร 

 
 

                                                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การพัฒนากระบวนการผลิตและเครื่องมือสกัดโปรตีนไหม 
ระดับอุตสาหกรรมชุมชน 

The Development of Process and Equipment for Silk Protein 
Extraction in Small Scale Industry 

 
 
 

 
พรรณทิมา  วรรณสุทธิ ์

ศักด์ิดา  เกิดการ 
วลัยลักษณ์  พันธุรี 

 
 
 
 

วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น 
 

ตัวอย่างปกนอก 

3.5 เซนติเมตร 

2.5 เซนติเมตร 
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ใช้อักษร TH SarabunPSK  ขนาด 18 ตัวหนา 

ระบุค าน าหน้า : 
ต าแหน่งทาง
วิชาการ  ยศ  
ราชทินนาม 

มีความยาวไม่ควรเกิน 6 ค า  แต่ละค าส าคัญให้เว้น 2 ระยะตัวอักษร 

 
 

ชื่อเร่ือง  การพัฒนากระบวนการผลิตและเครื่องมือสกัดโปรตีนไหมระดับอุตสาหกรรมชุมชน 
นักวิจัย   1. นางสาวพรรณทิมา  วรรณสุทธิ์ 

  2. นายศักดิ์ดา  เกิดการ   
  3. นางสาววลัยลักษณ์  พันธุรี   
  หน่วยงาน  วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น   

คณะ  ……………………………….         สาขาวิชา  ……………………………………………….. 
ปีที่จัดพิมพ์  2559 
แหล่งทุน  วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

(เว้น 1 บรรทัดพิมพ์) 

บทคัดย่อ 
(เว้น 1 บรรทัดพิมพ์) 

                 วัตถุประสงค์  วิธีการวิจัย  และผลการวิจัย……………………………………………..……. 
…………..(ใช้อักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 ธรรมดา มีความยาวไปเกิน 1 หน้ากระดาษ)..................... 
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................. 
 
ค าส าคัญ : .........................  .........................  .........................  .........................  .........................    

ตัวอย่างบทคัดย่อภาษาไทย 
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ใช้อักษร Angsana New  ขนาด 18 ตัวหนา 

มีความยาวไม่ควรเกิน 6 ค า  แต่ละค าส าคัญให้เว้น 2 ระยะตัวอักษร 

Research Title :  The Development of Process and Equipment for Silk Protein Extraction 
in  Small Scale Industry 

Researcher  :  1. ………………………. 
  2. …………………………….. 
  3. …………………………. 

University : ………………………………………………. 
Faculty  :  …………………………           Department  :  …………………………………………… 
Published Year : ……………………………………. 
Source of Fund :  …………………………………………………….. 

(เว้น 1 บรรทัดพิมพ์) 

ABSTRACT 
(เว้น 1 บรรทัดพิมพ์) 

 Objective, Methodology, Result………………………………………………...……………………………..
(ใช้อักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 ธรรมดา มีความยาวไปเกิน 1 หน้ากระดาษ)................... 
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................... 
 

Keywords : .........................  .........................  .........................  .........................  .................. 

 
 
 
 

ตัวอย่างบทคัดย่อภาษาอังกฤษ 
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ใช้อักษร TH SarabunPSK ขนาด 18 ตัวหนา 

ให้ใส่ชื่อ-นามสกุล นักวิจัยทุกคน โดยไม่ต้องใส่ค าน าหน้านาม 

กิตติกรรมประกาศ 
(เว้น 1 บรรทัดพิมพ์) 

               ข้อความท่ีกล่าวขอบคุณผู้ท่ีให้การช่วยเหลือหรือให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการวิจัย               
ในส่วนนี้ไม่ควรเกิน 1 หน้ากระดาษ  และให้ระบุข้อความ “การวิจัยครั้งนี้ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก
วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น   ปีงบประมาณ.......”(ระบุปีงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรทุนอุดหนุนการ
วิจัย)..............................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................... 

 
(เว้น 2 บรรทัดพิมพ์) 

พรรณทิมา  วรรณสุทธิ์ 
ศักดิ์ดา  เกิดการ 

วลัยลักษณ์  พันธุรี 
                                                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่างกิตติกรรมประกาศ 
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ใช้อักษร TH Sarabun PSK  ขนาด 18 ตัวหนา สารบัญ 
(เว้น 1 บรรทัดพิมพ์) 

      หน้า 
บทคัดย่อภาษาไทย...................................................................................................................         ก 
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ................................................................................................................         ข 
กิตติกรรมประกาศ.......................................................................................................................           ค 
สารบัญ........................................................................................................................................            ง 
สารบัญตาราง..............................................................................................................................           จ  
สารบัญภาพ.................................................................................................................................           ฉ 
บทที่/1//บทน า.............................................................................................................................          1 
////////1.1//ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา......................................................................       1 
////////1.2//วัตถุประสงค์ของการวิจัย...........................................................................................        4 
////////1.3//ขอบเขตของการวิจัย..................................................................................................        5 
////////1.4//วธิีด าเนินการวิจัย.......................................................................................................        5 
////////1.5//สมมุติฐานงานวิจัย (ถ้ามี)...........................................................................................        6 
////////1.6//กรอบแนวความคิดในการวิจัย (ถ้ามี)..........................................................................        7 
////////1.7//ค าส าคัญของการวิจัย (ถ้ามี).......................................................................................        8 
////////1.8//ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ.........................................................................................        9 
บทที่/2//ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง....................................................................................... 
////////2.1//ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง........................................................................................................ 
////////2.2//งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง...................................................................................................... 
บทที่/3//วิธีด าเนินการวิจัย............................................................................................................ 
////////3.1//.................................................................................................................................... 
////////3.2//.................................................................................................................................... 
////////3.3//.................................................................................................................................... 
บทที่/4//ผลการวิจัย...................................................................................................................... 
 
 

ตัวอย่างสารบัญ 
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ใช้อักษร TH Sarabun PSK  ขนาด 18 ตัวหนา 

หมายเหตุ : / หมายถึง การเว้นวรรค 1 ระยะตัวอักษร 

สารบัญ (ต่อ) 
(เว้น 1 บรรทัดพิมพ์) 

 
 

      หน้า 
บทที่/5//สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ.........................................................................................             
////////5.1//สรุปผลการวิจัย.................................................................................................................. 
////////5.2//ข้อเสนอแนะ...................................................................................................................... 
บรรณานุกรม.......................................................................................................................................... 
ภาคผนวก............................................................................................................................................... 
////////ภาคผนวก//ก............................................................................................................................ 
////////ภาคผนวก//ข............................................................................................................................ 
ประวัตินักวิจัย....................................................................................................................................... 
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ใช้อักษร TH SarabunPSK ขนาด 18 ตัวหนา 

หมายเหตุ : / หมายถึง การเว้นวรรค 1 ระยะตัวอักษร 

 

 
สารบัญตาราง 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ตัวอย่างสารบัญตาราง 
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หมายเหตุ : / หมายถึง การเว้นวรรค 1 ระยะตัวอักษร 

ใช้อักษร TH SarabunPSK ขนาด 18 ตัวหนา สารบัญภาพ 
(เว้น 1 บรรทัดพิมพ์) 

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

 
 
 

 

ตัวอย่างสารบัญ
ภาพ 
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ใช้อักษร TH SarabunPSK ขนาด 18 ตัวหนา 

บทท่ี 1 

บทน า 

 (เว้น 1 บรรทัดพิมพ์) 
////////ข้อความ (ใช้อักษรแบบ TH SarabunPSK ขนาด 16 ธรรมดา ย่อหน้าเว้นระยะห่าง 8 ตัวอกัษร 
เริ่มพิมพ์ตัวอักษรท่ี 9)……………………………………….......................................................................... 
......................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
////////1.1 หัวข้อใหญ่ (ใช้อักษรแบบ TH SarabunPSK ขนาด 16 ตัวหนา) 
/////////////ข้อความ……(ใช้อักษรแบบ TH SarabunPSK ขนาด 16 
ธรรมดา)………..…………....................…………………….………………………………………………………………………… 
//////////////1.1.1 หัวข้อรอง (ใช้อักษรแบบ TH SarabunPSK ขนาด 16 ธรรมดา)   
///////////////////ข้อความ……(ใช้อักษรแบบ TH SarabunPSK ขนาด 16 
ธรรมดา)…………..….……............………............................................................................................................
...................................………………………………………………………………………………………………………………... 
////////////////////1) หัวข้อย่อย (ใช้อักษรแบบ TH SarabunPSK ขนาด 16 ธรรมดา) 
/////////////////////////ข้อความ……(ใช้อักษรแบบ TH SarabunPSK ขนาด 16 
ธรรมดา)……..………….….....…………………………………………………………………………………….…………………….. 
/////////////////////////ก)หัวข้อย่อย (ใช้อักษรแบบ TH SarabunPSK ขนาด 16 ธรรมดา)   
//////////////////////////////ข้อความ……(ใช้อักษรแบบ TH SarabunPSK ขนาด 16 
ธรรมดา)……....……….…..………………………………………………………………………………………………….……..… 
////////1.2 หัวข้อใหญ่ (ใช้อักษรแบบ TH SarabunPSK ขนาด 16 ตัวหนา) 
/////////////ข้อความ……(ใช้อักษรแบบ TH SarabunPSK ขนาด 16 
ธรรมดา)………..…………....................…………………….………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 

ตัวอย่างการพิมพ์ส่วนประกอบของเนื้อเรื่องของรายงานวิจัย 
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หมายเหตุ : / หมายถึง การเว้นวรรค 1 ระยะตัวอักษร 

 
 

รูปถ่าย 
ประวัตินักวิจัย 

วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น 
 

1. ชื่อ - นามสกุล 
         1.1 ภาษาไทย (นาย/นาง/นางสาว)................................................................................................... 
         1.2 ภาษาอังกฤษ (Mr./Mrs./Miss.).................................................................................................. 
2. ต าแหน่งทางวิชาการ ............................................................................................................................. 
3. ต าแหน่งทางการบริหาร (ถ้ามี) ............................................................................................................. 
4. สังกัดสาขาวิชา ........................................................... คณะ ................................................................. 
     วิทยาเขต .............................................................................................................................................. 
5. ที่อยู่ที่ติดต่อได้ 
     บ้านเลขท่ี ................. หมู่ท่ี ............... ตรอก/ซอย .................................... ถนน ................................. 
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     จังหวัด ......................................................................... รหัสไปรษณีย์ ................................................ 
     โทรศัพท์....................................................................... โทรสาร ......................................................... 
     โทรศัพท์มือถือ .................................................. อีเมล์ ........................................................................ 
6. วุฒิการศึกษา ......................................................................................................................................... 
7. สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
......................................................................................................................................................................
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......................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................... 
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