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ค าน า 
  

คู่มือการจัดท าสารนิพนธ์ (ปรับปรุงครั้งที่ 4 พ.ศ.2561) ฉบับนี้ ผู้จัดท าได้ศึกษาค้นคว้า และรวบรวม
ข้อมูลในส่วนของหลักการ เนื้อหา และขั้นตอนการด าเนินงาน เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดท าสารนิพนธ์ ให้กับ
นักศึกษา ระดับอนุปริญญาทุกสาขาวิชา ของวิทยาลัยชุมชนพิจิตร และครู-อาจารย์ ที่ได้รับมอบหมายในการเป็น
ที่ปรึกษาการจัดท าสารนิพนธ์ ตลอดจนผู้ที่สนใจศึกษาค้นคว้า 

 คู่มือการจัดท าสารนิพนธ์ (ปรับปรุงครั้งที่ 4 พ.ศ.2561) ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ ให้กับนักศึกษาและ
ผู้สอนของวิทยาลัยชุมชนต่อไป   
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บทที่ 1 
บทน า 

 
หลักการและเหตุผลของคู่มือการจัดท าสารนิพนธ์ 
 การด าเนินการจัดท าคู่มือ การท าสารนิพนธ์ เพื่อให้นักศึกษาระดับอนุปริญญาใช้เป็นแนวทางในการ
เรียบเรียงเอกสารสารนิพนธ์ และเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันส าหรับนักศึกษาระดับอนุปริญญา ของวิทยาลัย
ชุมชนพิจิตร ทั้งหน่วยจัดการศึกษาที่เปิดสอน โดยค านึงถึงองค์ประกอบของการจัดท าสารนิพนธ์  ให้มีความเป็น
แบบแผนและมาตรฐานเดียวกัน ตลอดจนความเหมาะสมต่อผู้น าไปใช้ และสมควรแก่ความเป็นผลงานทาง
วิชาการ 
 
วัตถุประสงค์ของคู่มือการจัดท าสารนิพนธ์   

1. เพ่ือใช้เป็นคูม่ือในการจัดท าสารนิพนธ์   
2. เพ่ือใช้เป็นแนวทางการจัดท าสารนิพนธ์ที่เป็นแบบแผนและมาตรฐานเดียวกัน 

 
ขอบเขตของคู่มือการจัดท าสารนิพนธ์ 
 คู่มือการจัดท าสารนิพนธ์  มีขอบเขตของการน าไปใช้ส าหรับนักศึกษาระดับอนุปริญญาที่ศึกษาในวิทยาลัย
ชุมชนพิจิตร ทุกหน่วยจัดการศึกษา ในทุกสาขาวิชาที่เปิดสอน และจะท าสารนิพนธ์ก่อนส าเร็จการศึกษาใน
สาขาวิชานั้น ๆ 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ท าให้ได้คู่มือ การจัดท าสารนิพนธ์ส าหรับนักศึกษาระดับอนุปริญญาของวิทยาลัยชุมชนพิจิตร 
2. ท าให้ได้ผลงานทางวิชาการในรูปแบบสารนิพนธ์ของวิทยาลัยชุมชนพิจิตรที่มีมาตรฐานเดียวกันในทุก

สาขาวิชา 
3. ความก้าวหน้าทางวิชาการของวิทยาลัยชุมชนพิจิตร 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
2 

ขั้นตอนการด าเนินการจัดท าสารนิพนธ์ 
 
ขั้นตอนในการด าเนินการ 
  1. ประมวลความรู้สู่การจัดท าโครงการ / สารนิพนธ์ 
 2. รวบรวมสมาชิกที่มีความสนใจประเด็นปัญหาเดียวกัน (1-3 คน/กลุ่ม) 

3. ก าหนดหัวข้อเรื่องท่ีต้องการท าสารนิพนธ์ โดยค านึงถึงรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
  3.1 หัวข้อเรื่องท่ีจะท า ควรมีความเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่ตนเองศึกษา 
  3.2 หัวข้อเรื่องท่ีจะท า ควรมีความชัดเจน สามารถก่อให้เกิดประโยชน์ทางด้านการแก้ปัญหาหรือ 
                          การพัฒนา   

4. ติดต่อประสานงานผู้เชี่ยวชาญ อาจารย์หรือนักวิชาการ เพื่อรับหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึก ษาสาร
นิพนธ์และเสนอชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือขอความเห็นชอบจากสาขาวิชา  

5. พัฒนาเค้าโครงสารนิพนธ์ ให้เห็นเป็นรูปธรรมโดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา คอยก ากับดูแล 
6. เตรียมความพร้อม  ส าหรับการเข้ารับการวิพากษ์เค้าโครงสารนิพนธ์  โดยคณะกรรมการวิพากษ์เค้าโครง

สารนิพนธ์ จ านวน 3 - 5 ท่าน 
7. ด าเนินการแก้ไขปรับปรุง หรือปรับเปลี่ยนเรื่อง ตามความคิดเห็นของกรรมการวิพากษ์ โดยมีอาจารย์ที่

ปรึกษากลุ่ม คอยก ากับ ดูแล ให้แนวทางและวิธีการด าเนินการต่อไป   
8. ด าเนินการสร้างเครื่องมือ เพ่ือน าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการสร้างเครื่องมือมีข้ันตอน ดังนี้ 

8.1 กรณีสร้างเครื่องมือเอง ให้น าไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 - 5 คน   ตรวจสอบคุณภาพของ
เครื่องมือด้านความเที่ยงตรง (IOC)  โดยให้ค านึงถึงคุณวุฒิและความเชี่ยวชาญ ดังต่อไปนี้ 

 8.1.1  เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับหัวข้อเรื่องท่ีท า 
 8.1.2  เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการวัด และการประเมินผล 
8.2 น าเครื่องมือที่ผ่านการตรวจโดยผู้เชี่ยวชาญไปด าเนินการปรับปรุงและน าไปใช้ 

 9. ตรวจสอบจ านวนและรายละเอียดของเครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลว่าครบตามจ านวนและเนื้อหาที่
ต้องการหรือไม่ ถ้าไม่ครบให้รีบด าเนินการเก็บเพ่ิมให้ครบตามจ านวนและเนื้อหาที่ได้ก าหนดไว้ 
        10. ท าการวิเคราะห์ข้อมูล 
        11. สรุปผล และตรวจสอบความสอดคล้องของข้อมูลที่ได้ว่าตรงตามสมมติฐาน (ถ้ามี) หรือวัตถุประสงค์ เพ่ือ
ตอบค าถาม 
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11.  อภิปรายผลตามบทสรุป 
12.  ตรวจสอบความถูกต้อง ของการอ้างอิง บรรณานุกรม และรายละเอียดในแต่ละขั้นตอนของหัวข้อ โดย

ในทุกขั้นตอนต้องผ่านการตรวจสอบและพิจารณาจากอาจารย์ที่ปรึกษาก่อนเสมอ 
13.  เตรียมความพร้อมส าหรับการเข้ารับการวิพากษ์ในส่วนของรายงาน การท าสารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ 
14.  จากข้อ 13 ต้องผ่านการตรวจสอบและรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา 
15.  ปรับปรุงแก้ไขตามที่คณะกรรมการวิพากษ์ได้ให้ข้อเสนอแนะ 
16.  อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบและรับรองความถูกต้อง 
17.  ด าเนินการจัดท ารูปเล่มสมบูรณ์เสนอต่อ ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตรเพ่ือขออนุมัติ 

 
อาจารย์ท่ีปรึกษา หมายถึง อาจารย์ประจ ากลุ่มที่นักศึกษาเชิญมาเป็นที่ปรึกษาประจ ากลุ่มของตนเอง  เป็นผู้

ที่คอยเสนอแนะให้ค าแนะน าในการท าสารนิพนธ์ให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงการแนะน า ให้ข้อเสนอแนะและการ
ปรับปรุง เพื่อให้สารนิพนธ์ส าเร็จลุล่วงอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  
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               ขั้นตอนการท าสารนิพนธ ์

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  
 
 
 
 
 
 
   

เริ่มต้น 

นักศึกษาผ่านการอบรมการจัดท าสารนิพนธ ์

เสนอหัวข้อการท าสารนิพนธ์/ 
ภายใน 2 สัปดาห์ นับจากวันที่วิทยาลัยชุมชนพิจิตรลงประกาศให้เสนอหัวข้อ 

คณะกรรมการควบคุมสารนิพนธ์/การค้นคว้าอิสระประเมินหัวข้อ 

ไม่ผา่น 

อนุมัติ 

วิทยาลัยชุมชนพิจิตรประกาศแจ้งหัวข้อท่ีได้รับการอนุมัติ 

นักศึกษาด าเนินการจัดท าโครงการสารนิพนธ์ 

คณะกรรมการควบคุมสารนิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ พิจารณาโครงการ ภายใน 1 สัปดาห์ 

นักศึกษาด าเนินการตามกระบวนการท าสารนิพนธ์ 
ภายในภาคการศึกษาสดุท้ายของแผนการศึกษาตลอดหลักสูตรของแต่ละสาขาวิชา 

นักศึกษาด าเนินการจัดท าสารนิพนธ์ 

คณะกรรมการประเมินสารนิพนธ ์

แก้ไขจัดท ารูปเลม่เพื่อเสนอ 
คณะกรรมการสอบลงนาม และเสนอผู้อ านวยการวิทยาลัยลงนาม 

คณะกรรมการวิทยาลัยลงนาม 

  จัดท ารูปเลม่ฉบับสมบูรณ์จ านวน 5 เล่ม/ส่งวิทยาลัยชุมชนพิจิตร (หน่วยจัดการศึกษาแม่ข่ายศึกษา) 

สิ้นสุดการด าเนินงาน 

ขั้นตอนที่ 1 การน าเสนอหัวข้อ 
 

ขั้นตอนที่ 2 การด าเนินการ 
 

ภายใน 1 สัปดาห ์

ผ่าน 

ผา่น 

ผ่าน 

ไม่ด าเนินการภายในเวลา ขั้นตอนที่ 3 การประเมินรูปเล่ม 
 



 
บทที่ 2 

ส่วนประกอบของสารนิพนธ์ 
 

ส่วนประกอบตอนต้น 
ส่วนประกอบตอนต้น คือ ส่วนประกอบก่อนถึงส่วนเนื้อเรื่องของสารนิพนธ์ ประกอบด้วยแต่ละส่วน

ตามล าดับ  ดังนี้ 
1.  ปกนอก (Cover) 

ปกนอก  คือ ส่วนประกอบของรูปเล่มสารนิพนธ์ ส่วนที่เรียกว่า ปก ประกอบด้วย ปกหน้า (Front Cover)  
ปกหลัง (Back Cover)  และสันปก (Spine) ส่วนปกนอกของสารนิพนธ์ โดยทั่วไปควรเป็นกระดาษแข็งสีขาว  ไม่มี
ลวดลาย ตัวอักษรสีด า ทั้งนี้ แต่ละส่วนประกอบด้วยรูปแบบและข้อความ  ดังต่อไปนี้ 

1.1  ปกหน้า คือ ส่วนที่แสดงข้อมูลส าคัญของสารนิพนธ์ คือ   
1.1.1  ส่วนชื่อเรื่อง คือ ส่วนแสดงชื่อของสารนิพนธ์ ก าหนดให้อยู่ในส่วนบนของปก 
1.1.2  ส่วนชื่อผู้จัดท าสารนิพนธ์ คือ ส่วนแสดงชื่อและสกุลของผู้จัดท าสารนิพนธ์ ไม่ต้องแจ้ง

คุณวุฒิและค าน าหน้าชื่อ ยกเว้นค าน าหน้าชื่อที่เป็น ฐานันดรศักดิ์ ยศ หรือสมณศักดิ์ โดยจัดไว้ที่ส่วนกลางของปก
กรณีสารนิพนธ์ จัดท าโดยคณะบุคคล ให้ระบุชื่อ นามสกุล เรียงล าดับอักษร ตัวแรกของชื่อตามการเรียงล าดับใน
พจนานุกรม โดยจัดอักษรตัวแรกของชื่อและสกุลให้ตรงกันทุกรายการ 

1.1.3  ส่วนสถานศึกษา หลักสูตร และปีการศึกษา คือ ส่วนที่ระบุชื่อสถานศึกษาชื่อหลักสูตร และ
ปีการศึกษา จัดอยู่ในส่วนล่างของปกสารนิพนธ์ ให้ระบุสาขาวิชา หลักสูตร และเดือน ปี ที่น าเสนอสารนิพนธ์  

1.2  ปกหลัง ปกหลังเป็นหน้ากระดาษว่าง 
2.  ใบรองปก (Flyleaf) ใบรองปก เป็นหน้ากระดาษว่าง 
3.  ปกในหรือปกรอง (Title Page) 

ปกในหรือปกรอง  คือ  กระดาษพิมพ์แบบเดียวกับที่ใช้ในส่วนเนื้อหา ใช้แสดงข้อความและการจัดวาง  
เหมือนปกหน้าทุกประการ 
4.  หน้าอนุมัติ (Approval Page) 

หน้าอนุมัติ คือ หน้าแสดงข้อความรับรองผลการพิจารณาสารนิพนธ์ โดยผู้รับรองสารนิพนธ์  คือ อาจารย์ที่
ปรึกษากลุ่ม   หัวหน้าสาขาวิชา  หัวหน้างานหลักสูตรอนุปริญญา  หัวหน้าส านักวิชาการ รองผู้อ านวยการฝ่าย
วิชาการ และผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร 
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5.  ประกาศคุณูปการ (Acknowledgement) 
  ประกาศคุณูปการ คือ หน้าแสดงค ากล่าวขอบคุณผู้มีส่วนช่วยเหลือด้านวิชาการในการจัดท า 
สารนิพนธ์ และแหล่งทุนสนับสนุน (ถ้ามี) ส่วนท้ายของประกาศคุณูปการ ให้ระบุชื่อผู้จัดท าสารนิพนธ์ ด้วยตัวพิมพ์ไม่ใช้
ลายเซ็น 
6.  บทคัดย่อ (Abstract) 

บทคัดย่อ คือ ส่วนสรุปสาระส าคัญของสารนิพนธ์ ประกอบด้วยส่วนส าคัญ  ดังนี้ 
6.1  ส่วนหัวเรื่อง ได้แก่ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้จัดท าสารนิพนธ์ ที่ปรึกษา ประเภทสารนิพนธ์   
6.2  ส่วนบทคัดย่อ ประกอบด้วย จุดมุ่งหมายของสารนิพนธ์ กระบวนการศึกษาค้นคว้า ผลการศึกษาวิจัย 

และอาจระบุข้อเสนอแนะส าคัญด้วย ทั้งนี้ เนื้อหาของบทคัดย่อควรเป็นข้อความบรรยายสรุปย่อหน้าเดียว ความยาวไม่
เกิน 1 หน้ากระดาษ A4  
7.  สารบัญ (List of Contents) 

สารบัญ คือ ส่วนแสดงหัวข้อเรื่องและเลขหน้าตามที่ปรากฏในสารนิพนธ์ โดยทั่วไปให้ระบุชื่อบท  หัวข้อ
ใหญ่ และหัวข้อรอง โดยล าดับ 
8.  สารบัญตาราง (List of Tables) 

สารบัญตาราง คือ ส่วนแสดงล าดับที่ ชื่อตาราง และเลขหน้าตาราง ตามที่ปรากฏในสารนิพนธ์หรือ
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง    
9.  สารบัญภาพ (List of Figures) 

สารบัญภาพ คือ ส่วนแสดงล าดับที่  ชื่อภาพ  และเลขหน้า  ตามท่ีปรากฏในสารนิพนธ์  
10.  อักษรย่อ (Abbreviations)      

อักษรย่อ คือ ส่วนที่แสดงอักษรย่อพร้อมค าเต็มที่ใช้เฉพาะสาขาวิชา ตามท่ีใช้ในสารนิพนธ์  
 
ส่วนเนื้อเรื่อง 

ส่วนเนื้อเรื่อง ประกอบด้วยส่วนส าคัญ 2 ส่วน  คือ 
1.  ส่วนเนื้อหา หมายถึง ส่วนที่เป็นการน าเสนอเนื้อหาของสารนิพนธ์ทั้งหมด ซึ่งจะต้องมีการเรียบเรียง

และน าเสนออย่างเป็นแบบแผนเนื้อหาของสารนิพนธ์  ประกอบด้วยส่วนส าคัญ  3 ส่วน คือส่วนน า (Leading 
Chapter)  ตัวเรื่อง (Content Body) และส่วนสรุป (Ending  Chapter)  

สารนิพนธ์ มีลักษณะเป็นงานวิจัย โดยทั่วไปนิยมเสนอเป็น 5 บท  ดังนี้ 
1.1   บทที่ 1 บทน า (Introduction) บทน า ประกอบด้วย หัวข้อต่าง ๆ  คือ  

1)  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา (Statement of the problems) คือ ส่วนที่แสดง
สภาพ  หรือความเป็นมาของปัญหา ความน่าสนใจตลอดจนความส าคัญ หรือ ความจ าเป็นของหัวข้อที่ศึกษาค้นคว้า 
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2)  วัตถุประสงค์ของการศึกษาค้นคว้า (Purposeof the Study) คือ ข้อก าหนดความต้องการ 
เพ่ือหาค าตอบในการศึกษาค้นคว้า 

3)  ความส าคัญของการศึกษาค้นคว้า (Significance of the Study) คือ การแสดงคุณค่าและ
ประโยชน์ที่จะได้รับจากการศึกษาค้นคว้า 

4) ขอบเขตของการศึกษาค้นคว้า (Scope of the Study) คือ การแสดงขอบข่ายวงจ ากัดหรือ
ความครอบคลุมของประเด็นการศึกษาค้นคว้า ตลอดจนขอบข่ายหรือความครอบคลุมในการน าผลที่ได้รับจาก
การศึกษาไปใช้ปฏิบัติ 

5)  ข้อตกลงเบื้องต้น (Basic Assumption) คือ การก าหนดความคิดพ้ืนฐานของประเด็นและ
ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาค้นคว้า (ถ้ามี) 

6)  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (Benefits are expected to receive) คือ ประโยชน์ที่
ผู้จัดท าคิดว่าจะได้รับจากการศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้   

7)  นิยามศัพท์เฉพาะ (Definition of Terms) คือ การก าหนดความหมายของค าศัพท์ที่ใช้ใน
การศึกษาค้นคว้าให้มีความหมายเฉพาะ หรือ มีความชัดเจน รัดกุม เป็นที่เข้าใจตรงกัน 

8)  สมมติฐานของสารนิพนธ์ (Hypothesis) คือ การคาดคะเนผลของสารนิพนธ์ ซึ่งสอดคล้อง
กับการตอบค าถามของสารนิพนธ์ (ถ้ามี) 

หมายเหตุ  หัวข้อดังกล่าวนี้  ถ้าหัวข้อใดไม่จ าเป็นในการศึกษาค้นคว้านั้น  หรือไมส่ามารถระบุได้ ก็
ไม่ต้องระบุไว้  เช่น ข้อตกลงเบื้องต้นหรือสมมติฐานของสารนิพนธ์เป็นต้น 

 
1.2  บทที่  2 เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง (Literature Review)  
เป็นการน าเสนอเอกสารความรู้ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง บทความ และงานวิจัยที่เกี่ยวกับเรื่องที่ท า  การศึกษา

ค้นคว้าโดยน าเสนอแบบสรุปและบูรณาการ 
 
1.3  บทที่ 3 วิธีการด าเนินการศึกษาค้นคว้า (Research Method) 

 เป็นการน าเสนอกระบวนการศึกษาค้นคว้า ตามล าดับขั้นตอน โดยทั่วไปประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ดังนี้    
1.3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง (Population and Sample)  คือ การก าหนด 

ลักษณะของประชากรและกลุ่มตัวอย่างของสารนิพนธ์ 
1.3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล (Research Instrument) คือ การ 

ก าหนด เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า 
1.3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล (Data   Collection)  คือ  การอธิบายขั้นตอนและ 

รายละเอียดการเก็บรวบรวมข้อมูล 
1.3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล (Analysis of Data) คือ การก าหนดวิธีวิเคราะห์ข้อมูล 

ซึ่งรวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติ 
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หัวข้อต่าง ๆ ดังกล่าว ข้างต้นนี้ บางหัวข้ออาจไม่จ าเป็นในการศึกษาค้นคว้าบางเรื่อง  เช่น  
ประชากร/กลุ่มตัวอย่าง เป็นต้นและอาจเพ่ิมเติมข้อที่จ าเป็นในการศึกษาค้นคว้าแต่ละสาขาวิชา  อาทิ วัสดุ/อุปกรณ์  
(Materials) / เอกสารที่ใช้เป็นข้อมูล 

 
1.4  บทที่ 4 ผลการศึกษาค้นคว้า  (of the study) 
เป็นการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลการทดลองหรือการศึกษาค้นคว้า หรือการส ารวจ  เพ่ือตอบประเด็น

ปัญหา  ซึ่งก าหนดไว้ในจุดมุ่งหมายของสารนิพนธ์ 
 
1.5  บทที่ 5 บทสรุป (Conclusions)/อภิปรายผล/ข้อเสนอแนะ ประกอบด้วยสาระส าคัญ 3 ส่วน  คือ 

1.5.1  สรุปผลการศึกษาค้นคว้า (Finding)  คือ  การสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลและผลที่ค้นพบ
จากการศึกษาค้นคว้า 

1.5.2  อภิปรายผล (Discussion) คือ การน าเสนอผลการศึกษาค้นคว้าเปรียบเทียบหรือสร้างความ
สอดคล้องกับสมมติฐานการศึกษาค้นคว้า (ถ้ามี) หรือวัตถุประสงค์พร้อมการวิเคราะห์และอภิปรายผลอย่างเป็นเหตุเป็น
ผลด้วยข้อสนับสนุนจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

1.5.3  ข้อเสนอแนะ (Recommendations)   คือ  การเสนอหรือชี้แนะประเด็นที่เก่ียวข้องกับ 
ผลการศึกษาค้นคว้าในรูปแบบของสารนิพนธ์ หรือกระบวนการศึกษาค้นคว้าในรูปของสารนิพนธ์ ซึ่งมี  2  ลักษณะ 
คือ ข้อเสนอแนะในการน าผลการศึกษาค้นคว้าในรูปของสารนิพนธ์ ไปใช้และข้อเสนอแนะหัวข้อวิจัยที่เกี่ยวข้องหรือ
สืบเนื่อง 
 

2. ส่วนประกอบในเนื้อหา (Content  Supplement) 
ส่วนประกอบในเนื้อหาหมายถึง ลักษณะการเขียนและส่วนที่ใช้ประกอบเพ่ือความสมบูรณ์ของเนื้อหา   

ส่วนใหญ่  ประกอบไปด้วย  ข้อความ  บทความ  หรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวที่ท าการศึกษาค้นคว้า  ซึ่งอาจ
ประกอบเพ่ิมเติมในส่วนของภาพ ตารางประกอบ เพ่ือเพ่ิมความสมบูรณ์ของเนื้อหาสาระและแสดงไว้ซึ่งการค้นคว้า
อย่างมีระบบ 
ส่วนประกอบตอนท้าย 

ส่วนประกอบตอนท้ายของสารนิพนธ์  คือ ส่วนประกอบที่ต่อจากส่วนเนื้อหา ประกอบด้วยแต่ละส่วน
ตามล าดับ ดังนี้ 
1.  หน้าบอกตอน (Half Title Page) 

หน้าบอกตอน  คือ หน้ากระดาษคั่นระหว่างแต่ละส่วนของส่วนประกอบตอนท้ายของสารนิพนธ์  ได้แก่  
บรรณานุกรม  ภาคผนวก และประวัติผู้ศึกษาค้นคว้า 
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2.  บรรณานุกรม (References) 
บรรณานุกรม คือ ส่วนของการน ารายการต่าง ๆ ที่ประกอบ ใช้อ้างอิงในสารนิพนธ์ตามรูปแบบและข้อมูลที่

ก าหนดเป็นหลักเกณฑ์ การเรียบเรียงสารนิพนธ์ 
ทั้งนี้การจัดล าดับรายการบรรณานุกรม  มีลักษณะการใช้ในระบบอ้างอิงแบบแทรกในเนื้อหา  ให้ล าดับรายการ

โดยเรียงล าดับอักษรตัวแรกของแต่ละรายการ ตามการเรียงล าดับอักษรของพจนานุกรม 
 

3.  ภาคผนวก (Appendix) 
ภาคผนวก คือ ส่วนที่น าเสนอข้อมูล บางประการที่มีความเกี่ยวข้องกับเนื้อหาของสารนิพนธ์ในระดับที่         

ไม่จ าเป็นต้องน าเสนอในส่วนเนื้อหาแต่ยังเห็นควรรวบรวมไว้เป็นส่วนภาคผนวกข้างท้าย โดยคาดว่าจะเป็นประโยชน์
ในทางในทางหนึ่งต่อผู้อ่าน และผู้ศึกษาสารนิพนธ์  

 
4.  ประวัติผู้ศึกษาค้นคว้า (Biography) 

ประวัติผู้ศึกษาค้นคว้า คือ ส่วนที่แสดงประวัติส่วนตัวบางประการ ประวัติการศึกษาต าแหน่งหน้าที่การงาน 
ประสบการณ์การท างาน ของผู้จัดท าสารนิพนธ์โดยมีความยาวไม่เกินหนึ่งหน้ากระดาษ  ตามรูปแบบและเนื้อหาที่
ก าหนด ทั้งนี้  สารนิพนธ์ให้ใช้ค าว่า ประวัติผู้ศึกษาค้นคว้า 

ส่วนประกอบและรูปแบบของสารนิพนธ์ ดังกล่าวมาทั้งหมดนี้ เป็นการก าหนดเพ่ือให้สารนิพนธ์มีความเป็น
ระเบียบ มีการจัดเรียบเรียงและวางล าดับของส่วนประกอบทั้งหมดอย่างเป็นแบบแผน ท าให้สะดวกต่อการอ่าน 
ตลอดจนการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจทั่วไปและเป็นมาตรฐานเดียวกันส าหรับนักศึกษาระดับอนุปริญญาของ
วิทยาลัยชุมชนพิจิตร  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

           บทท่ี 3 
รูปแบบการเรียบเรียงและการจัดพิมพ์สารนิพนธ์ 

 
การจัดหน้าและการจัดข้อความ 

การจัดหน้าและข้อความในสารนิพนธ์มีข้อก าหนด ดังนี้ 
1.  กระดาษและขนาดหน้ากระดาษ 
ดังได้กล่าวแล้วว่าเอกสารวิชาการ คือ งานที่ต้องจัดท าอย่างประณีตเพ่ือความเหมาะควรแก่ความเป็นงาน

วิชาการ ความประณีตที่เริ่มตั้งแต่กระดาษท่ีใช้และขนาดหน้ากระดาษซึ่งก าหนดให้ใช้มาตรฐานเดียวกัน  ดังนี้ 
1.1  กระดาษที่จัดท าสารนิพนธ์ใช้กระดาษสีขาวขนาด 21 x 29.70 ซม. (ขนาด A4) 
1.2  ใช้กระดาษที่มีน้ าหนักไม่น้อยกว่า (80 แกรม) 

  1.3  พ้ืนที่ของกระดาษท่ีใช้พิมพ์  ให้เว้นขอบบน  3.75  ซม.   ขอบหน้า  3.75  ซม. ขอบหลัง  
2.50  ซม. และขอบล่าง  2.50  ซม. 

1.4  ใช้กระดาษพิมพ์หน้าเดียวเท่านั้น กระดาษต้องสะอาด  ไม่มีเส้นหรือจุดใด ๆ ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่ง
ของข้อความท่ีน าเสนอ 

2.  แบบและขนาดตัวอักษรในสารนิพนธ์ภาษาไทย 
สารนิพนธ์ก าหนดการใช้ตัวอักษร  ดังนี้ 

2.1  ตัวอักษรไทยใช้  TH SarabunPSK  ในขนาดและลักษณะต่างๆ กัน  คือ 
2.1.1  ข้อความทั่วไปใช้ขนาด 16  ถ้าเป็นค าหรือความที่ต้องการเน้น   เช่น ชื่อหนังสือ 

ให้ใช้ ตัวหนาหรือใช้ อัญประกาศ 
2.1.2  ค า “บทที่” และตัวเลขก ากับบท วางกลางหน้ากระดาษของบรรทัดแรก โดยเว้น 

2 ช่วงตัวอักษร ระหว่าง “บทที่”  กับตัวเลข  และเว้น 1 บรรทัดถัดลงมาเป็นชื่อบท โดยพิมพ์กลางหน้ากระดาษ ใช้
ขนาด 18 ตัวหนาทั้งหมด 

2.1.3  หัวข้อใหญ่  หัวข้อรอง  และหัวข้อย่อยทุกระดับใช้ตัวอักษรขนาด 16 ตัวหนา อาจ
มีเลขก ากับหัวข้อหรือไม่ ตามความเหมาะสม 

2.2  ตัวอักษรภาษาอังกฤษในสารนิพนธ์ใช้ตัวอักษรแบบ TH SarabunPSK  ขนาด 16 ทั้งนี้ ให้ใช้
ตัวอักษรแบบเดียวกันทั้งเล่ม 

3.  การจัดล าดับและการจัดวางหัวข้อ  ต่อไปนี้ 
3.1  การล าดับหัวข้อกรณีมีเลขข้อก ากับ ให้ใช้ระบบตัวเลข โดยใส่มหัพภาคหลังตัวเลข และเว้น 2 

ช่วงตัวอักษร ก่อนเริ่มค าหรือข้อความต่อไป 
3.2  การจัดวางหัวข้อให้เป็นไปตามระดับความส าคัญของหัวข้อ ดังนี้ 

หัวข้อใหญ่  หัวข้อระดับนี้วางชิดขอบหน้า ถ้าไม่ได้อยู่ในบรรทัดแรกของหน้า ให้เว้นจาก 
ข้อความข้างบน 2 บรรทัด ทั้งนี้ หัวข้อใหญ่นี้ไม่นิยมใส่ตัวเลขก ากับ ค าอธิบายของหัวข้อใหญ่ให้ขึ้นบรรทัดใหม่ย่อ 
หน้า 1.50 ซ.ม. โดยเว้นบรรทัดปกติ 
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หัวข้อรอง  หัวข้อระดับนี้ให้เริ่มอักษรตัวแรกของหัวข้อหรือเลขก ากับหัวข้อ โดยเว้นจาก 

ขอบหน้า 1.50 ซ.ม. หรือย่อหน้าปกติ ค าอธิบายของหัวข้อรองอาจอยู่ในบรรทัดเดียวกัน หรือขึ้นย่อหน้าใหม่ ตาม 
ความเหมาะสมแก่บริบท 

หัวข้อย่อย ในกรณีที่หัวข้อรองมีเลขก ากับหัวข้อ หัวข้อย่อยให้เริ่มหัวข้อหรือเลขก ากับ 
หัวข้อที่อักษรตัวแรกของหัวข้อรอง  ดังนี้ (เครื่องหมาย / แทนการเว้น 1 ช่วงตัวอักษร) 

1.//………………………………….. 
      1.1//………………………………... 

                    1.1.1//…………………………….. 
 
ถ้ามีหัวข้อย่อยๆ อีก ให้ใช้การย่อหน้าระบบเดียวกัน ทั้งนี้ไม่ควรมีหัวข้อย่อยมากเกินไป ส่วนค าอธิบายใน

หัวข้อย่อย โดยทั่วไปควรอยู่ในบรรทัดเดียวกัน  
3.3  กรณีหัวข้อรองไม่มีเลขก ากับหัวข้อ เริ่มหัวข้อย่อยหรือเลขก ากับหัวข้อย่อยโดยย่อหน้า 5 ช่วง

ตัวอักษรจากหัวข้อรอง 
3.4  ค าอธิบายในแต่ละหัวข้อ ถ้าขึ้นย่อหน้าใหม่ ให้ย่อหน้าตรงกับอักษรตัวแรกของหัวข้อนั้น ๆ

ส่วนข้อความในบรรทัดต่อมาให้ชิดขอบหน้าตามปกติ 
4.  การย่อหน้า การเว้นวรรค และเว้นช่องไฟ 
การย่อหน้า การเว้นวรรค  ตลอดจนการเว้นช่องไฟ  เป็นส่วนหนึ่งของการจัดข้อความให้มีความเป็น

ระเบยีบ  สวยงาม  และสื่อความมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ  มีหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
4.1  การย่อหน้าข้อความทั่วไป เว้นจากเส้นขอบหน้า 1.50  ซ.ม. หรือเป็นขนาดของการย่อหน้า 

ปกติท้ังฉบับ 
4.2  สารนิพนธ์ภาษาไทย ให้เว้นระหว่างประโยค 2 ช่วงตัวอักษร 
4.3  หลังอักษรย่อ เว้น 1 ช่วงตัวอักษร เช่น พ.ศ. 2561 ยกเว้นค าน าหน้าชื่อที่เป็นอักษรย่อ เช่น 

พล.ต.ม.ร.ว.คึกฤทธิ์  ปราโมช 
5.  การใช้เครื่องหมายวรรคตอน 
การใช้เครื่องหมายวรรคตอนในสารนิพนธ์มีหลักการใช้เช่นเดียวกับการเรียบเรียงงานเขียนทั่วๆ ไป  ส่วน

การใช้เครื่องหมายวรรคตอนในลักษณะหรือความหมายพิเศษในบางสาขาวิชานั้น ให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของแต่ละ
สาขาวิชา ทั้งนี้ มีข้อควรระวังดังนี้ 

5.1  ข้อความที่ต้องใช้เครื่องหมายอัญประกาศซ้อนกัน  ให้ใช้อัญประกาศเดียว ส าหรับข้อความหรือ
ค าข้างใน 

ตัวอย่าง  
ปาริชาติ  จึงวิวัฒนาภรณ์ (2547, หน้า 25) กล่าว่า องค์ความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้แสดงให้

เห็นว่า “นักวิจารณ์ควรจะแสวงหาวิธีการวิจารณ์ที่เป็นตัวของตัวเอง และมีความจ าเป็นที่จะต้องพัฒนาตัวเองอยู่
ตลอดเวลา ไม่เช่นนั้นมโนธรรมหรือความภักดีต่ออาชีพนักวิจารณ์ก็จะตกต่ าลง” 
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5.2  การใช้เครื่องหมายจุลภาค ทวิภาค และอัฒภาค ให้พิมพ์ต่อเนื่องกับอักษรตัวหน้า และเว้น 1 
ช่วงตัวอักษรก่อนข้อความต่อไป เช่น 
รุจา  ภู่ไพบูลย์.  (2542). “ครอบครัว”. วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัย  สิ่งแวดล้อม. 22(6)  (ตุลาคม-ธันวาคม),   
  89-91. 
กระทรวงศึกษาธิการ. (2553). พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2545   

และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ (ร.ส.พ.). 
 
6.  การก ากับเลขหน้าและการใช้ตัวเลข 
การใส่เลขก ากับหน้าและการใช้ตัวเลขในโอกาสต่าง ๆ ในสารนิพนธ์ มีหลักเกณฑ์  ดังนี้ 

6.1  หน้าส าคัญท่ีไม่ต้องใส่เลขก ากับหน้า 
6.1.1  ทุกหน้าของส่วนประกอบตอนต้น 
6.1.2  หน้าแรกของแต่ละบท 
6.1.3  หน้าบอกตอนของส่วนประกอบตอนท้าย 
6.1.4  หน้าแรกของแต่ละตอนในส่วนประกอบตอนท้าย 

ทั้งนี้ ทุกหน้าซึ่งระบุใน 6.1.2 ถึง 6.1.4 ที่ไม่ใส่เลขก ากับหน้านี้ ให้นับหน้าตามปกติ โดยเริ่มตั้งแต่
หน้าแรกของบทท่ี 1 เป็นหน้าที่ 1   

6.2  หน้าที่ใส่เลขก ากับหน้า 
หน้าที่จะต้องใส่เลขก ากับหน้า คือ ส่วนอ่ืน ๆ นอกจากที่ระบุในข้อ 6 ซึ่งเริ่มตั้งแต่หน้า 2 

ของบทท่ี 1 โดยใช้ตัวเลขอารบิก 
  ต าแหน่งของเลขก ากับหน้า คือ ด้านขวาตรงเส้นขอบหลัง เว้นขอบบน 2.50 ซ.ม. 

6.3  กรณีแสดงตัวเลขหลายจ านวนเรียงต่อกัน ให้ใส่เครื่องหมายจุลภาคคั่นระหว่างจ านวน เช่น 
30, 46, 52 

6.4  ตัวเลขในสารนิพนธ์ ให้ใช้ตัวเลขอารบิกตลอดท้ังฉบับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

13 
 

หน้าส าคัญและการจัดวางข้อความ 
การจัดวางข้อความในหน้าส าคัญของสารนิพนธ์มีหลักปฏิบัติดังนี้ 

1.  ปกหน้าและปกใน 
1.1  ปกหน้าและปกใน  มีข้อความและการจัดหน้าเหมือนกันทุกประการ   ประกอบด้วยข้อความที่จัด

วางเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 
1.1.1  ส่วนบน คือ ส่วนแสดงชื่อเรื่อง ชื่อเรื่องของสารนิพนธ์ ที่มีความยาวกว่าหนึ่ง

บรรทัด ให้จัดข้อความอยู่ในรูปสามเหลี่ยมจั่วกลับ ทั้งนี้ ให้พิจารณาแบ่งความและใช้ขนาดของตัวอักษรให้เหมาะสม
แก่หน้ากระดาษ โดยตัวอักษรต้องไม่ต่ ากว่าขนาด 16 ตัวหนา ส าหรับสารนิพนธ์ที่ จ าเป็นต้องใช้ตัวอักษรรูปแบบ
เฉพาะ ให้ใช้ขนาดตัวอักษรโดยเทียบเคียง 

1.1.2  ส่วนกลาง คือ ส่วนแสดงชื่อและสกุลผู้เขียน ใช้ตัวอักษรขนาด 16 ตัวหนา 
โดยทั่วไป ส่วนแสดงชื่อและสกุลผู้เขียนไม่ต้องระบุค าน าหน้าชื่อ ยกเว้น ค าหน้าชื่อที่เป็นฐานันดรศักดิ์  บรรดาศักดิ์  
ยศ  สมณศักดิ์ และค าน าหน้าชื่อนักบวช ในศาสนา เช่น  ม.ร.ว.  พระยา   พล   อ.อ.   พระ    St.    Sir.   Master 

กรณีท่ียศของสังกัดต่างกันแต่ใช้อักษรย่อเหมือนกัน เช่น  ร.ต. ซึ่งเป็นอักษรย่อของร้อยตรี  
เรือตรี  เรืออากาศตรี ให้ใช้ค าเต็ม 

กรณีค าลงท้ายแสดงสังกัดของทหารเรือ คือ ร.น. และค าลงท้ายชื่อชาวต่างชาติ เช่น  Sr.  
และ Jr.  ซึ่งหมายถึง Senior และ junior ตามล าดับ ให้ระบุไว้ตามปกติ 

ส าหรับสารนิพนธ์ที่ร่วมกันค้นคว้าเรียบเรียงหลายคน  ให้ใส่ล าดับชื่อผู้เขียนตามอักษรตัว
แรกของชื่อตามล าดับในพจนานุกรม 

1.1.3  ส่วนล่างส าหรับสารนิพนธ์   เป็นสว่นแสดงชื่อของสถานศึกษา  หลักสูตรการศึกษา 
สาขาวิชา และเดือนปีที่ส่งสารนิพนธ์ ให้ใช้ขนาดของตัวอักษรเช่นเดียวกับส่วนกลาง   

1.2  การเว้นขอบหน้าขอบหลัง ของปกหน้าและปกใน  ให้เว้นขอบบน  3.75 ซ.ม.  ขอบหน้า  3.75 ซ.ม.  
ขอบหลัง  2.50 ซ.ม.  และขอบล่าง  2.50 ซ.ม. 
2.  หน้าอนุมัติ 

หน้าที่อนุมัติเป็นส่วนต่อจากปกใน ส าหรับสารนิพนธ์ ประกอบด้วยข้อความรับรองผลการพิจารณาสาร
นิพนธ์ ใช้อักษรปกติ ส่วนค าว่า  อนุมัติ  ใช้ตัวหนา 
3.  หน้าประกาศคุณูปการ หรือค าน า 

หน้าประกาศคุณูปการมีหัวเรื่อง  ประกาศคุณูปการ ขนาด 18 ตัวหนา  
หน้าบทคัดย่อ 
ส่วนต้นของบทคัดย่อ คือ ส่วนแสดงลักษณะส าคัญของสารนิพนธ์ ได้แก่ ชื่อเรื่อง  ผู้ศึกษาค้นคว้า  อาจารย์ที่

ปรึกษา  ประเภทสารนิพนธ์ชิดขอบหน้า ตามล าดับใช้ตัวอักษรปกติ คั่นด้วยเครื่องหมาย 
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ทวิภาค  ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษากลุ่ม  ผู้ศึกษาค้นคว้า  ให้ระบุต าแหน่งทางวิชาการโดยใช้ค าเต็ม (ถ้ามี) ส่วน

แสดงเนื้อหาของบทคัดย่อ ให้วางหัวเรื่อง บทคัดย่อ ขนาด 18 ตัวหนา กลางหน้ากระดาษ 
4.  หน้าสารบัญ สารบัญตาราง และสารบัญภาพ 

4.1  หน้าแรกของสารบัญ  สารบัญตาราง และสารบัญภาพ ให้วางหัวเรื่องคือค าว่า สารบัญ  สารบัญ
ตาราง และสารบัญภาพ  ใช้ตัวอักษรขนาด 18 ตัวหนา ที่ก่ึงกลางของ 
บรรทัดแรก เว้น 1 บรรทัด  แล้วใส่ค าว่า  บทที่  ตาราง  หรือ  ภาพ ชิดขอบหน้า และใส่ค าว่า หน้า  ใช้ตัวอักษรขนาด 
16 ตัวหนา ชิดขอบหลังในสารนิพนธ์  

สารบัญที่มากกว่า 1 หน้า ในหน้าถัดไปทุกหน้าให้แสดงหัวเรื่อง และมีค าว่า “ต่อ” ในวงเล็บแล้วแต่กรณี  
เช่น สารบัญภาพ (ต่อ)   

4.2 หัวข้อที่แสดงในสารบัญทั้งหมด ต้องมีความถูกต้องตรงกับที่ปรากฏในสารนิพนธ์ หรือการศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง รวมทั้งเลขก ากับหัวข้อ (ถ้ามี) หัวข้อที่เป็นส่วนเนื้อหาให้แสดงเฉพาะหัวข้อใหญ่และหัวข้อรองเท่านั้น ถ้า
มีตารางย่อย ภาพย่อย ก็ไม่แสดงในสารบัญเช่นเดียวกัน 

4.3  หัวข้อใหญ่หรือหัวข้อรองที่มีเลขข้อก ากับ ให้ตัวเลขก ากับหัวข้อใหญ่ตรงกับอักษรตัวแรกของชื่อบท 
ตัวเลขก ากับหัวข้อรองตรงกับอักษรตัวแรกของหัวข้อใหญ่ และให้เว้น 2 ช่วงตัวอักษรระหว่างตัวเลขก ากับหัวข้อกับ
หัวข้อ ส่วนหัวข้อใหญ่หรือหัวข้อรองที่ไม่มีเลขข้อก ากับ ให้อักษรตัวแรกของหัวข้อใหญ่ตรงกับอักษรตัวที่ 3 ของชื่อ
บท และอักษรตัวแรกของหัวข้อรองตรงกับอักษรตัวที่ 3 ของหัวข้อใหญ่  

4.4  ระหว่างหัวข้อกับเลขระบุหน้าให้ใส่เส้นประหรือจุดไข่ปลา 
4.5  ส่วนประกอบตอนต้นของสารนิพนธ์ไม่แสดงในสารบัญ 
4.6  ตัวเลขระบุบทที่  ตาราง  ภาพ  ให้ย่อหน้า 3 ตัวอักษร  ส่วนตัวเลขระบุหน้าให้วางตัวสุดท้ายชิดขอบ

หลัง 
4.7  ระหว่างเลขก ากับบทกับชื่อบท  เลขก ากับตารางกับชื่อตาราง  และเลขก ากับภาพกับชื่อภาพ  ให้เว้น

ระยะตามความเหมาะสม โดยอักษรตัวแรกตรงกัน กรณีชื่อบท  ชื่อตาราง หรือชื่อภาพ  มีข้อความมากกว่า 1 
บรรทัด ให้อักษรตัวแรกในบรรทัดต่อ ๆ ไปตรงกับอักษรตัวที่สี่ของข้อความในบรรทัดแรก 
5.  หน้าแรกของแต่ละบท 

หน้าแรกของแต่ละบท ให้จัดค าว่า บทที่และตัวเลขก ากับบทที่กลางหน้ากระดาษ โดยเว้นระยะ 2 ตัวอักษร
ระหว่าง “บทที่” กับ ตัวเลข และเว้น 1 บรรทัด เป็นชื่อบท หากชื่อบทยาวกว่าหนึ่งบรรทัด ให้จัดแบ่งบรรทัดในรูป
สามเหลี่ยมหน้าจั่ว โดยระวังมิให้เสียความหมาย 
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การจัดหน้าตาราง 

หน้าแสดงตารางมีข้อก าหนดดังนี้ 
1.  ล าดับที่และชื่อตาราง ที่ก ากับส่วนบนของตาราง ใช้ขนาดตัวอักษรปกติตัวหนาชิดขอบหน้า เว้นห่างจาก

เส้นตาราง 1 บรรทัด กรณีชื่อตารางมีความยาวมากกว่า 1 บรรทัด อักษรตัวแรกในบรรทัดต่อ ๆ ไปให้วางตรงกับ
อักษรตัวแรกของชื่อตาราง 

2.  เส้นตาราง ประกอบด้วยเส้นแนวนอน เส้นแนวตั้ง เส้นบนและเส้นล่างของตารางเป็นเส้นขนาดปกตแิละ
เส้นแนวตั้งเป็นเส้นขนาดปกติ ส่วนเส้นแนวนอนอ่ืน ๆ ภายในตารางให้ใช้เส้นขนาดปกติ 

3.  ขนาดของตัวอักษรและตัวเลขในตารางให้ใช้ขนาดปกติ แต่ในกรณีที่จ าเป็นอาจลดขนาดเพ่ือให้สามารถ
แสดงตารางทั้งหน้าได้ ทั้งนี้ ขนาดของตัวอักษรต้องไม่ต่ ากว่า 12 pt. 

4.  ตารางที่มีความยาวมากกว่า 1 หน้า ไม่ต้องมีเส้นปิดท้ายตาราง และตารางในหน้าต่อไปให้ระบุล าดับที่
ตาราง ก ากับด้วยค าว่า “ต่อ” ในวงเล็บ ใช้ตัวอักษรขนาดปกติตัวหนาทั้งหมด เช่น  ตาราง 6 (ต่อ) 

5.  กรณีระบุข้อความแสดงนัยทางสถิติข้างท้ายตาราง เช่น “มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05” โดยทั่วไป
ก ากับด้วยเครื่องหมายดอกจัน หรืออาจใช้เครื่องหมายอ่ืนตามความเหมาะสม โดยให้ข้อความห่างจากเส้นล่างของ
ตาราง 1 บรรทัด ชิดขอบหน้า ใช้อักษรขนาดปกติ 

6.  การระบุที่มา  คือ  แจ้งแหล่งที่มาของตาราง  หรือแสดงหมายเหตุเพ่ืออธิบายความเกี่ยวกับตาราง  ให้
แสดงไว้ส่วนท้ายของตารางโดยค า “ที่มา” และ “หมายเหตุ” ตัวหนา ก ากับด้วยเครื่องหมายมหัพภาค วางชิดขอบ
หน้าและห่างจากเส้นล่างของตาราง 1 บรรทัด ตามด้วยข้อความอธิบายโดยเว้น 1 ช่วงตัวอักษร และค าอธิบาย
บรรทัดต่อ ๆ ไปให้วางชิดขอบหน้า 

กรณีที่มีการระบุข้อความแสดงนัยทางสถิติ  ดังในข้อ 4 ให้ล าดับ “ที่มา” หรือ “หมายเหตุ” ต่อจากการ
แสดงนัยทางสถิติ 
การจัดหน้าแสดงภาพ 

ข้อมูลประเภทภาพถ่าย   ภาพเขียน   แผนที่ แผนผัง  แผนภูมิ  และกราฟ  ที่ใช้ประกอบเนื้อหาของงาน
ศึกษาวิจัย  ให้จัดหน้าโดยมีข้อก าหนดดังนี้ 

1. ภาพที่น ามาแสดงต้องมีความคมชัด ค าอธิบายสามารถอ่านได้ 
2. ล าดับที่และชื่อภาพ ให้ก ากับที่ส่วนล่างของภาพ ใช้ขนาดตัวอักษรปกติ ตัวหนาจัดไว้กลางหน้ า เว้นห่าง

จากภาพ 1 บรรทัด 
กรณีชื่อภาพมีความยาวมากว่า 1 บรรทัด อักษรตัวแรกในบรรทัดต่อ ๆ ไปให้วางตรงกับอักษรตัวแรก

ของชื่อภาพ 
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3. การระบุที่มา  คือ  แจ้งแหล่งที่มาของภาพหรือแสดงหมายเหตุเพื่ออธิบายความเกี่ยวกับ 

ภาพ ให้แสดงในบรรทัดต่อจากชื่อภาพ โดยใช้ค า “ที่มา” และ “หมายเหตุ” หรือ ตัวหนา  ก ากับด้วย 
เครื่องหมายมหัพภาคส าหรับค าภาษาอังกฤษ วางชิดขอบหน้าและเว้นระยะห่างจากชื่อภาพ 1  บรรทัด ตามด้วย 
ข้อความอธิบายโดยเว้น 1 ช่วงตัวอักษร และค าอธิบายบรรทัดต่อ ๆ ไปให้วางชิดขอบหน้า    

4.  ส่วนของการแสดงภาพให้เว้นบรรทัด 1.5 จากข้อความส่วนบนและส่วนล่าง 
นอกจากข้อก าหนดการจัดรูปแบบการเรียบเรียงและการจัดพิมพ์สารนิพนธ์ซึ่งถือเป็นส่วนส าคัญที่จะท าให้

สารนิพนธ์มีความเป็นแบบแผนสมควรแก่ความเป็นผลงานวิชาการดังกล่าวแล้ว  
ผู้จัดท าสารนิพนธ์ควรค านึงถึงความประณีตในรายละเอียดต่าง ๆ เช่น ความสะอาดของหน้ากระดาษพิมพ์  

ความชัดเจนของตัวพิพม ์ความสม่ าเสมอของสีและขนาดหน้ากระดาษ ตลอดจนรูปเล่ม  เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บทที่ 4 
         การอ้างอิง 

 
 การอ้างอิง หมายถึง การระบุถึงแหล่งที่มาของข้อความ แนวความคิด หรือ องค์ประกอบของเอกสาร
หลักฐานทางวิชาการ 
 โดยการจัดท าสารนิพนธ์ ในส่วนของการอ้างอิงถือเป็นองค์ประกอบอันส าคัญท่ีว่าด้วยเหตุผล ดังต่อไปนี้ 

1. เป็นการระบุแหล่งที่มาข้อมูลสารสนเทศ  การให้ความเชื่อมั่นแก่ผู้อ่านหรือผู้สนใจว่าผู้จัดท าสารนิพนธ์ได้
ท าการศึกษาค้นคว้ามาเป็นอย่างดี จากแหล่งที่เชื่อถือได้ 

2.  เป็นการให้ข้อมูลแก่ผู้สอนหรือผู้สนใจ  ที่ต้องการตรวจสอบหรือศึกษาค้นคว้าจากแหล่งข้อมูล
เดิม 

3. เป็นการแสดงคุณธรรมความรับผิดชอบของผู้จัดท าสารนิพนธ์ ที่จะไม่ล่วงละเมิดหรือแอบอ้างผลงานของ
ผู้อื่น ซึ่งนอกเหนือจากผิดแบบแผนของการเรียบเรียง การจัดท างานวิชาการแล้วยังถือเป็นการผิดกฎหมายว่าด้วย
ลิขสิทธิ์ อีกด้วย 

การอ้างอิงในสารนิพนธ์ของวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ก าหนดให้ผู้จัดท าสารนิพนธ์ อ้างอิงแทรกในเนื้อหาของ
การเรียบเรียง เป็นการระบุแหล่งที่มาของข้อมูลจะถูกแสดงไว้ใน “บรรณานุกรม” ท้ายเล่ม 

ส่วนประกอบของการอ้างอิง โดยทั่วไปจะประกอบไปด้วย ชื่อผู้แต่งหรือผู้จัดท า ปีที่พิมพ์หรือปีท่ีจัดท า และ
หน้าที่อ้างอิงถึง โดยมีเครื่องหมายจุลภาคค่ันระหว่างรายการ ซึ่งการอ้างอิงอยู่ภายในวงเล็บ 

 

รูปแบบและตัวอย่าง 
ใช้เครื่องหมาย  /  เพื่อแทนการเว้น 1 ตัวอักษร (1 เคาะ) 
1. กรณีผู้แต่งหรือผู้จัดท า 1 คน 

(ผู้แต่งหรือผู้จัดท า,/ปีที่พิมพ์,/หน้า/เลขหน้าที่อ้างอิง) 
 

ตัวอย่าง     (ภราดร  หอมแย้ม, 2558, หน้า 51) 
 (John, 2008, p. 8) 
 (John, 2008, pp. 8-10) กรณีมีหลายหน้าที่อ้างอิง 
 

2. กรณีผู้แต่งหรือผู้จัดท า  2  คน 
รูปแบบ (ผู้แต่งหรือผู้จัดท าคนแรก/และผู้แต่งหรือผู้จัดท าคนที่2,/ปีที่พิมพ์,/หน้า./เลขหน้าที่อ้างอิง) 

ตัวอย่าง (ภราดร  หอมแย้ม และ  ภราวดี  หอมแย้ม, 2558, หน้า 72) 
 (Bovi and Chockchai, 2007, p.81) 
 (Bovi and  Chockchai, 2007, pp.81-83) กรณีท่ีมีหลายหน้าที่อ้าง 

 

3. กรณีผู้แต่งหรือผู้จัดท ามากกว่า  2  คน 
รูปแบบ (ผู้แต่งหรือผู้จัดท าคนแรก/และคณะ,/ปีที่พิมพ์,/หน้า/เลขหน้าที่อ้าง) 

ตัวอย่าง (ภราดร  หอมแย้ม และคณะ,2558, หน้า 140-142) 
 (Taylor, et al., 2006, pp.141-143 

 



 

บทที่ 5 
การจัดท าบรรณานุกรม 

 
 บรรณานุกรม ถือเป็นส่วนส าคัญของการท าสารนิพนธ์ เพ่ือเป็นการให้ความเชื่อมั่นแก่ผู้อ่านว่าสารนิพนธ์ 
ฉบับนั้น ได้กระบวนการค้นคว้าจากเอกสารอย่างแท้จริง และชัดเจนและยังถือเป็นการให้เกียรติแก่เจ้าของข้อมูล 
ตามมารยาททางวิชาการ 
 
รูปแบบการจัดท าบรรณานุกรม 

1.  การอ้างอิงในสารนิพนธ์ที่ใช้การอ้างอิงแบบแทรกในเนื้อหา รูปแบบบรรณานุกรม รายการที่จัดเรียงให้
ล าดับตามอักษรตัวแรกของชื่อผู้แต่งหรือผู้จัดท า ตามล าดับตัวอักษรของพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน โดยมี
หลักเกณฑ์ดังนี้ 

1.1  การเรียงล าดับบรรณานุกรมที่มีชื่อผู้แต่งหรือผู้จัดท า คนเดียวกันให้ลงชื่อผู้แต่งซ้ าทุกรายการ 
ไม่ใช้เครื่องหมายละข้อความ 

 1.2  การเรียงล าดับบรรณานุกรมที่มีชื่อผู้แต่งหรือผู้จัดท าคนเดียวกันและปีเดียวกัน มากกว่า 1 
รายการ ให้เรียงล าดับตัวอักษรก ากับ หลังปีที่พิมพ์ ซึ่งจะเรียงล าดับก่อน หลัง ตามหน้าเนื้อหาที่อ้างอิง 

1.3 การเรียงล าดับบรรณานุกรมของผู้แต่งหรือผู้จัดท าคนเดียวที่ต่างปีพิมพ์ ให้เรียงปีที่พิมพ์ 
 1.4 การเรียงล าดับบรรณานุกรมที่ไม่ปรากฏชื่อผู้แต่งหรือผู้จัดท า ให้ เรียงล าดับตามอักษรตัวแรก

ของชื่อเรื่อง   
       8ตัวอักษร        ลักษณะการเขียนบรรณานุกรมที่มาจากวิทยานิพนธ์ และหรือการศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง 
 
ตัวอย่างการเขียน บรรณานุกรม 
กระทรวงศึกษาธิการ. (2553). พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2545   
        และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ (ร.ส.พ.). 
ภราดร  หอมแย้ม  และภราวดี  หอมแย้ม.  (2558). รวมความรู้กฎหมายเกี่ยวกับสิทธิขั้นพ้ืนฐานของเด็ก. กรุงเทพฯ: 
        ไฮเอ็ดพับลิชชิ่ง. 
รุจา  ภู่ไพบูลย์.  (2542). “ครอบครัว”. วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัย  สิ่งแวดล้อม. 22(6)  (ตุลาคม-ธันวาคม),   
        89-91. 
สถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว  มหาวิทยาลัยมหิดล. (2555).  ความรู้เพ่ือชีวิต:  เอ้ืออาทร  ร่วม 
       คุ้มครองเด็ก. สืบค้นจาก http://www.factsforlifethai.cf.mahidol.ac.th/protection/ support01.php 
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รูปแบบปกหน้าสารนิพนธ์ 

 
ชื่อเรื่อง (ระบ)ุ 

 
 
 
 

 
 
 
 

ชื่อ     นามสกุล 
  ชื่อ     นามสกุล 
 ชื่อ    นามสกุล 

   (เรียงตามตัวอกัษร) 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

การจัดท าสารนิพนธ์  เสนอเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา 
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชา (ช่ือสาขาวิชา) 
หน่วยจัดการศึกษา (ชื่อหน่วยจัดการศึกษา) 

(เดือน พ.ศ. ) 
ลิขสิทธิ์เป็นของวิทยาลัยชุมชนพิจิตร 
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ตัวอย่าง  หน้าอนุมัติ 

 
อาจารย์ที่ปรึกษา, หัวหน้าหน่วยจัดการศึกษา………………………………………...……………………….. 

คณะกรรมการวิพากษ์สารนิพนธ์ และผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ได้พิจารณาการจัดท าสารนิพนธ์  
เรื่อง................ ......................................................แล้ว เหน็สมควรรับเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร
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อนุมัติ 

 
 

............................................    ........................................... 
(..........................................)    (..........................................) 
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รูปแบบประกาศคุณูปการสารนิพนธ ์

 
ตัวอย่าง   ประกาศคุณูปการสารนิพนธ ์

 
ประกาศคุณูปการ 

 
 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนี้ ส าเร็จลงได้ ด้วยความกรุณาอย่างยิ่งจาก................................
ที่ปรึกษาและคณะกรรมการทุกท่าน ที่ได้ให้ค าแนะน าปรึกษา ตลอดจนตรวจแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ด้วย
ความเอาใจใส่เป็นอย่างยิ่ง จนการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองส าเร็จสมบูรณ์ได้ คณะผู้ศึกษาค้นคว้าขอกราบ
ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้ 
 ขอกราบขอบพระคุณ .....................................  อาจารย์ประจ าสาขาวิชา.................................... 
วิทยาลัยชุมชนพิจิตร .............................................. ผู้เชี่ยวชาญด้าน........................................ ที่กรุณา
ให้ค าแนะน า แก้ไขและตรวจสอบเครื ่องมือที ่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า จนท าให้การศึกษาค้นคว้าครั ้งนี้
สมบูรณ์และมีคุณค่า 
 ขอขอบพระคุณผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของ............................................................. ทุกท่านที่ได้
ให้ความอนุเคราะห์ อ านวยความสะดวกและให้ความร่วมมือเป็นอย่างยิ ่ง  ในการเก็บข้อมูลและตอบ
แบบสอบถาม 
 คุณค่าและประโยชน์อันพึงมีจากการศึกษาค้นคว้าฉบับนี้ คณะผู้ศึกษาค้นคว้าขออุทิศแด่ผู้มีพระคุณ
ทุก ๆ ท่าน 
 

                 คณะผู้จัดท า 
                                             1  สงิหาคม  2561 
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รูปแบบบทคัดย่อสารนิพนธ์ 
ตัวอย่าง  บทคัดย่อสารนิพนธ์ 

 
 
ชื่อเรื่อง  การส ารวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
ผู้ศึกษาค้นคว้า  กรแก้ว  ประกาย, ไข่ปลา  ยอดผัก, คงทน  ถาวร  
ที่ปรึกษา  ดร.เที่ยงธรรม  ถาวรแท้   
ประเภทสารนิพนธ์   การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง อ.ศศ.(การปกครองท้องถิ่น) วิทยาลัยชุมชนพิจิตร พ.ศ. 2553 
          
 

บทคัดย่อ 
 
 วัตถุประสงค์ของการศึกษาศึกษาค้นคว้า เพ่ือศึกษาสภาพการปฏิบัติงาน ตามบทบาทหน้าที่ของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ส านักงานการประถมศึกษาจังหวัด
เพชรบูรณ์เพ่ือเปรียบเทียบสภาพการปฏิบัติงาน ตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ จ าแนกตามวุฒิการศึกษา 
และขนาดของโรงเรียนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ จ านวน 358 คน เครื่องมือที่ใช้ใน
การศึกษาค้นคว้าได้แก่  แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประเมินค่า แล้ววิเคราะห์ข้อมูล โดยหาค่าเฉลี่ย (Mean) และ
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และค่าสถิติที่ใช้ คือ การทดสอบที (t-test) และการทดสอบเอฟ    
(F-test)  

ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า สภาพการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสังกัดส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง ส่วนผลการเปรียบเทียบสภาพการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ จ าแนกตามวุฒิ
การศึกษา และจ าแนกตามขนาดโรงเรียน พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
 
 
 
 

(ไม่ควรเกิน 1 หน้ากระดาษ) 
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ตัวอย่าง  สารบัญ 
 

สารบัญ 
บทที ่                  หน้า 
 
  1 บทน า 

  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา .......................................................................... 1 
 ความมุ่งหมายของสารนิพนธ์ ........................................................................................... 3 
 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการศึกษาค้นคว้า ............................................................. 4 
 ขอบเขตของสารนิพนธ์ .................................................................................................... 4 
 สมมุติฐานของสารนิพนธ์ ................................................................................................. 5 

 นิยามศัพท์เฉพาะ ............................................................................................................ 6 
      
  2    เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
        กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาพิเศษ ................................................................ 8 

 การศึกษาพิเศษ ............................................................................................................... 10 
 การศึกษาแบบเรียนร่วม .................................................................................................. 17 

 การพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบเพ่ือการเรียนร่วม ................................................................. 21 
 การบริการและบุคลากรที่เก่ียวข้อง ................................................................................. 26 
 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง .......................................................................................................... 29 
    
  3   วิธีด าเนินการศึกษาค้นคว้า 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง .............................................................................................. 39 
 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า .................................................................................... 41 

 การเก็บรวบรวมข้อมูล ..................................................................................................... 43 
 การวิเคราะห์ข้อมูล .......................................................................................................... 45 

  
  4   ผลการศึกษาค้นคว้า 
 ตอนที่ 1  สถานภาพของผู้ตอบแบบสอถาม .................................................................... 47 
 ตอนที่ 2  สภาพการด าเนินงานของโรงเรียนร่วม สังกัดส านักงาน 
      การประถมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก .................................................................. 5 
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สารบัญ  (ต่อ) 
 

บทที่                                                                                                  หน้า 
 
 ตอนที่ 3  การเปรียบเทียบสภาพการการด าเนินงานของโรงเรียนร่วม 
         สังกัดส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก ........................................ 63  
 ตอนที่ 4  ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินงานของโรงเรียนร่วม 
            สังกัดส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก ........................................ 68 
 
   5   บทสรุป 
 ความมุ่งหมายของสารนิพนธ์ ......................................................................................... 76 
 สมมติฐานของสารนิพนธ์ ............................................................................................... 76 
 วิธีการด าเนินการศึกษาค้นคว้า ...................................................................................... 77 
 สรุปผลการศึกษาค้นคว้า ............................................................................................... 79 
 อภิปรายผลการศึกษาค้นคว้า ........................................................................................ 83 
 ข้อเสนอแนะ ................................................................................................................. 92 
 
บรรณานุกรม ................................................................................................................................ 94 
 
ภาคผนวก 
 ภาคผนวก ก  เค้าโครงสารนิพนธ์ 
 ภาคผนวก ข  ประวัติอาจารย์ที่ปรึกษา 
 ภาคผนวก ค  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ภาคผนวก ง   ประวัติผู้ศึกษาค้นคว้า 
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ตัวอย่าง  สารบัญตารางภาษาไทย 
 

สารบัญตาราง 
                                    
                   หน้า 
ตาราง 
 1     แสดงลักษณะของผู้ที่มีเชาว์อารมณ์สูงและต่ า ....................................................... 17 
 2     แสดงจ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างของนิสิต ชั้นปีที่ 1 ของแต่ละคณะ .......... 81 
 3     แสดงจ านวนและค่าร้อยละ ของตัวแปรจัดประเภท .............................................. 38 
 4     แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรพยากรณ์และตัวแปรเกณฑ์ 
   ............................................................................................................................. 45 
 5     แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรพยากรณ์กับตัวแปรเกณฑ์ ............ 50 

 6 แสดงผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบปกติ เมื่อใช้คะแนนเชาว์อารมณ์ 
                   เป็นตัวแปรเกณฑ์.................................................................................................. 102 
 7 แสดงผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณขั้นตอน เมื่อใช้คะแนนเชาว์อารมณ์ 
                   เป็นตัวแปรเกณฑ์.................................................................................................. 104 
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สารบัญภาพ 
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 5     ต าแหน่งการเก็บข้อมูลขั้นตอนการลวกใบหม่อน ................................................... 52 
 6     ต าแหน่งการเก็บข้อมูลขั้นตอนการคั่วใบหม่อน ..................................................... 54 
 7     ต าแหน่งการเก็บข้อมูลขั้นตอนการอบแห้งใบหม่อน .............................................. 55 
 8     แผนผังแสดงขั้นตอนการทดลอง ........................................................................... 56 
 9     การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของเตาผลิตแก๊สซิไฟเออร์ 
                 (อัตราการไหลอากาศ  2.5  x 10-3    sm /3  .............................................. 57 
 10     การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของเตาผลิตแก๊สซิไฟเออร์ 
             (อัตราการไหลอากาศ  3.5  x 10-3    sm /3 .............................................. 58 
 11     การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของเตาผลิตแก๊สซิไฟเออร์ 
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 ภาคผนวก  ก 
เค้าโครงสารนิพนธ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

27 
รูปแบบเค้าโครงสารนิพนธ ์

 

 
 

 
 
 
                

ชื่อเรื่อง……………………………………………………………………………………………. 
นักศึกษาระดับอนุปริญญา สาขาวิชา...........................................หน่วยจัดการศึกษา.........................รุ่นที่......... 
 
คณะผู้จัดท า 

1. …………………………………..  
2. …………………………………..  
3. …………………………………..  
4. …………………………………..  

 
อาจารย์ท่ีปรึกษา 

1. ชื่อ…………………………………..นามสกุล................................................................ 
 
หลักการและเหตุผลหรือความเป็นมาของปัญหา   
    ..................................................................................................... .......................................... 
............................................................................................................................. ................................. 
  .................................................................................. ............................................................. 
............................................................................................................................. ................................. 
 
วัตถุประสงค์ 

1. ............................................................................................................ ............................. 
2. ............................................................................................................................. ............ 
3. .............................................................................................................................. .............. 
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ............................................................................................................ ............................. 
2. ............................................................................................................ ............................ 
3. ............................................................................................................ ............................ 
4. .................................................................................................... .................................... 
5. ............................................................................................................ ............................. 

 
ขอบเขตของสารนิพนธ์ 

.................................................................... ............................................................................ 
............................................................................................................... ............................................... 
............................................................................................................................. ................................. 
..............................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................. 
 
วิธีการด าเนินงาน 

1. ............................................................................................................................. ............ 
2. ............................................................................................................................. ............ 
3. ...................................................................................................................... ...................  
4. ............................................................................................................................. ............ 
5. ................................................................................................. ........................................ 

 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

............................................................................................................................. ............................................
............................................................................................................................. ..........................................................
.............................................................. .............................................. 
............................................................................................................................. ................................. 
 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................. 
............................................................................................................................. ................................. 
.................................................................. ............................................................................................  
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ปฏิทินการจัดท าสารนิพนธ์ (ปรับได้ตามระยะเวลาการจัดท าของแต่ละกลุ่ม) 
 

รายการ เดือน .................. เดือน .................. เดือน .................. เดือน .................. 
                

                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

 
                                                                 ผู้เสนอเค้าโครงสารนิพนธ์ 

  1.......................................... 
                2.......................................... 
                        3.......................................... 
                         

     
      ..........................................                                           .......................................... 
      (…………………………………)                                           (…………………………………)      
          อาจารย์ที่ปรึกษา                                            หวัหน้าหน่วยจัดการศึกษา   
 
    ..........................................                                           .......................................... 
     (…………………………………)                                           (…………………………………)     
           อาจารย์ที่ปรึกษา                         หวัหน้าสาขาวิชา.............. 
 
    ..........................................                                         .......................................... 
     (…………………………………)                                         (…………………………………)     
           อาจารย์ที่ปรึกษา                        หวัหน้าส านกัวิชาการ 
  
 

 
 

หมายเหตุ   ใช้แบบอักษร  TH SarabunPSK  ขนาดอักษร  16 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาคผนวก  ข 
ประวัติอาจารย์ที่ปรึกษา  
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ประวัติอาจารย์ท่ีปรึกษาสารนิพนธ ์
(ชื่อเรื่องสารนิพนธ์......................................................) 

 
 
ชื่อ-สกุล………………………………………………………………..…………………………… 
 
วุฒิการศึกษา 

ปริญญาตรี......  วุฒิการศึกษา......... สถาบันการศึกษา................ป ีพ.ศ.ที่ส าเร็จการศึกษา…..…… 
ปริญญาโท......  วุฒิการศึกษา......... สถาบันการศึกษา...............ปี พ.ศ.ที่ส าเร็จการศึกษา…..…… 
ปริญญาเอก...... วุฒิการศึกษา......... สถาบันการศึกษา...............ปี พ.ศ.ที่ส าเร็จการศึกษา…..…… 
……………….  …………………………. …………………………….  
 

สถานที่ท างานปัจจุบัน……………………………………………………………….……………… 
 
ประสบการณ์การท างาน 
 ปี พ.ศ. …………..….......... ต าแหน่ง.......................................สถานที่ท างาน............................... 
 ……………………………      ……….………………………............    ……………………………………………... 
 
ผลงานทางวิชาการ 
 ปี พ.ศ. .................  ชื่อผลงานทางวิชาการ...................................................................... 
 .............................     .........................................................................................................    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาคผนวก  ค 
เครื่องมือทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

31 
ตัวอย่าง แบบสอบถาม 

 

แบบสอบถาม 
เรื่อง “การส ารวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล” 
        กรณีศึกษา  .................................................................................................. 

 

ค าชี้แจง  :  กรุณาใส่เครื่องหมาย  หน้าข้อความที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 
เกณฑ์การตอบ : แบบสอบถามนี้เป็นแบบประเมินค่า 5 ระดับ โดยมีเกณฑ์การประเมิน ดังนี้  
1 หมายถึง เห็นด้วยอยู่ในระดับน้อยที่สุด  
2 หมายถึง เห็นด้วยอยู่ในระดับน้อย  
3 หมายถึง เห็นด้วยอยู่ในระดับปานกลาง  
4 หมายถึง เห็นด้วยอยู่ในระดับมาก  
5 หมายถึง เห็นด้วยอยู่ในระดับมากที่สุด 

 

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
1.  เพศ 
      ชาย    หญิง 
2. อายุ 

  18-27 ปี   28–37 ป ี   38-47 ปี   48-57 ปี   
  ตั้งแต่ 58 ปีขึ้นไป 

3. ระดับการศึกษา 
  ต่ ากว่า ม.3     ม.3 หรือเทียบเท่า   
  ม.6 หรือเทียบเท่า 
  อนุปริญญาหรือเทียบเท่า   ปริญญาตรี    
  ปริญญาโท 
  สูงกว่าปริญญาโท 

4. รายได ้
  ต่ ากว่า 5,000  บาท    5,000-10,000 บาท   10,001-15,000 บาท  
  15,001-20,000 บาท     20,001 บาทข้ึนไป 
5. อาชีพ 
  นักเรียน / นักศึกษา    ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ   บริษัทเอกชน 
  อาชีพส่วนตัว    ค้าขาย     เกษตรกร 
  อ่ืนๆ  โปรดระบุ …………………………….............................................................................. 
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ส่วนที่ 2  ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
  

ความคิดเห็น 
ระดับความคิดเห็น 

1 2 3 4 5 
1.      
2.      
3.      

 
 ข้อเสนอแนะ 
............................................................................................................................. ................................. 
................................................................................................. ............................................................. 
............................................................................................................................. ................................. 
.......................................................................................................................................................................................
............................................................................................................ ........................ 
 
 
 คณะผู้จัดท าสารนิพนธ์ขอกราบขอบคุณเป็นอย่างสูงที่ท่านได้ให้ความอนุเคราะห์ในการตอบ   
 แบบสอบถามนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก  ง 
ประวัติผู้ศึกษาค้นคว้า 
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ประวัติผู้ศึกษาค้นคว้า 
 
ชื่อ  -  ชื่อสกุล  …………………………………………………………………………………………………………………….. 
วัน  เดือน  ปี  เกิด …………………………………………………………………………………………………………………….. 
ที่อยู่ปัจจุบัน  ............................................................................................................................ ...... 
    .............................................................................................................................. ... 
ที่ท างานปัจจุบัน  ............................................................................................................................. ... 

.............................................................................................................................. ... 
ต าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน ............................................................................................................................. ... 
   .............................................................................................................................. ... 
ประวัติการท างาน  ............................................................................................................................. ..... 
   .......................................................................................................................... ....... 
ประวัติการศึกษา   
พ.ศ. 2561 อนุปริญญาสาขาวิชา...................................................   วิทยาลัยชุมชนพิจิตร 
พ.ศ. 2547 มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)        โรงเรียน............................................... 
พ.ศ. 2545 มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)                           โรงเรียน............................................... 
พ.ศ. 2540 ประถมศึกษา (ป.1-ป.6)        โรงเรียน............................................... 
 
 

 
 
 
 
 
 

  



 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
ภาคผนวก  จ 

รูปแบบการก าหนดระยะขอบกระดาษ 
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รูปแบบ การก าหนดระยะขอบกระดาษ 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.75  ซม. 

2.50  ซม. 

2.50  ซม. 3.75  ซม. 

เลขหน้า 
2.50  ซม. 



 

 
จัดท าโดย 

 
ที่ปรึกษา        
1. นายวิชัย       ชวนรักษาสัตย์    ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร 
2. นายมนตรี  พันธ์กสิกร              รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร 
3. นายวิชาญ  ชุ่มม่ัน                   หัวหน้าศูนย์วิจัยวิทยาลัยชุมชนพิจิตร 
 
จัดพิมพ์/รูปเล่ม                   
1.  นางสาวนงลักษณ์   ม่วงศรี   ครูช านาญการ 
2.  นางณชาภรรค   พึงไชย                  เจ้าหน้าที่งานหลักสูตร  
3.  นางสาววิไลพร  คุณปรีชา                เจ้าหน้าที่งานหลักสูตร 
4.   นางสาวภัทรชา โตมี                       เจ้าหน้าที่งานหลักสูตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


