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ค ำแนะน ำและข้อปฏิบัติ 
 

กำรเสนอโครงกำร 
1. นักเรียน - นักศึกษาทีจ่ะสามารถจัดท าโครงการได้นั้น ต้องเป็นนักเรียน - นักศกึษาในระดับ 

ประกาศนียบัตรวชิาชพี (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชพีชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 2 และ 
ต้องลงทะเบียนเรียนแล้ว 

2. การแบ่งกลุ่มนักเรียน - นักศึกษาในการจดัท าโครงการ 
 - ระดับประกาศนียบัตรวิชาชพี (ปวช.) ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละไม่เกิน 3 คน 
 - ระดับประกาศนียบัตรวิชาชพีชั้นสูง (ปวส.) ใหน้ักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละไม่เกิน 2 คน 

3. นักเรียน - นักศึกษาตอ้งจัดท าโครงการให้เสรจ็สิ้นอย่างช้าก่อนสิ้นภาคการศึกษาของปีการศึกษานั้น ๆ 
4. การเสนอขออนุมัติโครงการ 

 นักเรียน - นักศกึษาจดัท ารูปเล่มเสร็จสิ้นแล้วให้คณะกรรมการและหัวหน้าแผนกวิชาเซ็น 
รับรองโครงการเป็นที่เรียบร้อยก่อนแล้วจึงน าเสนอต่อ รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ และ ผู้อ านวยการต่อไป 

5. การเข้าเล่ม 
 ระดับ ปวช. เข้าเล่มใสกาว สีขาว 

 ระดับ ปวส. เข้าเล่มใสกาว สฟี้า 
6. จัดท าเล่มโครงการทั้งหมด 1 เล่ม และ CD-ROM 1 แผ่น เมื่อได้รับอนุมัติโครงการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ให้ท าการส่งโครงการดังต่อไปนี้ 
 6.1 ส่งงานวจิัย (CD-ROW 5 บท)   1 แผ่น 
 6.2 ส่งแผนกวิชา 1 เล่ม 

7. ท้ายเล่มโครงการให้นักเรียน นักศึกษา ท าการไลด์ไฟล์ข้อมูล (ไฟล์ที่แปลงจาก word เป็นไฟล ์
PDF) ใส่แผ่น CD ทุกเล่ม 
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องค์ประกอบของกำรจัดท ำรูปเล่ม 
รูปเล่มโครงการแบ่งออกเป็น 5 ส่วน ดังนี ้

1. ส่วนแรก 
2. ส่วนเนื้อหา 
3. ส่วนอ้างอิง 
4. ส่วนภาคผนวก 
5. ประวัตกิารศึกษาและการท างาน 
ส่วนที่ 1 ถึงส่วนที ่3 นั้น ต้องมีครบถ้วนในโครงการ ส าหรับส่วนที่ 4 และ 5 นั้น มีไดต้ามความ 

จ าเป็นและความเหมาะสมของโครงการแตล่ะเรื่อง 
 

ส่วนที ่1 : ส่วนแรก 
ส่วนแรกมีองค์ประกอบตา่ง ๆ ตามล าดับดังนี ้

1. ปกนอก (Front Cover) 
ปกนอกต้องเป็นกระดาษอาร์ตมันสีขาว ส าหรับ ปวช. และสีอาร์ตมันสฟี้า ส าหรับ ปวส. 

ตัวหนังสือสีด า 
ปกนอกของรูปเล่มโครงการ จะต้องมรีายละเอียดตาล าดับจากบนลงล่าง ดังต่อไปน้ี 
1.1 ตราวทิยาลัย เส้นผ่าศูนย์กลาง 3 ซม. 
1.2 ชื่อโครงการภาษาไทย 
1.3 ชื่อ - นามสกุล ผูจ้ัดท าโครงการ ใหร้ะบุค าน าหน้านาม เช่น นาย นางสาว นาง ไว้หน้าชื่อ 

                    ผู้เขียนด้วย  
1.4 พ.ศ. ที่ส่งเล่มโครงการ (เลขอารบิก) 
1.5 สันปก พิมพ์ชื่อโครงการ และ พ.ศ. เรียงไปตามความยาวของสันปกโดยจัดระยะให้เหมาะสม 

                   ตัวอกัษรตั้งเมื่อหงายเล่มโครงการขึ้น  (ดูตัวอยา่งหน้า  12-15) 
4. ปกใน (Title Page) 

ปกในมีรายละเอียดเหมือนปกนอก ยกเว้นไม่มีตราวทิยาลัยพณิชยการธนบุรี  (ดูตวัอย่างหน้า 16) 
3. ใบรับรองโครงกำร (Approval Form) 

ใช้รูปแบบ  (ตัวอย่างอยา่งหน้า  17-18) 
วิธีพิมพ์รายนามอาจารยใ์นรูปเล่มโครงการ ให้ใชใ้ส่ค าน าหน้าชื่อเป็น นาย นาง นางสาว 
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5. บทคัดย่อ (Abstract) 

บทคัดย่อเป็นการสรุปเนื้อหาของโครงการ รายงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ ์วิจัย ที่กระชับ ชัดเจน ซึง่จะ
ท าให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจได้อย่างรวดเรว็ 

การเขียนบทคัดย่อควรเขียนให้ต่อเนื่องกันในลักษณะความเรียง โดยระบุ 
1. วัตถุประสงค์ และขอบเขตของโครงการ 
2. วิธกีารวิจัย วิธกีารเก็บข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ (แบบสอบถาม) จ านวนและลักษณะของกลุ่มตัวอย่างที่ใช ้ 
    ศึกษา 
3. ผลการวจิัยโดยสังเขป 
ทั้งนี ้ให้พิมพ์บทคดัย่อตามแบบฟอร์มที่วิทยาลัย ฯ ก าหนดไว้ ความยาวไม่เกิน 1 หน้า  
(ดูตัวอย่างหน้า  19-20) 

6. กิตติกรรมประกำศ (Acknowledgments) 
กิตติกรรมประกาศเป็นข้อความแสดงความขอบคุณผู้มีส่วนสนับสนุน ช่วยเหลือ และให้ความร่วมมอื 

ในการท าโครงการ สว่นนี้จะมีหรือไม่มีก็ได้ ถ้ามใีห้พิมพ์ค าว่า กิตติกรรมประกาศ ไว้กลางหน้ากระดาษ 
กิตติกรรมประกาศไม่ควรยาวเกิน 1 หน้า  (ดูตวัอย่างหน้า  21-22) 
7. สำรบัญ (Table of Contents) 

สารบัญเป็นส่วนหน่ึงที่บ่งบอกต าแหน่งของส่วนต่าง ๆ ทั้งหมดที่มีอยู่ในโครงการ โดยเริ่มล าดับหน้า 
ตั้งแต่สารบัญเป็นต้นไป 

หัวข้อที่ต้องบรรจุไวใ้นสารบัญ คือ ชื่อบท และหัวข้อรอง  (ดตูัวอยา่งหน้า  24-26) 
8. สำรบัญภำพ (List of Figure) 

สารบัญรูปเป็นส่วนที่บ่งบอกต าแหน่งหน้าของรูปภาพ (รูปภาพ แผนที่ กราฟ และอื่น ๆ) ทั้งหมดที่ 
มีอยู่ในโครงการ (ดตูัวอยา่งหน้า  27-28) 
9. สำรบัญตำรำง  (List of Table) 

สารบัญตารางเป็นส่วนที่บ่งบอกต าแหน่งของตารางทั้งหมด ที่มีอยูใ่นโครงการ (ดูตัวอย่างหน้า  29-30) 
10. ค ำอธิบำยสัญลักษณ์และอักษรย่อ (List of Abbreviations) 

ค าอธิบายสัญลักษณ์และอักษรย่อเป็นส่วนที่อธิบายความหมายของสัญลักษณ์และอักษรย่อต่าง ๆ ที่ 
ใช้ในโครงการ ซึ่งจะมีหรอืไม่มีก็ได้แล้วแต่ความจ าเป็น 
11. นิยำมศัพท์ (Glossary) 

จะเป็นภาษาไทยหรือภาษอังกฤษ ตลอดจนถ้อยค า วล ีที่ไม่เป็นที่ทราบกนัอย่างกว้างขวาง ควรม ี
ประมวลศัพท์แสดงค าเหล่านี้ไว้ เรียงตามล าดับอักษร (ก-ฮ , A-Z) และค าอธิบายศัพท์นั้น ๆ 
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ส่วนที ่2 : ส่วนเนื้อหำ 
ส่วนเนื้อหาแบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ บทน า ตวัเรือ่ง บทสรุป และ/หรือ ข้อเสนอแนะ 

1. บทน ำ 
บทน าเป็นส่วนที่บรรยายอย่างสังเขปเกี่ยวกับสิ่งต่อไปน้ี 
1.1 หลักการและเหตุผล 
1.2 วตัถุประสงค์ 
1.3 ขอบเขตของโครงการ 
1.4 ขั้นตอนการด าเนินโครงการ 
1.5 ประโยชน์ที่ไดร้ับ 
1.6 นิยามศพัท ์

2. ตัวเรื่อง 
เน้ือหาของตัวเรื่องโครงการจะแบ่งออกเป็นกี่บทก็ได้ตามความเหมาะสมของการวิจัย ซึ่งควรจะ 

ด าเนินตามแบบแผนของวิธีการวจิัยแต่ละประเภทที่เป็นที่ยอมรับในแต่ละสาขา ไม่วา่จะเป็นการวจิัยเชิง 
คุณภาพหรือการวิจัยเชิงปริมาณ 

เน้ือหาของตัวเรื่องควรมรีายละเอียดดังต่อไปนี้ 
2.1 แนวคิด ทฤษฎี และ/หรือผลกำรศึกษำและวิจัยที่เกี่ยวข้อง ส่วนนี้เป็นการตรวจสอบเอกสาร 

โดยบรรยายข้อมูลความรู้เดิม ผลการวิจัย ตลอดจนแนวความคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะท าวิจัย 
ซึ่งได้จากการตรวจสอบจากหนังสือ ต ารา เอกสารและแหล่งข้อมูลอื่น ๆ ตลอดจนสมมติฐาน อาจมนีิยาม 
ศัพท์เฉพาะหรือนิยามศพัท์ปฏิบัติการ และกรอบแนวคิดในการวิจัย ที่แสดงขั้นตอน หรือความสมัพันธ์ของตัว 
แปรที่ใช้ 

2.2 วิธีกำรวิจัย เป็นส่วนที่บรรยายวธิีด าเนินการเกี่ยวกับการวิจัยว่ามีข้ันตอนในการท าอยา่งไรบ้าง 
2.3 ผลและวิจำรณ ์ส่วนนี้มีเน้ือหาในประเด็นต่าง ๆ ดังนี ้
ผลที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลและการแสดงผลการทดสอบสมมติฐาน และการวจิารณ์ผลการวจิัย 

ซึ่งการรายงานผลการวจิยัและการวิจารณ์นั้น ควรยึดวตัถุประสงค์ และสมมติฐานของการวิจัยเป็นหลัก เพื่อ 
ชี้ให้เห็นว่าผลการวิจัยไดบ้รรลุวัตถุประสงค์อย่างไรบ้างและสอดคล้องกับสมมติฐานที่วางไว้หรือไม่อย่างไร 
3. บทสรุปและ/หรือข้อเสนอแนะ 

บทสรุปและ/หรือข้อเสนอแนะเป็นส่วนที่สรุปเนื้อหาในโครงการทั้งหมดทีก่ล่าวมา อาจม ี
ข้อเสนอแนะต่าง ๆ เช่น การเสนอแนะเกี่ยวกับการวิจัยในครั้งต่อไป ประโยชน์ในการน าผลการวิจยัไปปรับ 
ใช้ได้จริงหรือน าไปพัฒนาแนวคิดหรือทฤษฎีในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น 
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ส่วนที ่3 : ส่วนอ้ำงอิง 
ในโครงการจะตอ้งมีรายการเอกสารและสิ่งอ้างองิ เช่น รายชือ่หนังสือ สิ่งพิมพ์ โสตทัศนวสัดุ และ 

ไฟล์ข้อมูลในโปรแกรมคอมพิวเตอร ์เป็นต้น เพื่อให้ผู้อ่านสามารถตรวจสอบและค้นคว้าเพิ่มเติมได้ รายการ 
เอกสารและสิ่งอ้างอิงจะอยู่ต่อจากส่วนเนื้อหา และก่อนส่วนภาคผนวก  (ดูตัวอยา่งหน้า 37-38) 
 

ส่วนที ่4 : ส่วนภำคผนวก 
ภาคผนวกเป็นส่วนที่ให้รายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนผลงานวิจัย เช่น คู่มือการใช้งานโปรแกรม 

แบบสอบถามหรือแบบสัมภาษณ์ ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ตารางบันทึกข้อมูล และสูตรค านวณต่าง ๆ 
เป็นต้น 

การจะมีภาคผนวกหรือไม่ข้ึนอยู่กับความจ าเป็นและความเหมาะสม หากมีให้เริ่มภาคผนวกในหนา้ 
ถัดจากเอกสารและสิ่งอ้างอิงโดยมีข้อความวา่ ภำคผนวก อยู่กลางหน้ากระดาษส่วนกลาง รายละเอียดใน 
ภาคผนวกให้แสดงในหนา้ถัดไป หากมีความจ าเป็นต้องแบ่งภาคผนวกออกเป็นภาคผนวกย่อย ในหน้าต่อไป 
พิมพ์ค าว่า ภาคผนวก ก และชื่อของภาคผนวก ก (ถ้าม)ี ตรงกลางหน้ากระดาษส่วนกลาง การเริ่ม 
ภาคผนวกย่อยทกุครั้งใหข้ึ้นหน้าใหม่  (ดูตัวอยา่งหน้า  39-40) 
 

ส่วนที ่5 : ประวัติกำรศกึษำ 
ประวัติการศึกษา ควรประกอบด้วยข้อความ ตา่ง ๆ ดังนี ้
 

ประวัติผู้จัดท า (พิมพต์ัวหนาอยู่กลางหน้ากระดาษ) 
รูปนักเรียน (รูปนักเรียน/นักศึกษา ที่สุภาพเรียบร้อย) 
ชื่อ - สกุล (โดยมคี าน าหน้าชื่อ) 
ชื่อโครงการ 
สาขาวิชา 
 

ประวัติส่วนตวั (ตวัหนาชดิขอบซ้าย) 
วันเกิด 
ที่อยู่ 
เบอร์โทรศัพท ์
E-mail 
ประวัติการศึกษา (ตวัหนาชิดขอบซ้าย) 
ปี พ.ศ. ทีจ่บการศกึษาให้เรียงจากระดับประถมศึกษาไปจนถึงระดับปีการศึกษาที่ส าเร็จการศกึษา 
 
 



คู่มือการพิมพโ์ครงการ 2559                                                                    งานวิจยัพฒันานวตักรรมและสิ่งประดิษฐ์ 

6 

ทั้งนี ้ควรมคีวามยาวไม่เกินหนึ่งหน้า และเป็นหน้าสุดทา้ยของโครงการ โดยพิมพ์ค าว่า ประวัต ิ
กำรศึกษำ ตรงกลางหน้ากระดาษส่วนบน แล้วใส่ข้อความต่าง ๆ ดังกลา่วข้างต้นเรียงล าดับลงมา  
(ดูตัวอย่างหน้า  53) 
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กำรพิมพ์โครงกำร 
 

กระดำษที่ใช้พิมพ ์
ใช้กระดาษสีขาว ขนาดมาตรฐาน A4 น้ าหนักไม่ต่ ากวา่ 80 แกรม และใช้พมิพ์หน้าเดียว 

 

ตัวพิมพ ์
ใช้ตัวอกัษร (Font) TH Sarabun New เป็นมาตรฐานเพราะจะได้อา่นง่ายและเป็นทางการ ไม่ใช ้

ตัวเอน และตัวลวดลาย ตัวอักษรต้องเป็นสีด า มขีนาดและแบบเดียวกันตลอดเล่ม (นอกจากกรณตีัวพิมพ ์
ในตารางหรือรูปประกอบที่อาจจ าเป็นต้องใชต้ัวพิมพ์ที่เล็กลงหรือย่อสว่นเพื่อให้อยู่ในกรอบของการวางรูป 
กระดาษตามระเบียบ) สัญลักษณ์หรือตัวพิมพพ์ิเศษซ่ึงเครื่องพิมพ์ดดีหรือเครื่องคอมพิวเตอร์ ไม่สามารถ 
พิมพ์ไดใ้ห้เขียนด้วยหมึกด าอย่างประณตี 

การพิมพ์บท และชื่อบท ให้ใช้ตัวอกัษร ขนาด 18 พอยต ์และพิมพต์ัวเข้ม หัวข้อในระดับต่าง ๆ 
ให้ใช้ตัวอกัษร ขนาด 16 พอยต ์และพิมพต์ัวเข้ม ส่วนในเนื้อความของโครงการให้ใช้ขนาด 16 พอยต์ 
โครงการที่พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษให้ใช้แบบอักษร TH Sarabun New ขนาด 16 พอยต์ ส าหรับ 
เน้ือความ และหัวข้อในระดับต่าง ๆ และใช้ขนาด 16 พอยต์ หนา ส าหรับการพิมพ ์บท และชื่อบท 
 

กำรเว้นที่ว่ำงริมขอบกระดำษ 
ตั้งค่ำหน้ำกระดำษหน้ำแรกของบท 
- ขอบบน 3 cm 
- ขอบล่าง 2.54 cm 
- ขอบซ้าย 3 cm 
- ขอบขวา 2.54 cm 
 

ตั้งค่ำหน้ำกระดำษของหน้ำที่ไม่ใช่หน้ำแรก 
- ขอบบน 3 cm 
- ขอบล่าง 2.54 cm 
- ขอบซ้าย 3 cm 
- ขอบขวา 2.54 cm 
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กำรเว้นระยะระหว่ำงบรรทัด 
การพิมพ ์ให้ใช้ระยะบรรทัดเดี่ยว โครงการทีพ่ิมพเ์ป็นภาษาอังกฤษ ให้ใช้ระยะบรรทัด 1.5 

(1.5 line) และให้เว้น 1 บรรทัดพิมพ ์(1 enter) ในกรณีต่อไปน้ี 
1. การพิมพ์ระหวา่งบทกบัชื่อบท 
2. การพิมพ์ระหวา่งหัวข้อ 
3. การพิมพ์ระหวา่งหัวข้อกับข้อความที่ตามมา 
4. การขึ้นย่อหน้าใหม่ทุกครั้ง 
5. การขึ้นข้อใหม่ทุกครั้ง (กรณีที่สามารถพิมพ์ข้อความจบได้ในบรรทัดเดยีว สามารถพิมพ์ตดิกันได้ 

โดยไม่ต้องเว้นบรรทดั) 
6. การพิมพ์ระหวา่งด้านบนและด้านล่างของตารางและภาพ กับเนื้อความวิทยานิพนธ์ (กรณตีาราง 

หรือภาพอยูใ่นหน้าเดียวกับเนื้อความของโครงการ) 
 

กำรย่อหน้ำ 
1. กำรล ำดับหน้ำ 

ในส่วนแรกของโครงการให้เริ่มล าดับหน้าตั้งแต่ใบรับรองโครงการวิทยาลัย โดยใชต้ัวอกัษรและ 
มีวงเล็บก ากับในโครงการที่เป็นภาษาไทย เช่น (ก) (ข) ... และใช้เลขโรมันเล็ก ในโครงการภาษาอังกฤษ 
เช่น i ii เป็นต้น 

ในส่วนเนื้อหาของโครงการเป็นต้นไป ให้เริ่มล าดบัหน้าตั้งแต่บทที่ 1 ไปจนจบเล่ม โดยใช้ตัวเลขเรยีง 
ตามล าดับไปและนับทุกหน้า ห้ามมีหน้าแทรก เช่น หน้า 2 ก หน้า 2 ข เป็นต้น 
2. กำรพิมพ์เลขหน้ำ 

ให้พิมพ์เลขหน้าที่มุมบนด้านขวา หา่งจากขอบบน และด้านข้างทางดา้นละ 1 นิ้ว ทุก ๆ หน้า 
จะต้องมีหมายเลขหน้าก ากับ ยกเว้นปกใน หน้าที่มีชื่อบท หน้าแรกของเอกสารและสิ่งอ้างอิง และหน้าที่มี 
ค าว่าภาคผนวก 

กำรพิมพ์บทที ่และหัวข้อในบท 
1. บท 

เมื่อเริ่มบทใหม่ต้องขึ้นหน้าใหม่เสมอ โดยพิมพ์ค าว่า บทที ่ไว้กลางหน้ากระดาษด้วยอักษรเข้ม ทุกบทต้อง
มีเลขประจ าบท ใช้เเลขอาราบิก เช่น บทที ่1  เป็นต้น 
2. กำรก ำหนดหัวข้อในบท 

การก าหนดหัวข้อโครงการ หมายถึง การแบ่งโครงการออกเป็นส่วน ๆ ตามความเหมาะสมแต่ควร 
มีหัวข้อเท่าที่จ าเป็น 
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หัวข้อเรื่องในกำรเขียนโครงกำรแต่ละบทประกอบด้วยหัวข้อใหญ่ และหัวข้อย่อยตำมล ำดับดังนี้ 
1. บทที่และชื่อบท ให้พมิพ์กลางหน้ากระดาษไม่ขีดเส้นใต้ พิมพด์้วยตัวอกัษรเข้ม ขนาด 18 

พอยต์ ซึ่งบทที่ยาวเกิน 1 บรรทดั ให้แบ่งค าหรือประโยคตามความเหมาะสมและพิมพ์เรียงลงมาในลักษณะ 
สามเหลี่ยมหัวกลับ 

2. เรื่อง ใหพ้ิมพ์กลางหน้ากระดาษไม่ขีดเส้นใต้ พมิพ์ด้วยตัวอักษรเข้ม ขนาด 18 พอยต ์
3. หัวข้อข้าง ให้พิมพ์ติดริมซ้ายมือสุดของกระดาษ เว้นขอบกระดาษไว้ตามระเบียบ และพิมพ์ด้วย 

ตัวอักษรเข้ม ขนาด 16 พอยต ์
4. หัวข้อย่อย ให้พิมพ์ในระดับย่อหน้า และพิมพด์้วยตวัอักษรเข้ม ขนาด 16 พอยต ์
 

(ดูตัวอย่างหน้า  31) 
กรณีที่ตอ้งใส่ตวัเลขหรือตัวอักษรเพื่อแสดงล าดับของหัวข้อก็สามารถกระท าได้ตามความเหมาะสม 

โดยเริ่มให้ตัวเลขหรือตวัอักษรก ากับในระดับหัวข้อข้าง ส่วนการพิมพ์หัวข้อย่อย ถ้ามีการแบ่งหัวข้อย่อย 
ออกเป็นมากกว่า 3 ระดบั ให้ใช้ตัวอกัษรก ากับสลับตัวเลข (ดูตัวอย่างหนา้  32) 
 

กำรพิมพ์ตำรำง 
1. ตารางประกอกดว้ย ล าดับที่ของตาราง ชื่อตาราง ส่วนข้อความ และที่มาของข้อมูลในตารางให้ 

พิมพ์อยู่ในหน้าเดียวกันทั้งหมด ตารางที่มีความยาวจนไม่สามารถบรรจุในหน้ากระดาษเดียวได้ ให้พิมพ์ส่วน 
ที่เหลือในหน้าถัดไป โดยพิมพ์ค าว่า ตำรำงที่ (พรอ้มเลขล าดับที่ของตาราง) แล้วตามดว้ยค าว่า (ต่อ) เช่น ตำรำงที่ 
1 (ต่อ)  เป็นต้น  

2. ล าดับที่ของตาราง ใหล้ าดับแยกตามบทโดยมีเลขประจ าบทก ากับ เช่น ตารางที่ 1.1 , 1.2 ... 
1.5 ในบทที่ 1 และตารางที่ 2.1 , 2.2 , ... 2.10 ในบทที่ 2 

3. การพิมพ์ตาราง พิมพค์ าว่า ตำรำงที่ โดยใช้อักษรเข้ม ตามดว้ยเลขล าดบัที่ของตาราง (โดย 
เว้น 2 อักษร) ไว้ริมซ้ายมือสุดของกระดาษที่เว้นขอบไว้ตามระเบียบแล้ว และพิมพ์ชื่อตารางต่อจากเลขล าดับ 
ที่ของตาราง (โดยเว้น 2 ตัวอักษร) หากชื่อตารางยาวเกินกว่า 1 บรรทดั ให้พิมพ์อักษรตัวแรกของบรรทัดที่ 2 
ตรงกับตัวแรกของชื่อตาราง  

4. ตารางที่มีความกวา้งจนไม่สามารถบรรจใุนกระดาษเดียวได้ ให้พิมพ์ตามขวางของหน้ากระดาษ 
โดยหันหัวตารางเข้าสันปก หรืออาจย่อส่วนให้เล็กลงได้ตามความจ าเป็น แต่ไม่ควรเล็กเกินกวา่ 14 พอยต ์
หากไม่สามารถท าไดใ้ห้แบ่งตารางออกเป็นส่วน ๆ ทั้งนี ้ค าว่าตารางที ่และชื่อตารางตลอดจนที่มา และ 
หมายเหตุใต้ตารางให้ใชอ้ักษรขนาด 16 พอยต ์

5. ให้จัดวางตารางตามความเหมาะสมสวยงามของหน้ากระดาษ กรณีตารางอยู่ในหน้าเดียวกับ 
เน้ือความให้เว้นระยะบรรทัดระหว่างดา้นบนและด้านล่างของตารางกับเนื้อความ 1 บรรทัดพิมพ ์

6. มีเส้นแบ่งโคลัม (column) 
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7. การพิมพ์หน่วยของตวัเลขในตาราง ในกรณีทีต่ัวเลขในสดมภ์ต่าง ๆ มหีน่วยเดียวกัน ให้พิมพ ์
หน่วยของตัวเลขไว้ในวงเล็บ ตรงมุมบนด้านขวามอืเหนือหัวตาราง กรณทีีต่ัวเลขในสดมภ์ต่าง ๆ มหีน่วย 
ต่างกัน ให้พิมพ์หน่วยของตัวเลขไว้ในวงเล็บภายใต้ชื่อโคลัมนั้น 

8. หมายเหตุของตาราง (ถ้ามี) ให้อยู่ก่อนที่มาของตาราง 
9. ตารางให้ใช้ภาษาเดียวกับภาษาที่ใช้เขียนในโครงการ 
(ดูตัวอย่างหน้า  33-34 
 

กำรพิมพ์รูปประกอบ 
1. รูปภาพประกอบได้แก ่แผนภูมิ แผนที่ ภาพถ่าย ภาพวาด 
2. การให้ล าดับที่ของภาพ ใชร้ะบบเดียวกับการให้ล าดับที่ของตาราง 
3. ให้พิมพ์ค าวา่ รูปที ่โดยใช้อักษรเข้ม และเลขล าดับที่ของภาพไวด้้านลา่งของรูป ตรงต าแหน่ง 

ริมซ้ายมือของกระดาษทีเ่ว้นของขอบไว้ตามระเบียบแล้ว และพิมพ์ค าบรรยายรูปต่อจากเลขล าดับที่ของรูป 
โดยเว้น 2 ตัวอักษร หากค าบรรยายภาพยาวเกินกว่า 1 บรรทัด ให้พิมพ์อกัษรตัวแรกของบรรทดัที่ 2 ตรง 
กับตัวแรกของค าบรรยายรูป  

4. ให้จัดวางรูปตามความเหมาะสมสวยงามของหน้ากระดาษ กรณีที่ไม่สามารถบรรจุรูปในหน้าเดยีว 
ได้ ให้ย่อส่วนลงตามความจ าเป็น หรือให้บรรจุส่วนที่เหลือในหน้าถัดไปโดยพิมพ์ค าว่า รูปที่ (พร้อมเลข 
ล าดับที่มาของรูป) แล้วตามด้วยค าวา่ (ต่อ) หรอื   เช่น รูปที่ 1 (ต่อ)  เป็นต้น 

5. กรณีไม่อาจใส่ล าดับ และค าบรรยายรูปลงในในหน้าเดียวกับรูปได้ ให้ใส่ไว้หน้าซ้ายมือ กรณีนี้ 
ให้นับหน้าด้วยและไม่ให้มีการพิมพ์ในหน้าขวามอืก่อนนั้น 

6. ที่มาของรูป ใช้รูปแบบเดียวกับที่มาของตาราง 
7. ค าอธิบายรูปให้ใช้ภาษเดียวกับภาษาที่ใช้เขียนโครงการ 
(ดูตัวอย่างหน้า  35-36) 
 

กำรเขียนบรรณำนุกรมท้ำยบท 
 

 1.  พิมพ์ค าว่า  บรรณานกุรม หรือ Bibliography  กลางหน้ากระดาษ ตัวอักษรตวัเข้มขนาด 20 พอยท์ 
ไม่ต้องขีดเส้นใต้ ระยะห่างจากขอบบน 2 นิ้ว  และข้อความใต้ค า ห่าง 2 ปัด 
 2.  การเขียนบรรณานุกรม ให้เขียนแบบย่อหน้าชะโชก คือ บรรทดัแรกชดิเส้นกั้นหน้าบรรทัดต่อมาให้
เย้ืองจากเส้นกั้นหน้า 8 ตัวอักษร และไม่ต้องมีหมายเลขก ากับหน้ารายการ 
 3.  การเขียนบรรณานุกรมแต่ละรายการ ตอ้งขึ้นบรรทัดใหม่ทกุครั้ง 
 4.  รายการบรรณานุกรมมีมากกวา่ 1 ภาษา มีหลากหลายประเภทแต่มีจ านวนน้อย ให้จัดเรียง
บรรณานุกรมรวมกันโดยไม่แยกประเภท แต่ให้เรียงบรรณานุกรมภาษาไทยก่อนภาษาตา่งประเทศ 
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 5.  รายการบรรณานุกรมมีมากกวา่ 1 ภาษา มีหลากหลายประเภท เช่น หนังสือ บทความ แต่มจี านวน
มากให้เรียงบรรณานุกรมแบบแยกประเภท โดยจัดเรียงบรรณานุกรมภาษาไทยก่อนภาษาต่างประเทศ 
 
 6.  ถ้าตวัแรกของบรรณานุกรมเป็นตัวเลข ให้เรียงบรรณานุกรมที่เป็นตัวเลขก่อนตัวภาษาอกัษร โดยเรียง
ตัวเลขจากค่าน้อยไปค่ามาก 
 7.  การเรียงล าดับบรรณานุกรม ให้เรียงตามล าดบัอักษรตามตัวแรกของรายการบรรณานุกรมภาษาไทย
เรียงล าดับตามแบบพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ก-ฮ ภาษาตา่งประเทศเรียงตาม A-Z ตามการเรียงล าดับ
ในพจนานุกรมภาษาอังกฤษ 
 8.  บรรณานุกรมชื่อผู้แตง่ซ้ า ให้เรียงล าดับตามเลขปีพิมพ์ จากค่าน้อยไปค่ามาก 
 9.  บรรณานุกรมมีชื่อผู้แต่งซ้ าในหน้าเดียวกันและติดกัน ใช้เครื่องหมายขดีเส้นใต้___ ขนาด 1.5 
เซนติเมตร หรือเว้นระยะขนาด 7 ตวัอักษร แทนการพิมพ์ชื่อผู้แต่งซ้ า 
 10.  ใช้เครื่องหมายก ากบัและการเว้นระยะในการพิมพใ์ห้ถูกต้องและเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
 นอกจากการเขียนบรรณานุกรมให้ถูกต้องแล้ว ผูท้ ารายงานจะต้องตรวจสอบจ านวนบรรณานุกรมท้ายเล่ม
ว่า สัมพันธ์กับจ านวนรายการอา้งอิงในเน้ือหาหรือไม่ กล่าวคือ ในการตรวจสอบความสมบูรณ์และความสอดคล้อง
ของจ านวนรายการอา้งองิ จ านวนอา้งอิงในเน้ือหา (ยกเว้นการอ้างอิงซ้ า) ต้องเท่ากับจ านวนบรรณานุกรมทา้ยเล่ม 
(ดูตัวอย่างหน้า  37-38) 
 
 

 

กำรพิมพ์ภำคผนวก 
1. กรณีมีภาคผนวกเดียวให้ระบุชื่อภาคผนวกบนแผ่นแรก (ดูตัวอยา่งหน้า  39) 
2. กรณีมีหลายภาคผนวกให้เพิ่มแผ่นภาคผนวกตามตัวอยา่ง (ดตูัวอยา่งหน้า  40) 
3. ตารางในส่วนภาคผนวก ให้ใช้รูปแบบเดียวกับตารางในส่วนเนื้อหา แตใ่ห้ใส่ล าดับที่แยกตาม 

ภาคผนวกย่อย เช่น 
ตารางผนวกที ่ก 1 ก 2 ... ก 6 ในภาคผนวก ก 
ตารางผนวกที ่ข 1 ข 2 ... ข 8 ในภาคผนวก ข 
4. รูปในส่วนภาคผนวก ให้ใช้รูปแบบเดียวกับรูปในส่วนเนื้อหา แต่ให้ใส่ล าดับที่แยกตามภาคผนวก 

ย่อย เช่น 
รูปที ่ก 1 ก 2 ... ก 6 ในภาคผนวก ก 
รูปที ่ข 1 ข 2 ... ข 8 ในภาคผนวก ข 
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ตัวอย่ำงกำรจัดท ำรูปเล่ม 
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โครงกำรวิชำชีพ 
กลิ่นตลบ ประคบเท้ำ 

 
 
 
 
 
 
 
 

โดย 
  นำงสำวปณิดำ  จรัสสัน ระดับ  ปวช. 3   แผนกวิชำกำรบัญชี 
  นำงสำวประภัสสร ชิณเทศ ระดับ  ปวช.3  แผนกวชิกำรบัญชี 
  นำงสำวอรอุมำ แสนขำว ระดับ  ปวช.3    แผนกวิชำกำรบัญชี 
 
 
 
 

โครงกำรนี้เป็นส่วนหนึ่งของกำรศึกษำวิชำโครงกำรวิชำชีพ (รหัสวิชำ 2201-5001) 
ตำมหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ  (ปวช.)   

ประเภทวิชำพำณิชยกรรม  สำขำวิชำกำรบัญชี  สำขำงำนกำรบัญชี 
วิทยำลัยเทคนิคเขำวง 

ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ  2556 
 

ตัวอย่างปกนอก ระดับ  (ปวช.) 
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ตัวหนังสือเป็นตัวหนา 
ขนาด 18 2 เคาะ 

1 เคาะ 

ตั้งค่าหน้ากระดาษหน้าปกนอก (ปวช.) 
- บน 3 cm 
- ล่าง 2.54 cm 
- ซ้าย  3 cm 
- ขวา 2.54 cm  
 
 
 
 
 

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

โดย 
..................................................................... 

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

โครงกำรนี้เป็นส่วนหนึ่งของกำรศึกษำวิชำโครงกำรวิชำชีพ (รหัสวิชำ 2201-5001) 
ตำมหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ  (ปวช.)   

ประเภทวิชำพำณิชยกรรม  สำขำวิชำกำรบัญชี  สำขำงำนกำรบัญชี 
วิทยำลัยเทคนิคเขำวง 

ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ  2556 
 
 

ห่าง  3  ซม. 

เส้นผ่าศูนย์กลาง 3 ซม. 

2 Enter ไม่ต้องใส่ค าว่า “โครงการ”  
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กำรพัฒนำเว็บแอปพลิเคชั่นบนระบบอินเทอร์เน็ต ร้ำนสินค้ำท ำมือ Hand Made 
 
 
 
 
 
 

โดย 
 

  นำงสำวปณิดำ  จรัสสัน ระดับ ปวส.2     แผนกวิชำกำรบัญชี 
  นำงสำวประภัสสร ชิณเทศ ระดับ  ปวส.2    แผนกวชิกำรบัญชี 
 
 
 
 
 
 

โครงกำรนี้เป็นส่วนหนึ่งของกำรศึกษำวิชำโครงกำรวิชำชีพ (รหัสวิชำ 3201-3001) 
ตำมหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสงู  (ปวส.)   

ประเภทวิชำบริหำรธุรกิจ  สำขำวิชำกำรบัญชี  สำขำงำนกำรบัญชี 
วิทยำลัยเทคนิคเขำวง 

ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ  2556 
 

ตัวอย่างปกนอก ระดับ  (ปวส.) 
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ตัวหนังสือเป็นตัวหนา 
ขนาด 18 

 
 
 

ตั้งค่าหน้ากระดาษหน้าปกนอก (ปวส.) 
- บน 3 cm 
- ล่าง 2.54 cm 
- ซ้าย 3 cm 
- ขวา 2.54 cm  
 
 
 
 
 

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

โดย 
..................................................................... 

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

 
 
 

โครงกำรนี้เป็นส่วนหนึ่งของกำรศึกษำวิชำโครงกำรวิชำชีพ (รหัสวิชำ 3201-3001) 
ตำมหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสงู  (ปวส.)   

ประเภทวิชำบริหำรธุรกิจ  สำขำวิชำกำรบัญชี  สำขำงำนกำรบัญชี 
วิทยำลัยเทคนิคเขำวง 

ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ  2556 
 
 
 

ห่าง  3  ซม. 

เส้นผ่าศูนย์กลาง 3 ซม. 

2 Enter ไม่ต้องใส่ค าว่า “โครงการ”  
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ใบรับรองโครงกำร 

วิทยำลัยเทคนิคเขำวง 
 

ชื่อโครงกำร       พัฒนาเว็บเพจ (Web-page Development and desing)  กรุงเทพมหานครในยาม
ราตร ี
ผู้รับผิดชอบโครงกำร     
 นายกิตตกิวิน               พิมเสน                     เลขประจ าตัว  5322010069 
 นางสาวพัชร ี               แก้วทองค า               เลขประจ าตัว  5320100721 
 นางสาวเบญจวรรณ       บัวอุไร                     เลขประจ าตัว  5322010210 
สำขำวิชำ  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
ครทูี่ปรึกษำ   ครูนุชรากร   นาคสมบูรณ์ 
ปีกำรศึกษำ  2556 
 

                   วิทยาลัยเทคนิคเขาวงได้อนุมัติโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร 
ประกาศนียบัตรวชิาชพี (ปวช.)  สาขาคอมพวิเตอร ์
 
ลงชื่อ............................................ประธานคณะกรรมการ   ลงชื่อ...................................................กรรมการ 
        (..........................................)                                                   (............................................) 
ลงชื่อ............................................กรรมการ                         ลงชื่อ...................................................กรรมการ 
        (..........................................)                                                   (............................................) 
ลงชื่อ............................................ครูผู้สอนวิชาโครงการ     ลงชื่อ........................................ครูที่ปรกึษาโครงการ 
        (..........................................)                                                    (..........................................) 
ลงชื่อ............................................                                         ลงชื่อ............................................... 
        (...........................................)                                                   (......................................) 
หัวหน้าแผนกวิชา........................                                                  รองผูอ้ านวยการฝา่ยวชิาการ 

     ลงชื่อ.................................................... 
                                                        (นายบุญช่วย    กัว้ศรี) 

ตัวอย่างใบรับรองโครงการ 
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                                                   ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคเขาวง 
 
 
ชื่อ  :  นายกติตกิวิน               พิมเสน                    
 นางสาวพัชร ี               แก้วทองค า               
 นางสาวเบญจวรรณ    บัวอุไร                       
ชื่อโครงการ :  พัฒนาเว็บเพจ (Web-page Development and desing)  กรุงเทพมหานครในยามราตรี 
สาขาวิชา :  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
ครูที่ปรึกษา :  ครูนุชรากร   นาคสมบูรณ์ 
ปีการศึกษา :  2556 
 

บทคัดย่อ   
                 จากการท าโครงการพัฒนาเว็บเพจ (Web-page Development and desing)  กรุงเทพมหานคร
ในยามราตร ี มวีัตถุประสงค์เพื่อ เรียนรู้วธิีการใช้ Web-page  เพื่อให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ เห็นถึงความงดงามของ
กรุงเทพมหานครราตร ีเพื่อสรา้งความสามัคคีในกลุ่มของการท างาน  ประชากรทีใ่ช้ในการวิจัย อาจารย์นักเรียน 
นักศึกษา และผู้สนใจ  จ านวน  265  คน  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถาม และสถิติที่ใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ  คา่เฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
                 ผลการวิจยัพบว่า อาจารย์นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจโดยรวมอยู่ในระดับ มาก  เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อพบว่า  ด้านที่มีคา่เฉลี่ยสูงสงู คือ ความถูกต้องตรงตามความต้องการของโปรแกรม เป็นอันดับหนึ่ง 
รองลงมาคือ ด้านประสทิธิภาพการใช้งานโปรแกรม  และอันดับสุดทา้ยคอื ความยากงา่ยในการใช้งานระบบ  ส่วน
ผลการเปรียบเทียบ การพัฒนาเว็บเพจ (Web-page Development and desing)  กรุงเทพมหานครในยามราตรี 
จ าแนกตามปัจจัยสว่นบุคคลพบว่า บุคลากรที่มีเพศและมีระดับอายุตา่งกนั มีระดับความเข้าใจอยา่งมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ .05  ต่างกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่างการเขยีนบทคัดย่อ 
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ชื่อ  :  ..........................................................                    
 ..........................................................               
 ..........................................................                       
ชื่อโครงการ :  ........................................................................................................................................... 
สาขาวิชา :  .......................................................... 
ที่ปรึกษา :  อาจารย์.............................................. 
ปีการศึกษา :  2556 
 

บทคัดย่อ   
                 ............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
                 ............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวหนังสือหนาขนาด  16 

เว้น 1 บรรทดั 
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กิตติกรรมประกำศ 
 
                  การท าโครงการเล่มนี้ส าเร็จลงไดด้ว้ยความกรุณาช่วยเหลือเป็นอย่างดียิ่งจากอาจารย์มลลาภ น้อย
หัวหาด อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ อาจารย์เต็มศริิ  จุ้ยศุขะ หัวหน้าแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ อาจารย์ฉันท์ทิพย์    
ลีลิตธรรม  ที่ไดก้รุณาใหค้ าแนะน า เสนอแนะ ตรวจแก้ไขข้อบกพร่องและช่วยเหลือคณะผู้จัดท าตลอดมาตั้งแต่ต้น
จนส าเร็จเรียบร้อย คณะผู้จัดท าขอกราบขอบพระคุณไว้เป็นอย่างสูงยิ่งที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรูด้้าน
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศให้คณะผู้จดัท าได้ประสบผลส าเรจ็ด้วยดีขอขอบพระคุณ อาจารย์มลลาภ 
น้อยหัวหาด  และคณะครูวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี  ที่ไดก้รุณาช่วยเหลือแนะน าในด้านการค้นหาข้อมูล การ
พัฒนาเว็บเพจ (Web-page Development and desing)  กรุงเทพมหานครในยามราตรี เป็นอย่างด ี
                  ขอขอบพระคุณ นางสวุรรณา พิมเสน   นางดารณี  แก้วทองค า และ นางสุนันทา บัวอุไรซึ่งเป็น
มารดาที่คอยสนับสนุนในด้านต่าง ๆ และให้กาลงัใจคณะผู้จัดท ามาโดยตลอดจนส าเร็จเรียบร้อยดว้ยดีมาตลอด  

 
 

คณะผู้จัดท า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ตัวอย่างการเขยีนกติติกรรมประกาศ 



คู่มือการพิมพโ์ครงการ 2559                                                                    งานวิจยัพฒันานวตักรรมและสิ่งประดิษฐ์ 

21 

เว้น 2 บรรทดั 

รทดั 
 

 

กิตติกรรมประกำศ 
 
                  
............................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
                  
............................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 

 
 

คณะผู้จัดท า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เว้น 1 บรรทดั 

ขนาด 18 ตัวหนา กึ่งกลางหน้ากระดาษ 
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สำรบัญ   
 หน้า 
 ใบรับรองโครงการวิทยาลัย   ก 
 บทคัดย่อ  ข 

กิตติกรรมประกาศ  ค 
สารบัญ   ง 
สารบัญภาพ  จ 
สารบัญตาราง  ฉ 
บทที ่1  บทน ำ 1   

 วัตถุประสงค์  2  
 หลักการและเหตุผล  3 
 ขอบเขตของโครงการ  4 
 ประโยชน์ที่ได้รับ  5 
 วิธีด าเนินโครงการ  6 
 นิยามศัพท์  7 
 บทที ่2  เอกสำรที่เกี่ยวข้อง  8 

 ความรู้เกี่ยวกับโปสเตอร ์ 9 
 ความหมายของการประชาสัมพันธ์  10 
 ขั้นตอนการตดิตั้งโปรแกรมและการใช้งานโปรแกรม                               11 
 Adobe Photoshop CS4  12 
 Adobe Flash CS3  13 

 บทที ่3  วิธีกำรด ำเนินโครงกำร  14 
 ขั้นตอนและระยะเวลาในการด าเนินงานตามโครงการ  15 
  เสนอหัวข้อโครงการ  16 
  ศึกษาการใช้งานโปรแกรม  17 

  รวบรวมข้อมูล  18 
  ออกแบบและพัฒนาโปสเตอร์  19 
 ตรวจสอบและทดลองน าไปใช้  20 
 
 
 
 

ตัวอย่างการเขยีนสารบัญ 
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สำรบัญ  (ต่อ) 
 หน้า 
 จัดท าแบบประเมินผลงาน  20 
 ตรวจสอบและแก้ไขปรับปรุง  21 
   จัดท ารูปเล่มโครงการ   22 
 น าเสนอโครงการ  23 
 บทที ่4  ผลกำรด ำเนินโครงกำร         24 

  การเก็บข้อมูล  25 
  การวิเคราะห์ข้อมูล  26 
  ผลการด าเนินโครงการ  27 

 บทที ่5  สรุปอภิปรำยผลและข้อเสนอแนะ       28 
 สรุปผลการด าเนินโครงการ  29 
 ปัญหาและอุปสรรค  30 
 ข้อเสนอแนะ  31 
 บรรณำนุกรม  32 
 ภำคผนวก           33 
 ภาคผนวก  ก  ผลงานโปสเตอร์แผนกแต่ละแผนกในวิทยาลัยฯ  34 
 ภาคผนวก  ข  เครือ่งมือการประเมิน  35 
 ภาคผนวก  ค  การเผยแพร่และน าไปใช้  36 
 ภาคผนวก  จ  แบบฟอรม์โครงการที่ไดร้ับการอนุมัติแล้ว  37 
 ประวัติผู้จัดท ำ  38 
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3  cm 
 

 
 

 

สำรบัญ   
 หน้า 
 ..........................................   ก 
 .......................................... ข 

.......................................... ค 

..........................................   ง 

.......................................... จ 

.......................................... ฉ 
บทที ่1  .......................................... 1   

 ..........................................  2  
 .......................................... 3 
 .......................................... 4 
 .......................................... 5 
 .......................................... 6 
 .......................................... 7 
 บทที ่2  .......................................... 8 

 .......................................... 9 
 .......................................... 10 
 ..........................................                               11 
 .......................................... 12 
 .......................................... 13 

 บทที ่3  .......................................... 14 
 .......................................... 15 
  .......................................... 16 
  .......................................... 17 

  .......................................... 18 
  .......................................... 19 
 .......................................... 20 
 
 

ขนาด 18 ตัวหนา กึ่งกลางหน้ากระดาษ 

3  cm 2 เคาะ 

1 เคาะ 

10 เคาะ 
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3  cm 
 

 
 

   
สำรบัญ  (ต่อ) 

 หน้า 
 .......................................... 20 
 .......................................... 21 
   ..........................................  22 
 .......................................... 23 
 บทที ่4  ..........................................        24 

  ..........................................  25 
  .......................................... 26 
  .......................................... 27 

 บทที ่5  ..........................................        28 
 .......................................... 29 
 .......................................... 30 
 ..........................................  31 
 บรรณำนุกรม  32 
 ภำคผนวก           33 
 ภาคผนวก  ก  .......................................... 34 
 ภาคผนวก  ข  .......................................... 35 
 ภาคผนวก  ค  .......................................... 36 
 ภาคผนวก  จ  .......................................... 37 
 ประวัติผู้จัดท ำ  38 

 

 
 
 
 
 
 
 

2 เคาะ 

2 เคาะ 
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สำรบัญภำพ 
                                                                                                                                            

หน้า 
รูปที ่ 1.1  แสดงหน้าหน้าดาวน์โหลด แล้วกดที่ปุม่ Create an Adobe account  12 
รูปที ่ 1.2  เป็นการป้อนข้อมูลตามความเป็นจริงโดยช่องไหนมีดาวแดงอยูก่รุณาป้อนให้ครบ  12 
รูปที ่ 1.3  จากนั้นจะแสดงหน้าลิงค์ไปที่หน้าดาวน์โหลด  19 
รูปที ่ 2.1  เลือก File วา่จะ Save ไว้ทีใ่ดที่สะดวก  20 
รูปที ่ 2.2  ระบบเริ่มดาวน์โหลด  21 
รูปที ่ 2.3  เมื่อสั่งตดิตั้งมันจะถามหา Key ไม่ตอ้งสนใจเลือกการติดตั้งแบบ Basic  25 
รูปที ่ 2.4  เสรจ็แล้วก็สามารถเรียกใช้งานได้เลย  27 
รูปที ่ 2.5  แสดงการเรียกใช้โปรแกรม  28 
รูปที ่ 3.1  เป็นส่วนที่ใชใ้นการปรับคุณสมบัติตา่ง ๆ ของเครื่องมือ  29 
รูปที ่ 3.2  สว่นของอุปกรณ์ต่างๆ ในโปรแกรม  31 
รูปที ่ 3.3  เป็นส่วนที่ใชใ้นการอ านวยความสะดวกตา่ง ๆ ให้ผู้ใช้งานได้ใช้งานง่ายมากยิ่งข้ึน  34 
รูปที ่ 3.4  อุปกรณ์ตา่งๆ ที่ใช้ในการตกแต่งภาพของ Photoshop  39 
รูปที ่ 3.5  Layer ตา่งๆ ในการตกแต่งแก้ไขภาพ  43 
รูปที ่ 3.6  การใช้เครื่องมือในการเลือกสว่นของภาพในแบบต่างๆ  47 
รูปที ่ 4.1  ตัวอยา่งการเลือกรูปคนโดยใช้ Magic WandTool  55 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอย่างการเขยีนสารบัญภาพ

ภาพภ 2 เคาะ 
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3  cm 
 

 
 
 

 

สำรบัญภำพ 
                                                                                                                                            

หน้า 
รูปที ่ 1.1  ............................................................................................................................... 12 
รูปที ่ 1.2  ............................................................................................................................... 12 
รูปที ่ 1.3  ............................................................................................................................... 19 
รูปที ่ 2.1  ............................................................................................................................... 20 
รูปที ่ 2.2  ............................................................................................................................... 21 
รูปที ่ 2.3  ............................................................................................................................... 25 
รูปที ่ 2.4  ............................................................................................................................... 27 
รูปที ่ 2.5  ............................................................................................................................... 28 
รูปที ่ 3.1  ............................................................................................................................... 29 
รูปที ่ 3.2  ............................................................................................................................... 31 
รูปที ่ 3.3  ............................................................................................................................... 34 
รูปที ่ 3.4  ............................................................................................................................... 39 
รูปที ่ 3.5  ............................................................................................................................... 43 
รูปที ่ 3.6  ............................................................................................................................... 47 
รูปที ่ 4.1  ............................................................................................................................... 55 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 เคาะ 

ขนาด 18 ตัวหนา กึ่งกลางหน้ากระดาษ 
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สำรบัญตำรำง 
                                                                                                                                           

หน้า 
ตารางที่  3.1  ตารางขั้นตอนและระยะเวลาในการด าเนินโครงการ  38 
ตารางที่  4.1  จ านวนและร้อยละของนักเรียน/ นักศึกษา / ครู / อาจารย์ จ าแนกตามเพศ  40 
ตารางที่  4.2  จ านวนและร้อยละของนักเรียน/นักศึกษา / ครู/ อาจารย ์จ าแนกตามอาย ุ 41 
ตารางที่  4.3  จ านวนและร้อยละของนักเรียน/นักศึกษา/ ครู / อาจารย ์จ าแนกตามสถานะ  42 
ตารางที่  4.4  จ านวนและร้อยละของนักเรียน / นักศึกษา / คร ู/ อาจารย์ 
                      จ าแนกตามระดับการศึกษา  44 
ตารางที่  4.5  จ านวนร้อยละของนักเรียน / นักศึกษา / ครู / อาจารย ์ประเมินตาม ค าถามข้อที่ 1. 
                      ความครบถ้วนสมบรูณ์ของเนื้อหา  45 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 เคาะ 

ตัวอย่างการเขยีนสารบัญตาราง

ภาพภ 
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3  cm 
 

 

สำรบัญตำรำง 
                                                                                                                                           

หน้า 
ตารางที่  3.1  ............................................................................................................................... 38 
ตารางที่  4.1  ............................................................................................................................... 40 
ตารางที่  4.2  ............................................................................................................................... 41 
ตารางที่  4.3  ............................................................................................................................... 42 
ตารางที่  4.4  ............................................................................................................................... 
                      ................................... 44 
ตารางที่  4.5  ............................................................................................................................... 
                      ................................... 45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 เคาะ 

ขนาด 18 ตัวหนา กึ่งกลางหน้ากระดาษ 
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3  cm 
 

3  cm 
 

 
 
แบบที ่1 การวางล าดับหัวข้อ (แบบไม่มีตัวเลขก ากับ)  

บทที.่...................................... 
(ชื่อบท)................................... 

 
                    ……………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………  
 

……………………………………………. 
                    ……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………. 
                    ……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เว้น 1 บรรทดั 

ตัวอย่างการวางล าดับหัวข้อ 

ตัวอย่างการวางล าดับหัวข้อแบบมีตัวเลขก ากบั 

20 เคาะ 

20  เคาะ 

ขนาด 18 ตัวหนา กึ่งกลางหน้ากระดาษ 
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20 เคาะ 

20 เคาะ 

2 เคาะ 

2 เคาะ 

2 เคาะ 

 

แบบที ่2 การวางล าดับหัวข้อ (แบบมีตัวเลขก ากับ) 
บทที.่...................... 

(ชื่อบท)............................. 
 

1.  ................................................................................................................... 
                    ……………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 1.1  …………………………………………………………………………………………………………… 
             …………………………………………………………………………………………………………… 
             …………………………………………………………………………………………………………… 
            1.1.1  …………………………………………………………………………………………………….. 
                       …………………………………………………………………………………………………….. 
            1.1.2  …………………………………………………………………………………………………….. 
                      1)  ……………………………………………………… 
                      2)  …………………………………………………………………………………… 
 1.2  …………………………………………………………………………………………………………… 
             …………………………………………………………………………………………………………… 
             …………………………………………………………………………………………………………… 
            1.2.1  …………………………………………………………………………………………………….. 
                       …………………………………………………………………………………………………….. 
                       …………………………………………………………………………………………………….. 
2.  ................................................................................................................... 
                    ……………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 

เว้น 1 บรรทดั 
2 เคาะ 

2 เคาะ 

ขนาด 18 ตัวหนา กึ่งกลางหน้ากระดาษ 

ตัวอย่างการพมิพ์ตาราง 
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3  cm 
 

1 เคาะ 2 เคาะ 

 
ตำรำงที่ 4.4 จ ำนวนผู้ตอบแบบประเมิน 
 

ระดับกำรศึกษำ จ ำนวน ร้อยละ 
ระดับ ปวช. 61 61.00 
ระดับ ปวส. 33 33.00 

ระดับ ปริญญาตร ี 5 5.00 
สูงกว่าปริญญาตร ี 1 1.00 

รวม                       100                100.00 
 
                    ตารางแสดงจ านวนและร้อยละโดยจ าแนกตามระดับการศึกษารวมทั้งหมด 100 คน เป็นระดับ 
ปวช. จ านวน 61 คน ระดับ ปวส. จ านวน 33 คน ระดับปริญญาตรี จ านวน 5 คน และสูงกวา่ปริญญาตร ี
จ านวน 1 คน 
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ขนาด 16 ตัวหนา  
เว้น 8 TH Sarabun 

New  

ขนาด 16 ตัวหนา  

20 เคาะ เว้น 1 บรรทดั 

ตารางที่ 2.4  .................................................................... 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                    ……………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

………………… …………. ……….. 
………………….. ……………………….. ……………………… 
………………….. ……………………….. ……………………… 
………………….. ……………………….. ……………………… 
………………….. ……………………….. ……………………… 
………………….. ……………………….. ……………………… 
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ส่วนประกอบต่ำงๆของโปรแกรม Photoshop   

การเรียกใช้งานโปรแกรม            Program                 Adobe Photoshop 
 

 
 

รูปที ่1.1 แสดงหน้าจอการเรียกใช้งานโปรแกรม Adobe Photoshop 
 
 
 
 

 
 

รูปที ่1.2 แสดงหน้าจอการเรียกใช้งานโปรแกรม Adobe Photoshop 

 

ตัวอย่างการพมิพ์รูปประกอบโครงการ  (ใส่กรอบ) 
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3  cm 
 

2 เคาะ 1 เคาะ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่1.1  ............................................................................... 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

รูปที ่1.2  ........................................................................................ 

 
 
 

หมำยเหต ุ   กรอบต้องเป็นกรอบเส้นธรรมดาเทา่นั้น  ห้ามมีลวดลายใดๆ  
 
 

 

 

ต้องใส่กรอบทุกรูป 

เวน้ 1 บรรทดั 
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บรรณำนุกรม 

 
ตัวอย่ำงกำรอ้ำงองิจำกหนังสือ 
กุลธน  ธนาพงษ์.  2530.  “การพัฒนาบุคคล.” ใน เอกสำรกำรสอนชุดวชิำกำรบริหำรงำนบุคคล.  หน้า 15-16. 
                  นนทบุรี : โรงพิมพ์มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช. 
เกรียงศักดิ์  เจริญวงศ์ศักดิ์.  2546.  ข้อคิดเพื่อกำรท ำงำนเป็นทีม.  กรุงเทพฯ : ซัคเซสมีเดีย. 
ชูชัย  สมทิธิไกร.  2533.  รายงานผลการวิเคราะห์ของผู้จัดการสาขา.  กรงุเทพฯ : ธนาคารไทยธน.ุ 
ดนัย  เทียนพุฒ.  2537.  กลยุทธ์กำรพัฒนำคน : ท้ำทำยควำมส ำเร็จของธุรกิจ.  กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ ์
                  มหาวทิยาลัย. 
                    .  2546.  กำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์สมัยใหม่ภำคปฏิบัติ.  กรุงเทพฯ : เอซอาร์เซ็นเตอร์. 
 
 
ตัวอย่ำงกำรอ้ำงองิจำกบทควำม 
ชูชัย สมิทธิไกร.  2537. “การวิเคราะห์ลูกค้า : การวิเคราะห์ความต้องการในการฝึกอบรมลูกคา้.”  วำรสำร 
   เพิ่มผลผลิต. 33 : 2 (กุมภาพันธ์), 7-11. 
วีรพจน์  ลือประสทิธิ์กุล.  2538.  “วิสัยทัศน์ประเทศไทย.” กรุงเทพธุรกจิ. (5 มีนาคม), 7. 
สุชาต ิ นิลค าวงศ์.  2547.  “Training techniques เทคนิคในการฝึกอบรม.” วารสารประกันชวีติ.  25 : 103 
  (เมษายน-มิถุนายน), 7-11. 
 
 
ตัวอย่ำงกำรอ้ำงองิจำกสื่ออิเล็กทรอนิคส์ 
ปิยรัตน์  แก้วกัณรตัน์.  2008.  “เง่ือนไขแห่งความส าเร็จในการฝกึอบรมพัฒนา ภาวะผู้น าในองคก์ร.” 
 (ออนไลน์) เขา้ถึงได้จาก http://www.siambron.com. สืบค้น 20 มิถุนายน 2552. 
ศันสนีย์  สุวรรณเจตต์.  2540.  “ห้องสมุดวิทยาลัย : แหล่งเรียนรู้เพื่ออนาคต.” (ออนไลน์).  ธนบุรีสัมพันธ์. 
 1 : 1 (พฤษภาคม), 16-18.  เข้าถึงได้จาก : http://www.tcclib.vze.com.  สืบค้น 4 ธันวาคม 
2549. 
 
 
 
 
 

ตัวอย่างการเขยีนบรรณานุกรม 

http://www.siambron.com/
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3  cm 
 

เว้น 1 บรรทดั 
 

 
 

บรรณำนุกรม 

 
ตัวอย่ำงกำรอ้ำงองิจำกหนังสือ 
ชื่อผู้แต่ง.//ปีพิมพ์.//ชื่อหนังสือ.//ครั้งที่พิมพ์(ถ้ามี).//ชื่อชุดหนังสือและล าดับที่(ถ้ามี).//สถานที่พิมพ์/:/ 
 ส านักพิมพ.์ 
 
ชื่อผู้แต่ง.//ปีพิมพ์.//ชื่อหนังสือ.//ครั้งที่พิมพ์(ถ้ามี).//ชื่อชุดหนังสือและล าดับที่(ถ้ามี).//สถานที่พิมพ์/:/ 
 ส านักพิมพ.์ 
            .//ปีพิมพ.์//ชื่อหนังสือ.//ครั้งที่พิมพ์(ถ้ามี).//ชื่อชุดหนังสือและล าดับที่(ถ้ามี).//สถานที่พิมพ์/:/ 
 ส านักพิมพ.์ 
 
 ตัวอย่ำงกำรอ้ำงอิงจำกบทควำม 
ผู้เขียนบทความ.//ปีพิมพ์.//“ชื่อบทความ.”ใน/ชื่อเรื่อง.//เลขหน้าที่อ้าง.//สถานที่พิมพ์/:/ส านักพิมพ์. 
 
ตัวอย่ำงกำรอ้ำงองิจำกสื่ออิเล็กทรอนิคส์ 
ผู้แต่ง.//ปีที่ผลิตหรือปีที่สืบค้น.//“ชื่อบทควำม.”/(ออนไลน์).//เข้าถงึได้จาก/:/URL.//สืบค้น/วันเดือนปีที่ 
 สืบค้น. 
 
 
 
หมำยเหตุ     ในกรณีทีพ่ิมพ์ไม่พอ ข้ึนบรรทัดใหม่ต้อง  เว้น 8 ตวัอักษร   

       ชื่อผู้แต่ง ให้ตดัค าน าหน้าทิ้ง เช่น นาย นาง นางสาว  ต าแหน่ง 
       ถ้าชื่อผู้แต่งซ้ า  ไมต่้องพิมพช์ื่อผู้แต่งใหม่  ให้ใช้การขีดเส้นใต ้              ความยาว 7 ตวัอักษร 
       ถ้าชื่อผู้แต่ง 2 คน ให้ใส่ชื่อผู้แต่งคนแรก เชือ่มด้วย และ ตามด้วยคนที่สอง 
       ปีที่พิมพ์  ให้ตดัค าว่า พ.ศ. หรือ ค.ศ. ทิ้ง   และถ้าไม่ปรากฏปีที่พิมพ์  ลงค าย่อวา่  ม.ป.ป.   
       ถ้าไม่ปรากฏสถานที่พิมพ ์ ลงค าย่อวา่  ม.ป.ท.   
       ถ้าไม่มีชื่อส านักพิมพ์แต่มีชื่อโรงพิมพ ์ให้ลงรายการชื่อโรงพิมพ์ 
       ถ้าไม่มีชื่อส านักพิมพ์และโรงพิมพ์  ให้ใช้ค าย่อ  ม.ป.ท  แทนเพียงครั้งเดียว 

 
 

 

ขนาด 18 ตัวหนา กึ่งกลางหน้ากระดาษ 

เว้น 8 ตวัอักษร 

เว้น 8 ตวัอักษร 
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ภำคผนวก  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ตัวหนาขนาด 18 
จัดให้อยู่กึ่งกลางหน้ากระดาษ 

ตัวอย่างการพมิพ์ภาคผนวก 
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ภำคผนวก ก 
หนังสือรับรองจำกบุคคลภำยนอก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ตัวหนาขนาด 18 
จัดให้อยู่กึ่งกลางหน้ากระดาษ 
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หนังสือรับรอง 
ผลงำนโครงงำนทำงวิชำชีพ  นวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  และงำนวิจัย  ไปใช้ประโยชน์ 

 
ชื่อผู้ประกอบกำร  ............................................................................................................. 
ต ำแหนง่   ............................................................................................................. 
ชื่อหน่วยงำน   .............................................................................................................  
สถำนที่ตั้ง   ............................................................................................................. 
หมำยเลขโทรศัพท์  ............................................................................................................. 
หมำยเลขโทรสำร  ............................................................................................................. 
ขอรับรองว่ำได้น ำผลงำนของ   นักเรียน – นักศึกษา    ครู – อาจารย ์
ประเภท      โครงงานทางวิชาชพี    นวัตกรรม 
      สิ่งประดิษฐ ์    งานวิจัย 
 
เรื่อง   ............................................................................................................. 
 
ผลงำนของ  1.  .................................................................................................. 
   2.  .................................................................................................. 
   3.  .................................................................................................. 
 
 
                    ขอลงนำมเพื่อรับรองว่ำ ผลงำนโครงกำรทำงวิชำชีพ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และงำนวิจัยของ 
นักเรียน นักศึกษำ วิทยำลัยพณิชยกำรธนบุรี  ได้มีกำรน ำไปใช้ประโยชน์ และต่อยอดเพื่อกำรศึกษำจริง 
 
 
 

ลงนาม............................................ 
(..................................................) 
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ภำคผนวก ข 
แบบเสนอโครงกำร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่างการพมิพ์ภาคผนวก ข 

ตัวหนาขนาด 18 
จัดให้อยู่กึ่งกลางหน้ากระดาษ 
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แบบเสนอโครงกำร 
แผนกวิชำกำรบัญชี 

 

ชื่อโครงกำร    โครงการ  “เยาวชนไทยยุคใหม่  ก้าวไกลสู่อาเซียน” 
ผู้รับผิดชอบ   
 1.  นางสาวลักษม ี เล็งศรี เลขประจ าตัว  5322010119 

       2.  นายธนวัฒน ์ เตชะเกษมสุข เลขประจ าตัว  5322010132 
       3.  นายวัชรพงศ ์ ยานะธรรม เลขประจ าตัว  5322010210 

ระยะเวลำด ำเนินกำร    1  ตุลาคม  2555  ถึง  30  กันยายน  2556 
พื้นท่ีด ำเนินกำร   วิทยาลัยพณิชยการธนบุร ี
1.  หลักกำรและเหตุผล 
                    ในอีก  5  ปี  (2558)  กฎบัตร  ASEAN  มีผลต่อประเทศในภาคีสมาชกิ  ซึ่งจะมีการเคลื่อนย้าย
ทุนและแรงงาน  ประกอบกับพันธกิจ  ASEAN  +  3  (จีน + เกาหลีใต้ + ญี่ปุ่น)  ที่จะมีอิทธพิลต่อสภาพ
เศรษฐกิจของประเทศในภูมิภาคนี้  เยาวชนไทยจงึต้องปรับตัวในการเตรียมความพร้อม  เพื่อพัฒนาตนเอง เพื่อ
ก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างมีประสิทธิภาพ 
2.  วัตถุประสงค ์
                    2.1.  เพื่อสรา้งความตระหนักในการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
                    2.2.  เพื่อสรา้งแรงจูงใจในการพัฒนาตนเองด้านการสื่อสารภาษาตา่งประเทศ  และเรียนรู้ 
                           วฒันธรรมอยา่งเหมาะสม 
                    2.3.  เพื่อเพิ่มศักยภาพให้เยาวชนมีความรู ้ความเข้าใจสภาพเศรษฐกจิของประชาคมอาเซียน 
3.  ขอบเขตของกำรวิจัย 
                    จดัอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนานักเรียน นักศกึษาให้มีประสิทธิภาพพร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 
4.  เป้ำหมำย 
                    เชิงคุณภำพ    นักเรียน นักศึกษามีการตื่นตวัเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
                    เชิงปริมำณ    นักเรียน นักศึกษา  จ านวน  100  คน 
5.  ข้ันตอนในกำรด ำเนินโครงกำร 
                    5.1.  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
                    5.2.  ประชาสัมพันธ์ 
                    5.3.  ด าเนินโครงการ 
                    5.4.  สรุปประเมินโครงการ 
 
6.  ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำร 

ตัวอย่างการเขยีนแบบเสนอโครงการ 
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                   6.1.  ค่าจัดอบรม       400     บาท 
                   6.2  ค่าวัสด ุ        200     บาท 
                   6.3  ค่าจัดท ารูปเล่ม       300     บาท 
  รวม        900     บาท 
7.  ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
                    7.1.  ได้รับการเตรียมความพรอ้มเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
                    7.2.  ได้รับแรงจูงใจในการพัฒนาตนเองด้านการสื่อสารภาษาตา่งประเทศ  และเรียนรู้ 

               วัฒนธรรมอย่างเหมาะสม 
                    7.3.  ได้รับศักยภาพให้มีความรูค้วามเข้าใจสภาพเศรษฐกิจของประชาคมอาเซียน 
 
เสนอขออนุมัติโครงกำร 

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

                                                                        (นาย/นางสาว.......................................) 
ประธานโครงการ  
 

............................................................ 
    (นาย/นาง/นางสาว.........................................) 

ที่ปรึกษาโครงการ  
                                                                                         อนุมัต ิ
                                                                                         ไม่อนุมัต ิ
 

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

                                                            (นาย/นาง/นางสาว..................................................) 
                                                                    หวัหน้าแผนก................................... 
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3  เซนติเมตร 

20 เคาะ 

2 เคาะ 

ขนาด 16 ตวัหนา 

2 เคาะ 

2 เคาะ 

(นาย/นาง/นางสาว) 
2 เคาะ 4 เคาะ 

2 เคาะ 

4 เคาะ 

 

แบบเสนอโครงกำร 
แผนก...................................... 

 
 

ชื่อโครงกำร    ……………………………………………………………… 
ผู้รับผิดชอบ 
                    1.  ………………...       …………………...    เลขประจ าตวั  ...................... 

      2.  ………………...       …………………...    เลขประจ าตัว  ...................... 
      3.  ………..............       ……………………    เลขประจ าตัว  ...................... 

ระยะเวลำด ำเนินกำร     ..................... ถึง .................................... 
พื้นท่ีด ำเนินกำร    วิทยาลัยพณิชยการธนบุร ี
1.  หลักกำรและเหตุผล     
                    ........................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
.......................................................................... 
2.  วัตถุประสงค์ 

      2.1.  เพื่อ...................................................................................................................................... 
      2.2.  เพื่อ....................................................................................................................................... 
      2.3.  เพื่อ........................................................................................................................................ 
 

3.  ขอบเขตของกำรวิจัย 
                    ....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................… 
4.  เป้ำหมำย 

      เชิงคุณภำพ  .................................................................................................................................. 
                          .................................................................................... 
       เชิงปริมำณ  .................................................................................................................................. 
                           .................................................................................... 
 

5.  ขั้นตอนในกำรด ำเนินโครงกำร 
                    ...................................................................................................................................................... 

ขนาด 18 ตัวหนา กึ่งกลางหน้ากระดาษ 

เวน้ 1 บรรทดั 
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เวน้  2  บรรทดั 

เวน้  2  บรรทดั 

เวน้  2  บรรทดั 

เวน้  1  บรรทดั 

เวน้ 1 บรรทดั 

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

...................................................................................................................... 
6.  ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำร 
                    ...................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
7.  ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
       7.1.   ได้รับ…………………………………………………………………… 

      7.2.  ไดร้ับ…………………………………………………………………… 
      7.3.  ไดร้ับ…………………………………………………………………… 

 
เสนอขออนุมัติโครงกำร 
 
 

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

                                       (นาย/นางสาว.....................................................) 
   ประธานโครงการ  

 
 

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

                                        (นาย/นาง/นางสาว.....................................................) 
   ที่ปรึกษาโครงการ  

 
                                                                                         อนุมัต ิ
                                                                                         ไม่อนุมัต ิ
 
 

................................................................. 
(นาย/นาง/นางสาว..................................................) 

                                                หัวหน้าแผนก................................... 
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ระยะเวลำด ำเนินกำร 
ระยะเวลาในการด าเนินการ คือ เป็นการระบุว่าโครงการนี้จะเริ่มต้นด าเนินงานเมื่อไร และสิ้นสุดการ 

ด าเนินการเมื่อไร 
 

พื้นท่ีด ำเนินกำร 
พื้นที่ด าเนินการ คือ เป็นการระบุว่าในการด าเนินงานตามโครงการนี้นักเรยีน - นักศกึษาจดัท า 

โครงการในสถานที่ใด 
 

หลักกำรและเหตุผล 
หลักการและเหตุผล คือ ที่มาและความส าคัญของปัญหาที่จะศึกษา ซึ่งผู้เสนอโครงการต้องเสนอ 

อย่างชัดจันและกะทดัรัด อธิบายเหตุผลที่ต้องการศึกษาปัญหานั้น พร้อมทัง้ชี้แจงว่าการวจิัยครั้งนี้จะช่วย 
แก้ปัญหาข้างต้นได้มากน้อยเพียงไร ในส่วนนี้อาจมีการน าเสนอภาพ ตารางตามความเหมาะสมตลอดจน 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบัจากการวิจัย 
วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย (Objective) 

วัตถุประสงค์ของการวิจยั คือ ประเด็นส าคัญต่าง ๆ ที่เป็นจุดมุ่งหมายของการวิจัย ซึ่งผู้เสนอ 
โครงการต้องการจะศึกษาค้นคว้า เพื่อหาค าตอบ อาจหมายรวมถึงอะไร เมื่อใด ที่ไหน ท าไม และอย่างไร 
 

ขอบเขตของกำรวิจัย (Scope of Study) 
ขอบเขตของการวิจัย คือ การระบุขอบข่ายเกี่ยวกับปรากฏการณ์ บุคคล หรือองค์การ สถานที ่

และช่วงเวลาที่เกี่ยวกับสิง่ต่าง ๆ ดังกล่าวซึ่งจะท าการศกึษา 
 

เป้ำหมำย (Hypothesis) 
เป้าหมาย คือ เป็นข้อสันนิฐานที่ผู้เสนอโครงการได้ก าหนดไว้ลว่งหน้า เพื่อเป็นแนวทางส าคัญใน 

การเก็บและการวิเคราะห์ข้อมูล งานวิจัยบางประเภทหรือบางเรื่องอาจจะไม่มีการก าหนดเป้าหมายก็ได้ 
 

เชิงคุณภำพ 
เป็นการก าหนดเป้าหมายไว้ว่าต้องการให้โครงการส าเร็จอยา่งไรบ้าง 
 

เชิงปริมำณ 
เป็นการก าหนดเป้าหมายว่าในการจดัท าวิจัยนั้นได้มีเป้าหมายไว้ที่ร้อยละเท่าไร หรือกี่เปอร์เซ็ต 
 

ขั้นตอนกำรด ำเนินโครงกำร (Research Methodology) 
เป็นการวางแผนการด าเนินการตามโครงการที่นักเรียน - นักศึกษาก าหนดไว้ ซึ่งให้แสดงในรูปแบบ 

แกนชาร์ต 
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ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำร 
ค่าใช้จา่ยในการด าเนินโครงการ คือ ให้นักเรียน - นักศึกษาท าการประเมนิค่าใช้จา่ยที่ต้องใช้ในการ 

ด าเนินงานตามโครงการ เช่น ค่าเข้าเล่ม ค่ากระดาษ ค่าหมึกปริ้น ค่าวัสดดุิบต่าง ๆ เป็นต้น 

ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รับ (Research Contribution) 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั คือ ส่วนที่ผู้วจิัยคาดหวังว่างานวิจัยนั้น ๆ จะเป็นประโยชน์ต่อสาขาวิชา 

ที่เกี่ยวข้อง และสงัคมอย่างไรบ้าง 
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ภำคผนวก ค 

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

 
 
 

ตัวหนาขนาด 18 
จัดให้อยู่กึ่งกลางหน้ากระดาษ 
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ภำคผนวก ง 
แบบสอบถำม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวหนาขนาด 18 
จัดให้อยู่กึ่งกลางหน้ากระดาษ 
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ขอขอบคุณ 

วิทยำลัยเทคนิคเขำวง 
แบบสอบถำม 

โครงกำร........................................................................................ 
ในวัน...............ที่  .......  .........................  2556 

 

ตอนที่  1     สถำนภำพโดยทั่วไปของผู้ตอบ 
ค ำช้ีแจง      โปรดท าเครื่องหมาย    ลงใน        หน้าข้อตรงกับความเป็นจริงเกี่ยวกับตัวท่าน 
 1.  เพศ     ชาย    หญิง 

2.  อาย ุ    15 – 20 ปี    21 – 25 ปี 
     ตั้งแต่ 26 ปี ขึ้นไป 

 3.  สถานะ    นักเรียน/นักศึกษา   ครู/อาจารย ์
      เจา้หน้าที ่    อื่นๆ..................... 
ตอนที่  2    สอบถำมควำมคิดเห็นเกี่ยวกับ..................................................................................... 
ค ำช้ีแจง    โปรดท าเครือ่งหมาย     ลงในช่องว่างที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของท่านที่สุด 

 

ข้อเสนอแนะ 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
 

รายการ 
ระดับความคดิเห็น 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย ปรับปรุง 

1.  ...........................................................................      

2.  ...........................................................................      

3.  ...........................................................................      

4.  ...........................................................................      

5.  ...........................................................................      

6.  ...........................................................................      

7.  ...........................................................................      

8.  ...........................................................................      

9.  ...........................................................................      

10.  .........................................................................      

ใส่แบบสอบถามเปล่า  
เพยีงแผ่นเดียวเท่าน้ัน 
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ภำคผนวก จ 
ประวัติผู้จัดท ำ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวหนาขนาด 18 
จัดให้อยู่กึ่งกลางหน้ากระดาษ 
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3  เซนติเมตร 

เว้น 1 บรรทัด 

เว้น 1 บรรทัด 

 
ประวัติผู้จัดท ำ 

 
 
 

 
 
 
 
 
ชื่อ-สกุล   (นาย/นาง/นางสาว)...................................................................................... 
ชื่อโครงการ   ..................................................................................................................... 
สาขาวิชา   ................................................... 
 
ประวัติส่วนตัว 
วัน เดือน ปีเกิด  ..........................................   (20  มิถนุายน  2537) 
อายุ    ..........................................   (19  ปี) 
ที่อยู่ปัจจุบัน   ..................................................................................................................... 
   ....................................................................... 
E-mail    ........................................................ 
เบอร์โทรศัพท ์  ........................................................ 
 
ประวัติกำรศึกษำ 
ปี พ.ศ. 25.......     ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน................................................... 
ปี พ.ศ. 25.......     มธัยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน..................................................... 
ปี พ.ศ. 25.......     มธัยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน...................................................... 
ปี พ.ศ. 25.......     ประกาศนียบัตรวชิาชพี (ปวช.) สาขาวิชา..............................  วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี 
ปี พ.ศ. 25.......     ประกาศนียบัตรวิชาชพีชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชา..........................  วิทยาลัยพณชิยการธนบุรี 
 

  

รูปนักเรียน 

นักศึกษาเท่านั้น 

1 นิ้ว 

1.5 นิ้ว 


