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บทที่ 1   

บทนํา 
 

1.1 ข้อปฏิบัติในการทํารายงานปัญหาพิเศษ 

รายวิชาปัญหาพิเศษ  เป็นวิชาบังคับในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  คณะเทคโนโลยีการเกษตร  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  มีคําแนะนําเกี่ยวกับการทําปัญหาพิเศษ  ดังนี้ 

1.1.1 การลงทะเบียนเรียนวิชาปัญหาพิเศษ  ต้องลงทะเบียนเรียนในภาคต้น  ของ

การศึกษาในช้ันปีที่ 4  และส่งแบบเสนอโครงการปัญหาพิเศษที่ผ่านการรับรองจากอาจารย์ที่

ปรึกษาปัญหาพิเศษแล้ว  ให้แก่อาจารย์ประจํารายวิชาภายในเดือนแรกของการเปิดเรียนภาค

ต้น (ประมาณก่อนสิ้นเดือนมิถุนายน) 

1.1.2 การเลือกหัวข้อปัญหาพิเศษ  นักศึกษาควรเลือกหัวข้อปัญหาพิเศษที่มีความ

สนใจและสามารถทําการวิจัยให้แล้วเสร็จได้   

1.1.3 การเลือกอาจารย์ที่ปรึกษา  นักศึกษาควรเลือกอาจารย์ที่ปรึกษา  1  ท่าน 

(อาจารย์ที่มีความเช่ียวชาญเฉพาะ)  อาจารย์ท่ีปรึกษาร่วม  2  ท่าน(อาจารย์ที่ให้คําปรึกษาใน

ปัญหาพิเศษได้  1  ท่าน  และอาจารย์ประจํารายวิชา  1  ท่าน)   

1.1.4 การติดต่อกับอาจารย์ที่ปรึกษาปัญหาพิเศษ  ปัญหาพิเศษเป็นงานที่ได้จาก

การศึกษาค้นคว้าวิจัย  ซ่ึงต้องมีการวางแผนในการทํางานอย่างรอบคอบและรัดกุม  ดังนั้นใน

การวางแผน  การทํางาน  นักศึกษาควรติดต่อและแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับอาจารย์ที่

ปรึกษาปัญหาพิเศษอย่างสม่ําเสมอ  มีการรายงานผลการศึกษา  ตลอดจนปัญหา  อุปสรรค

ต่างๆ ให้อาจารย์ที่ปรึกษาทราบ  เพ่ือไม่ให้มีความผิดพลาดเกิดข้ึน  ซ่ึงอาจมีผลให้ต้องทําการ

วิจัยใหม่  ทําให้เสียเวลาและส้ินเปลืองงบประมาณโดยไม่จําเป็น 

1.1.5 การดําเนินการวิจัย  นักศึกษาสามารถดําเนินการวิจัยได้หลังจากสอบผ่านโครง

ร่างการวิจัย  หรือสามารถดําเนินการวิจัยไปพร้อมกับการเสนอโครงร่างฯ ได้  แต่ต้องได้รับ

ความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาก่อน  ทั้งในด้านกรรมวิธี  และการวางแผนการวิจัย 

1.1.6 การส่งรูปเล่มปัญหาพิเศษ  นักศึกษาต้องส่งเล่มรายงานปัญหาพิเศษที่ได้รับการ

ตรวจรูปแบบและเนื้อหาโดยอาจารย์ท่ีปรึกษาปัญหาพิเศษเรียบร้อยแล้ว  ที่สาขาวิชาฯ ภายใน

วันสุดท้ายของการส่งคะแนนภาคต้น  ตามปฏิทินการศึกษา  เพื่อให้ประธานสาขาวิชาฯ ลงนาม

ในใบรับรองปัญหาพิเศษ  จึงจะถือว่าเป็นรูปเล่มปัญหาพิเศษที่สมบูรณ์ 
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1.1.7 จํานวนเล่มที่ต้องส่ง  นักศึกษาต้องส่งรูปเล่มปัญหาพิเศษฉบับสมบูรณ์ให้สาขาวิชา  

จํานวน  2  เล่ม  กรณีที่นักศึกษาได้รับการสนับสนุนทุนวิจัย  ให้ส่งรูปเล่มปัญหาพิเศษฉบับ

สมบูรณ์ที่สถาบันวิจัยและพัฒนา  จํานวน  2  เล่ม   

1.1.8 การรายงานคะแนน  อาจารย์ที่ปรึกษาปัญหาพิเศษจะต้องแจ้งระดับคะแนนของ

นักศึกษาตามแบบฟอร์มท่ีกําหนด  หลังจากที่ได้ตรวจแก้ไขเล่มจนถูกต้องสมบูรณ์แล้วท้ัง

รูปแบบและเนื้อหาแก่อาจารย์ประจํารายวิชาปัญหาพิเศษ  หรือสาขาวิชา  ภายในวันสุดท้าย

ของการส่งคะแนนภาคต้น  ตามปฏิทินการศึกษา 

1.1.9 การส่งรูปเล่มไม่ทันตามเวลาที่กําหนด  ถ้านักศึกษาไม่สามารถส่งรูปเล่มปัญหา

พิเศษฉบับสมบูรณ์ภายในวันที่กําหนดได้  นักศึกษาจะได้ระดับคะแนน  I  และสามารถแก้

ระดับคะแนน  I  ได้  จนถึงวันสุดท้ายของการส่งคะแนนภาคปลาย  ตามปฏิทินการศึกษา   

ถ้านิสิตไม่สามารถแก้ไขระดับคะแนน  I  ได้ตามเวลาที่กําหนด  นิสิตจะได้ระดับ

คะแนน  F  แต้มระดับคะแนน  0  ไม่สามารถจบการศึกษาตามหลักสูตรได้  และต้อง

ลงทะเบียนเรียนรายวิชาปัญหาพิเศษใหม่ 

1.1.10 การใช้คํา  การเขียนตัวสะกดและคําศัพท์วิทยาศาสตร์  การทําปัญหาพิเศษเป็น

การศึกษาค้นคว้าวิจัย  เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษารู้จักคิดอย่างมีระบบ  มีเหตุผล  มีความรู้ในสาย

งานได้อย่างลึกซ้ึง  ถูกต้อง  รู้จักประมวลผลจากข้อมูล  รวบรวมและเรียบเรียงความรู้  

ความคิดได้อย่างเป็นระบบ  และสามารถถ่ายทอดให้ผู้อ่ืนเข้าใจได้  ดังนั้นจึงต้องเขียนปัญหา

พิเศษด้วยความตั้งใจ  ใช้ภาษาที่ดี  ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์  อ่านเข้าใจง่าย  และแสดง

ความคิดอย่างมีเหตุผล  อย่าเขียนในลักษณะที่มีใจความครึ่งๆ กลางๆ ทําให้ผู้อ่านต้องเดาหรือ

เข้าใจเอาเอง  ซ่ึงอาจผิดพลาดได้  การใช้คํา  การเขียนตัวสะกดและคําศัพท์วิทยาศาสตร์  ให้

เป็นไปตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  โดยเลือกใช้คําที่มีความหมายตรงกับที่

ต้องการ  เขียนเป็นประโยคสั้นๆ ไม่วกวน  หรือสับสน  ให้ได้ใจความชัดเจนและต่อเนื่องในการ

เช่ือมความ  ละเว้นการใช้ภาษาฟุ่มเฟือย  การย้ําคําหรือย้ําข้อความโดยไร้ประโยชน์ 

1.1.11 พิจารณาการเขียนแต่ละหัวข้อให้ตรงตามความหมาย  เช่น  บทนํา  วรรณกรรม

และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  วิธีการดําเนินการวิจัย  ผลการวิจัยและอภิปรายผล  บทสรุปและ

ข้อเสนอแนะ  ตาราง  ภาพ  เป็นต้น  เน้นข้อความในตอนสําคัญและสรุปข้อความให้ถูกต้อง  

ให้ย่อหน้าในข้อความที่ควรย่อหน้าเท่านั้น  และเนื้อความในแต่ละย่อหน้าควรเป็นเรื่องเดียวกัน 

1.1.12 เอกสารอ้างอิงทุกรายการให้นํามารวบรวมไว้ในส่วนเอกสารอ้างอิงท้ายเล่ม  

ควรให้รายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารอ้างอิงเหล่านั้นให้ถูกต้องตามแบบที่กําหนด  และครบถ้วน

ตามที่นํามาอ้างอิงและปรากฏอยู่ในรายงานปัญหาพิเศษ 
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1.2 การเสนอรายงานปัญหาพิเศษ 

  การเสนอรายงานปัญหาพิเศษ  เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต  ของ

คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  นักศึกษาทุกคนต้องทําการวิจัย  

ค้นคว้าหาความรู้  และข้อมูลมาประมวลเป็นเอกสารทางวิชาการ  ทั้งน้ีเพ่ือประโยชน์แก่

นักศึกษาเอง  โดยนักศึกษาต้องเสนอหัวข้อ “โครงร่างวิจัย” ต่ออาจารย์ท่ีปรึกษา  และ

คณะกรรมการที่ปรึกษาเพ่ือขอความเห็นชอบ 

 

1.3 จุดมุ่งหมายของการศึกษา 

1.3.1 เพ่ือให้นักศึกษามีโอกาสศึกษาด้วยตนเองอย่างกว้างขวาง  และลึกซ้ึงเพ่ือจะให้

ได้รับความรู้  ความคิด  และความสามารถยิ่งกว่าที่ได้รับจากตําราอย่างเดียว 

1.3.2 เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษามีนิสัย  และมีความสามารถค้นคว้าข้อมูลจากห้องสมุด  

หรือแหล่งวิชาการอื่นๆ และรวบรวมข้อมูลเหล่านั้นมาใช้ประโยชน์เกี่ยวกับหัวข้อที่กําลังศึกษาอยู่ 

1.3.3 เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษารู้จักคิดอย่างมีระบบ  มีเหตุผลและรู้จักประมวลผลจาก

ข้อมูล  ซ่ึงมีหลักฐานเป็นความจริงที่ได้รับจากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

1.3.4 เพ่ือให้นักศึกษารู้จักจัดระบบเรียบเรียงข้อมูลทั้งปวงได้ด้วยภาษาที่ถูกต้อง

ชัดเจนประกอบด้วยลําดับความคิดที่เป็นเหตุเป็นผล 
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บทที่ 2  

การเขียนโครงร่างปัญหาพิเศษ 
 

2.1 องค์ประกอบของโครงร่างการวิจัย 

2.1.1 ชื่อเรื่อง (Title)  เป็นส่วนที่มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  ความยาวของเรื่อง

ไม่ควรเกิน  3  บรรทัด 

2.1.2 คํานํา (Heading)  หรือความนํา  หรือหลักการและเหตุผล  เป็นส่วนหนึ่งที่

กล่าวถึงที่มา  ภูมิหลังและความสําคัญของปัญหาที่ต้องการศึกษา  ความยาวของคํานําไม่ควร

น้อยกว่า  1  หน้า 

2.1.3 วัตถุประสงค์ (Objective)  ปัญหาพิเศษของระดับปริญญาตรี  สามารถตอบ

สมมุติฐานของปัญหาได้  1 – 2  ข้อ 

2.1.4 การตรวจเอกสาร (Reference)  ประกอบด้วยข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่ค้นมา

จากเอกสารที่เกี่ยวข้องกับปัญหาที่นักศึกษาสนใจ  ซ่ึงต้องมีหลักการอ้างอิงในหัวข้อการอ้างอิง

เอกสาร 

2.1.5 อุปกรณ์และวิธีการ (Material and Method)  เป็นองค์ประกอบที่เป็นวัสดุ  

และอุปกรณ์ที่ใช้ในการวิจัยทั้งหมด  รวมทั้งแผนการวิจัย  ข้ันตอนการวิจัย  

2.1.6 สถิติท่ีใช้ในการวิจัย (Statistic in experiment)  คือ  เนื้อหา  รูปแบบ  และ

วิธีการคํานวณทางสถิติของแผนการวิจัยที่ใช้ 

2.1.7 ระยะเวลาในการวิจัย (Experiment period)  คือ  เนื้อหาในส่วนท่ีเป็น  วันที่  

เดือน  ปี  ที่เร่ิมต้นจนถึงเสร็จส้ินงานวิจัย  โดยปกตินักศึกษามักใช้เวลาประมาณ  4  เดือน  

เป็นอย่างน้อย 

2.1.8 สถานที่วิจัย (Experiment plot)  กําหนดให้นักศึกษาต้องทําการวิจัยในฟาร์ม

สาธิตของคณะเทคโนโลยีการเกษตร  ภายในคณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร  เท่านั้น  หรือสถานที่อ่ืนที่อาจารย์ที่ปรึกษาเห็นสมควรให้ดําเนินการวิจัย 

2.1.9 งบประมาณในการวิจัย (Researching budget)  รายละเอียดโดยประมาณใน

การวิจัยมีเน้ือหาอุปกรณ์ที่ต้องซื้อ  และราคาโดยประมาณที่ใกล้เคียงที่สุด 

2.1.10 แผนการปฏิบัติงาน (Experiment plan)  มีข้ันตอนการปฏิบัติงานเรียง

ตามลําดับช่วงเวลาก่อน  และหลัง 
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2.1.11 เอกสารอ้างอิง (Reference list)  รายช่ือของเอกสารที่ใช้ในการอ้างอิงในคํา

นํา  การตรวจเอกสาร  และวิจารณ์ผล  มีการเรียงเอกสารตามลําดับอักษร  ก-ฮ  และ  A–Z  

โดยเรียงตามลําดับภาษาไทย  และภาษาอังกฤษ  ตามลําดับ 

 

2.2 แบบเสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย 

 

ตัวอย่างที่ 2.1  แบบเสนอโครงการวิจัย  ที่เสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยสําหรับ

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  

 

แบบเสนอโครงการวิจัย 

ที่เสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยสําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

จากเงินนอกงบประมาณ  งบบํารุงการศึกษา (บ.กศ.) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

๑. ช่ือโครงการ  

(ภาษาไทย)................................................................................................................. 

(ภาษาอังกฤษ) ........................................................................................................... 

 

๒. หัวหน้าโครงการวิจยัและคณะนกัวิจัย  

๒.๑ ช่ือ- นามสกุล..........................................................หัวหน้าโครงการวิจยั  

สาขาวิชา.....................................................................ช้ันปทีี.่..................  

คณะ...........................................................มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  

สัดส่วนการทาํวิจัย...................................................................................  

หน้าทีใ่นการทําวิจัย.................................................................................  

ประสบการณ์ในด้านการวิจัย (ถ้ามี).........................................................  

๒.๒ ช่ือ- นามสกุล..........................................................ผู้ร่วมวิจัย  

สาขาวิชา.....................................................................ช้ันปทีี.่.................  

คณะ...........................................................มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  

สัดส่วนการทาํวิจัย...................................................................................  

หน้าทีใ่นการทําวิจัย.................................................................................  

ประสบการณ์ในด้านการวิจัย (ถ้ามี).........................................................  
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๓. อาจารย์ทีป่รึกษา  

๓.๑ ช่ือ- นามสกุล................................................................ ตําแหน่ง....................... 

คณะ........................................มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  

 

๔. ความสําคัญและที่มาของการวิจัย  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

๕. วัตถปุระสงค์  

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

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

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

๖. สมมตุิฐานการวิจยั (ถ้ามี)  

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

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

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

๗. ขอบเขตของการวิจัย  

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

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

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

๘. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย  

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

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

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

๙. เอกสารอ้างอิงและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  

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

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

............................................................................................................................................... 
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๑๐. วิธีดําเนินการวิจัย 

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

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

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

๑๑. ระยะเวลาทําการวิจัย 

 เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๕๔  ถึง  วนัที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๔ 

 

ขั้นตอนดําเนินงาน 
พ.ศ. ๒๕๕๔ 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. 

๑. ข้ันเตรียมการ 

   ๑.๑ .................................... 

   ๑.๒ .................................... 

   ๑.๓ .................................... 

    

          

๒. ข้ันดําเนินการ 

   ๒.๑ .................................... 

   ๒.๒ .................................... 

   ๒.๓ .................................... 

    

          

๓. ข้ันสรุป 

   ๓.๑ .................................... 

   ๓.๒ .................................... 

   ๓.๓ .................................... 

 

          

 

 

๑๒. สถานทีท่ําการวิจัย 

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

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

............................................................................................................................................... 
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๑๓. งบประมาณ 

 

รายการ จํานวนเงิน (บาท) 

ค่าตอบแทน  ใช้สอยและวัสดุ 

๑. ค่าตอบแทน 

   ๑.๑ ค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษาต่อเรื่อง……………………………….. 

๒. ค่าใช้สอย  เช่น 

   ๒.๑ ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร…………………………………………………….. 

   ๒.๒ ค่าจ้างเหมาจัดทําเอกสารรายงานการวิจัย……………………….. 

   ๒.๓ ค่าใช้สอยอื่นๆ (โปรดระบุ)…………………………………………………. 

   ฯลฯ (โปรดระบุ)………………………………………………………………………….. 

๓. ค่าวัสดุ  เช่น 

   ๓.๑ ค่าวัสดุสํานักงาน  เช่น  กระดาษ  ปากกา  เปน็ต้น…………… 

   ๓.๒ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น…………………………………………………… 

   ๓.๓ ค่าสารเคมี………………………………………………………………………….. 

   ๓.๔ ค่าวัสดุอ่ืนๆ (โปรดระบุ)……………………………………………………… 

   ฯลฯ (โปรดระบุ)………………………………………………………………………….. 

 

 

300 

 

……………………………… 

……………………………… 

……………………………… 

……………………………… 

 

……………………………… 

……………………………… 

……………………………… 

……………………………… 

……………………………… 

รวมงบประมาณที่เสนอขอ ……………………………… 

หมายเหตุ  ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ 

 

 

 

ลงชื่อ.......................................................หัวหน้าโครงการ 

                (........................................................) 

                    ................./................./.................. 

 

 

ลงชื่อ.......................................................อาจารย์ทีป่รึกษา 

                (........................................................) 

                                                 ................./................./.................. 
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บทที่ 3 

การเขียนรายงานปัญหาพิเศษ 
 

3.1 รูปแบบการเขียนรายงานปัญหาพิเศษ 

การทํารายงานปัญหาพิเศษที่ถูกต้องตามระบบสากลมีการจําแนกองค์ประกอบได้เป็น  

3  ส่วน  ได้แก่  ส่วนประกอบตอนต้นหรือช่วงนําเรื่อง  ส่วนประกอบตอนกลางหรือส่วนเนื้อหา  

และส่วนประกอบตอนท้ายหรือส่วนเสริมเนื้อหา  ซ่ึงนักศึกษาต้องศึกษารายละเอียดให้ถ่องแท้  

จะช่วยลดความผิดพลาด  และค่าใช้จ่ายในการทํารูปเล่มได้มาก  รายละเอียดของรูปแบบมี 

ดังนี้ 

3.1.1 ส่วนประกอบตอนต้น  หรือช่วงนําเรื่อง  มีรายละเอียด  ดังนี้ 

3.1.1.1 ปกนอก  เป็นส่วนหน้าสุดของรายงาน (ตัวอย่างที่ 3.1) 

3.1.1.2 ปกรองใน  หรือใบรองปกหน้า-หลัง  เป็นกระดาษเปล่าสีขาว  เรียงไว้ถัด

จากปกนอก  และปกหลัง  อย่างละ  1  แผ่น 

3.1.1.3 ใบรับรองปัญหาพิเศษ  เป็นส่วนที่มีลายเซ็นของอาจารย์ที่ปรึกษา  อาจารย์

ที่ปรึกษาร่วม  และประธานสาขาวิชา (ตัวอย่างที่ 3.3) 

3.1.1.4 บทคัดย่อ  เป็นการสรุปตัวปัญหาพิเศษทั้งหมดให้ได้ใจความครบท้ังช่ือเรื่อง  

วัตถุประสงค์  วิธีการวิจัย  การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ  และผลการวิจัย  ควรใช้ข้อความที่

กะทัดรัด  เข้าใจง่าย  และเป็นข้อความที่ต่อเนื่องกันไป (ตัวอย่างที่ 3.4) 

3.1.1.5 คํานิยม  เป็นการแสดงความขอบคุณผู้ที่ให้ความช่วยเหลือ  ร่วมมือหรือ

สนับสนุนช่วยให้การทําปัญหาพิเศษสําเร็จ  โดยเรียงจากอาจารย์ผู้ตรวจแก้ไข  หน่วยงาน

ราชการที่ให้การสนับสนุนงบวิจัย  หรือสถานที่  และสุดท้ายคือผู้ที่ใกล้ชิดของตัวนักศึกษา 

3.1.1.6 สารบัญ  เป็นการแจ้งหมายเลขหน้าของเนื้อหาทั้งหมด  ที่มีอยู่ในปัญหา

พิเศษ (ตัวอย่างที่ 3.5) 

3.1.1.7 สารบัญตาราง  เป็นส่วนที่แจ้งหมายเลขหน้าของตารางท้ังหมดที่มีอยู่

ปัญหาพิเศษ  ตารางที่อยู่ในภาคผนวกจะมีรายละเอียดประกอบในส่วนนี้ด้วย (ตัวอย่างที่ 3.6) 

3.1.1.8 สารบัญภาพ  เป็นส่วนที่แจ้งหมายเลขหน้าของภาพที่ใช้ประกอบการเสนอ

ในรายงาน  ได้แก่  รูปภาพ  แผนที่  และแผนภูมิต่างๆ (ตัวอย่างที่ 3.7) 
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3.1.2 ส่วนประกอบตอนกลาง  หรือส่วนเนื้อหา  มีรายละเอียด  ดังนี้ 

3.1.2.1 ชื่อเรื่อง  ให้พิมพ์ช่ือภาษาไทย  และภาษาอังกฤษ  ไว้ตรงกลาง 

3.1.2.2 คํานํา  หรือความนํา  หรือหลักการและเหตุผล  ให้พิมพ์หัวข้อชิดขอบซ้าย

ด้วยตัวหนา  แล้วพิมพ์รายละเอียดในบรรทัดถัดมา  คํานําหรือความนําหรือหลักการและ

เหตุผลที่ดี  ควรมีลักษณะดังต่อไปนี้ 

1) สามารถช้ีให้เห็นตัวปัญหา  และต้นตอของปัญหาอย่างชัดเจน 

2) บอกเหตุผลที่ทําการวิจัยให้สอดคล้องกับสภาพการณ์จริง  ปราศจากข้อ

อคติส่วนตัวของผู้วิจัย 

3) เน้นให้เห็นความสําคัญของปัญหา  พร้อมทั้งประโยชน์ที่สําคัญที่ได้รับจาก

การวิจัย  โดยอาจนําผลงานวิจัยที่มีชื่อเสียงมาอ้างอิงประกอบ  เพ่ือให้เกิดความน่าเช่ือถือมาก

ยิ่งข้ึน 

4) ใช้ภาษาให้ถูกต้อง  กะทัดรัด  ได้ใจความและตรงจุด  มีลักษณะการบรรยายที่

สละสลวย  และมีการเรียงลําดับอย่างต่อเนื่อง 

3.1.2.3 วัตถุประสงค์  ถือเป็นหัวใจสําคัญ  เพราะเป็นการกําหนดทิศทาง  

กําหนดเงื่อนไขว่า  ผู้วิจัยต้องการศึกษาสิ่งใดบ้างจากการวิจัยนั้นๆ  การเขียนวัตถุประสงค์นั้น

ต้องคํานึงถึงความเป็นไปได้ด้วยว่า  ผลงานวิจัยนั้นได้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้หรือไม่  

3.1.2.4 การตรวจเอกสาร  หรือวรรณกรรม  เป็นส่วนหนึ่งที่สรุปข้อมูลจาก

เอกสาร  หรือรายงานวิจัยของผู้อ่ืนที่เคยทําไว้  ทั้งในและต่างประเทศ  นํามาวิเคราะห์ร่วมกัน

ว่า  มีความสัมพันธ์กับปัญหาพิเศษที่ทําไว้อย่างไร  ซ่ึงมีหลักเกณฑ์ในการตรวจเอกสาร  ดังนี้   

1) การอ้างอิง  หรือการทําบรรณานุกรม  จะเป็นการตรวจเอกสารที่ได้อ้างอิง

มาจากผลงานต่างๆ  ดังนั้น  ความถูกต้องแม่นยําจึงมีความสําคัญอย่างยิ่ง  รายการทุก

รายการที่ปรากฏในการอ้างอิงจึงต้องถูกต้องตรงกับที่มา   อันได้แก่  ชื่อผู้แต่ง ช่ือหนังสือ ช่ือ

วารสาร  ฉบับที่  ปีที่  เลขหน้า  เป็นต้น  โดยการอ้างอิงในปัญหาพิเศษต้องใช้เอกสารอ้างอิง 

(Reference list)  เพราะเป็นการอ้างอิงเอกสารที่นํามาอ้างอิงในการเขียนผลงานเรื่องใดเรื่อง

หนึ่งโดยเฉพาะ 

2) การลงรายการอ้างอิงแหล่งข้อมูล  มี  2  รูปแบบ  คือ  รูปแบบท่ี 1  การ

อ้างอิงแทรกเน้ือหา  เป็นการอ้างอิงเม่ือผู้อ้างคัดลอก  ถอดความ  หรือสรุปสาระสําคัญของ

ผู้อ่ืนมาประกอบ  ลักษณะการอ้างอิงแบบน้ี  จะลงรายการเฉพาะ  ช่ือผู้แต่ง  และปีที่พิมพ์  ไว้

ในวงเล็บ  เช่น (เรืองฤทธิ์, 2553)  กรณีที่มีผู้แต่ง  2  ท่าน  ให้ลงรายการเฉพาะชื่อผู้แต่งทั้ง

สองคน  และปีที่พิมพ์  เช่น  (เรืองฤทธิ์  และ  พรรณนภา, 2550)  กรณีที่มีผู้แต่งหลายท่าน
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หรือ  3  ท่านข้ึนไป  ให้ลงรายการเฉเพาะ  ช่ือคนแรก  ตามด้วยคณะผู้แต่ง  และปีที่พิมพ์  เช่น 

(ทาริกา  และคณะ, 2551)  วัตถุประสงค์ของการลงรายการอ้างอิงลักษณะน้ี  คือ  ต้องการ

บอกแหล่งที่มาของข้อมูลที่ผู้ทํารายงานนํามาใช้  และต้องการโยงให้ผู้อ่านได้ไปดูรายละเอียด

ของเอกสารที่บรรณานุกรมท้ายเล่มอีกครั้งหนึ่ง  รูปแบบที่ 2  การอ้างอิงท้ายเล่มหรือ

บรรณานุกรม  เป็นการลงรายการอ้างอิงอย่างสมบูรณ์  คือ  ช่ือผู้แต่ง – ช่ือสกุล  ปีที่พิมพ์  

ช่ือผลงานหรือสิ่งพิมพ์  ข้อมูลของสํานักพิมพ์  ที่ตั้งสํานักพิมพ์  เป็นต้น  ซ่ึงข้อมูลเหล่าน้ีต้อง

สอดคล้องกับข้อมูลที่อ้างอิงแทรกไว้ในเนื้อหาด้วย 

3) แบบอ้างอิงอาจแตกต่างตามรูปแบบ  และประโยชน์ที่เขียนข้ึน  เช่น 

3.1) ช่ือผู้รายงานนําหน้าประโยค  ตัวอย่างเช่น 

เรืองฤทธิ์ (2553)  กล่าวว่า ............................... 

Caeson (1980)  รายงานว่า ................................ 

หรือ  อ้างอิงตามหลังประโยค  เช่น 

............................(เรืองฤทธิ์, 2553) 

............................(Caeson, 1980) 

 

3.2) หากมีผู้เขียน  2  คน  ต้องใส่ช่ือทั้ง  2  คน   เช่น 

เรืองฤทธิ์ และ พรรณนภา (2550)  กล่าวว่า.................................... 

Johnson and Thomson (1990) รายงานว่า ...................................... 

หรือ  อ้างอิงตามหลังประโยค 

.......................(เรืองฤทธิ์ และ พรรณนภา, 2550) 

........................(Jonson and Thomson, 1990) 

 

3.3) หากมีผู้เขียนตั้งแต่  3  คนข้ึนไป  ให้เขียนดังนี้ 

ทาริกา  และคณะ (2551)  กล่าวว่า.............................. 

Nelson  และคณะ (1980)  รายงานว่า .............................. 

หรือ  อ้างอิงไว้ท้ายประโยค   เช่น                      

......................(ทาริกา  และคณะ, 2551)                             

......................(Nelson  และคณะ, 1980) 
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3.4) กรณีที่เอกสารอ้างอิงในเรื่องเดียวกันมากกว่า  1  รายการ   ให้ใช้

การอ้างอิงในแบบตามท้ายประโยค  โดยเรียงลําดับตามป ี ตัวอย่างเช่น 

..............(ทาริกา, 2551 ; พรรณนภา, 2552 ; เรืองฤทธิ์, 2553) 

..............(Peason, 1978 ; Garner and Steven, 1992 ; Smit  และคณะ, 1993) 

หรือ  อ้างอิงไว้ท้ายประโยค   เช่น                      

 (ทาริกา, 2551 ; พรรณนภา, 2552 ; เรืองฤทธิ์, 2553).............. 

 (Peason, 1978 ; Garner and Steven, 1992 ; Smit  และคณะ, 1993).............. 

 

3.5) กรณีเอกสารอ้างอิงไม่มีชื่อผู้เขียนให้ใช้  ดังนี้ 

นิรนาม (2550)  กล่าวว่า...................................... 

Anonymous (1991)  รายงานว่า...................................... 

หรือ 

................................(นิรนาม, 2550) 

................................(Anonymous, 1991) 

 

3.6) กรณีไม่มีช่ือผู้เขียน  แต่มีช่ือหน่วยงานที่รับผิดชอบ  หรือหน่วยงาน

ที่ตีพิมพ์ให้ใช้ช่ือหน่วยงานเป็นผู้แต่ง  ตัวอย่างเช่น 

กรมประมง (2553)  กล่าวว่า....................... 

หรือ 

................................(กรมประมง, 2553) 

 

4) การพิมพ์เอกสารอ้างอิง  มีการเริ่มพิมพ์เอกสารอ้างอิงในหน้าใหม่กลาง

หน้ากระดาษ  เรียงรายช่ือหนังสือหรือวัสดุที่จะพิมพ์ในรายช่ือเอกสารอ้างอิงตามลําดับอักษร

ช่ือผู้แต่ง  ตั้งแต่  ก – ฮ  หรือ  A – Z  ถ้าไม่มีชื่อผู้แต่งให้เรียงตามช่ือเรื่อง  โดยเอกสารนั้นต้อง

เรียงภาษาไทยก่อน  แล้วตามด้วยภาษาอังกฤษ  การพิมพ์รายการเอกสารอ้างอิงต้องข้ึน

บรรทัดใหม่ทุกครั้ง  โดยบรรทัดแรกให้พิมพ์ชิดขอบด้านซ้ายมือ  หากยังลงรายการได้ไม่ครบ  

บรรทัดใหม่จะต้องย่อหน้าเข้าไป  7  ช่วงตัวอักษร  บรรทัดที่ 3  และ  4  ก็จะต้องทํา

เช่นเดียวกัน 

นอกจากนั้น  นักศึกษายังต้องคํานึงถึงเครื่องหมายวรรคตอนด้วย  ซ่ึงมี

รูปแบบในการพิมพ์ดังต่อไปนี้   
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4.1) บทความวารสารวิชาการ 

(นวนิตย์, 2541) 

นวนิตย์  อินทรามะ. (2541). การพัฒนาห้องสมุดกบัการควบคมุคุณภาพ. วารสารสํานักวิทย

บริการ. 3(3), 3-7. 

 

4.2) บทความในหนังสือพิมพ์ 

(ภาคภูมิ, 2542, หน้า 12) 

ภาคภูมิ  ป้องภัย. (2542, กรกฎาคม  3). มุมทีถู่กกลืนในพระราชวังบางปะอิน.  มติชน, หน้า 12. 

 

4.3) หนังสือทั่วไป 

(ทาริกา, 2550) 

ทาริกา  โกฏสันเทียะ. 2550.  หลักการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า.  คณะเทคโนโลยีการเกษตร       

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร. :  สกลนคร. 

 

หรือ    

 

(ประสานสุข  และคณะ,  2526) 

ประสานสุข  ละม่อม, นนัทา  วิทวุฒิศักด์ิ, ฉวีวรรณ  คูหาภินนัท์,สุนิตย์  เย็นสบาย,                      

ดวงเดือน  ทองวิชิต, ศรชัย  เอ่ียมลออ, สุชารัตน์  คูหามกุต์  และ  เพชรสมร  เพ็ญเพียร. 

(2526).  บรรณารักษศาสตร์.  กรงุเทพฯ. : แพร่พิทยา. 

 

4.4) จุลสาร  แผ่นพับ  เอกสารประชาสัมพันธ์ 

(การท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย, 2551) 

การท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย. (2551). ท่องเที่ยวสกลนคร. [แผ่นพับ]. สกลนคร. : ผู้แต่ง. 

 

4.5) หนังสือสารานุกรม  หรือพจนานุกรม 

(จิรายุพิน, 2542) 

จิรายุพิน  จันทรประสงค์. (บก.). (2542).  สารานุกรมสมุนไพร กกยาอีสาน  เล่ม 4.  

กรุงเทพฯ : มลูนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล. 

4.6) รายงานทางวิชาการ  รายงานการวิจัย 
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(บุญมา  และคณะ, 2542) 

บุญมา  พงษ์โหมด, ชุตนิันท์  บุญฉ่ํา, คะนึงนิตย์  ช่ืนค้า  และ  อมรา  พงษ์ปัญญา. (2542). 

งานวิจัยเรื่องการศึกษาสภาพแวดล้อมวัดโสธรารามวรวิหาร.  สถาบนัราชภฏัราช

นครินทร์. : ฉะเชิงเทรา. 

 

(สุภาพร, 2543) 

สุภาพร  อารีกิจ. (2543). รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาสภาพการเลี้ยงกบนาของ

เกษตรกรในจังหวัดสกลนคร.  สถาบนัราชภฏัสกลนคร. : สกลนคร.  

 

(อังคณา  และคณะ, 2545) 

อังคณา  เทียนกลํ่า, โกวิทย์  พัชรบษุราคัมกุล, ยุพิน  แวงสุข, พรรณนภา  ตันติศิรินทร์  และ     

กรวรรณภรณ์  แจงเช้ือ. (2545).  รายงานการวิจัยเรื่องการพัฒนาธุรกิจชุมชนโดย

เน้นกระบวนการมีส่วน รว่มของประชาชนด้วยการผลิตและแปรรูปเห็ดนางรม – 

นางฟ้าจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร  กรณีศึกษาบ้านประชาสุขสันต ์ ต.ขมิ้น  

อ.เมือง  จ.สกลนคร.  สถาบันราชภัฏสกลนคร. : สกลนคร. 

 

4.7) รายงานการประชุมทีต่ีพิมพ์เปน็เล่ม 

(จุฑารตัน์, 2544) 

จุฑารตัน์  อรรรถจารุสิทธิ์. (2544).  การแพร่กระจายตามฤดูกาลของด้วงงวงมนัเทศ Cylas                

formicarius F.  ในเขตที่ดอนของภาคตะวันเฉียงเหนือและที่ลุ่มของภาคกลาง.  ในการ               

ประชมุวิชาการอารักขาพืชแห่งชาต ิ ครั้งที่ 5  อารักขาพืช : ผลิตอาหารเพือ่

ประชากรโลก  วันที่ 21-23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2544 (หน้า 157-161). กรุงเทพฯ : 

สมาคมคนไทย – ผู้ประกอบธรุกิจสารเคมีเกษตร / สมาคมอารักขาพืชไทย/ สมาคมนัก

โรคพืชแห่งประเทศไทย/ สมาคมวิทยาการวัชพืชแห่งประเทศไทย/ สมาคมวิศวกรรม

เกษตรแห่งประเทศไทย  และสมาคมกีฏและสัตววิทยาแห่งประเทศไทย. 

 

 

 

 

4.8) วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท / และเอก  ที่ไม่ได้รับการจัดพิมพ์จําหน่าย 
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(วรเดช, 2548) 

วรเดช  โพธิราชา. (2548). การจัดการธรุกิจการผลิตปลานิลเพือ่การค้า  ในเขตอําเภอพัง

โคน  จังหวัดสกลนคร. วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรบัณฑิต  บณัฑิตวิทยาลัย  

มหาวิทยาลัยขอนแก่น. : ขอนแก่น. 

 

4.9) ถ้าเปน็ปญัหาพิเศษ  อ้างอิงดังต่อไปนี้ 

(อานนท์, 2548) 

อานนท ์ พลไชย. 2548. การเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงสีของปลาหางนกยูงสายพันธุ์

คอบราสีเหลืองในนํ้าที่มีระดับความเค็มต่างๆ กัน. ปัญหาพิเศษระดับปริญญาตรี  

วิทยาศาสตร์บัณฑิต  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร. : สกลนคร. 

 

4.10) กรณีที่อ้างอิงเอกสารฉบับที่เขียนโดยผู้เขียนคนเดียว  หรือคณะ

เดียวกัน  และตีพิมพ์ในปีเดียวกัน  ให้เพิ่มอักษรตามหลังป ี เช่น 

  (สมพงษ์, 2533 ก.)............................................ 

(สมพงษ์, 2533 ข.)............................................ 

หรือ 

............................................(สมพงษ์, 2533 ก.) 

............................................(สมพงษ์, 2533 ข.) 

 

4.11) กรณีที่ผู้แต่งชื่อพ้องกัน  และตีพิมพ์ในปีเดียวกัน  ให้เขียนดังน้ี 

(พรชัย, 2530 ก).................................... 

(พรชัย, 2530 ข).................................... 

Hudson (1990 a)…………………………………… 

Hudson (1990 b)…………………………………… 

หรือ 

..................................(พรชัย, 2530 ก) 

..................................(พรชัย, 2530 ข)    

..................................(Hudson, 1990 a ) 

..................................(Hudson, 1990 b) 

 

By
 A
G_

Te
ch



16 
 

  

4.12) การอ้างอิงเอกสารให้อ้างบุคคลที่เป็นผู้รายงานคนแรก  ส่วนจะ

ได้มาจากเอกสาร  หรือหนังสือเล่มใดให้ระบุไว้อย่างชัดเจนในเอกสารอ้างอิงท้ายเล่ม 

 

4.13) การอ้างอิงจากระบบสารสนเทศ (www.) 

(ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เพื่อการเกษตร, 2548) 

ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์เพื่อการเกษตร. (2548).  สถานการณ์การผลิตโคเน้ือของ

ประเทศไทย. ออนไลน์จาก www. baacbank.com. ค้นเมื่อวันที ่23  มกราคม  2548   

 

4.14) ในกรณีที่มีชื่อผู้แต่ง  แต่ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์    

ไพฑูรย์ (ม.ป.ป.)  กล่าวว่า....................... 

หรือ 

...........................ไพฑูรย์ (ม.ป.ป.) 

 

3.1.2.5 วิธีการดําเนินการวิจัย 

 1) อุปกรณ์  กล่าวถึงเฉพาะที่สําคัญสําหรับงานวิจัย 

  2) วิธีการวิจัยเป็นส่วนที่กล่าวถึงวิธีดําเนินงานวิจัย  เช่น  แผนการวิจัยที่ใช้พร้อม

ทั้งรายละเอียดของแผนการวิจัย  วิธีการวิจัยและข้ันตอนการดําเนินงานที่ได้ปฏิบัติจริง  ตลอดจน

บอกถึงวิธีการเก็บข้อมูลจากวิจัยในแต่ละข้ันตอน 

  3) สถานที่และระยะเวลาที่ทําการวิจัยเป็นส่วนที่บ่งถึงตําแหน่งหรือสถานที่และ

ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัยอย่างเด่นชัด 

 

3.1.2.5 ผลการวิจัยหรือผลการศึกษาวิจัย 

ผู้วิจัยต้องแยกส่วนต่างของข้อมูลที่ได้รับรวบรวมเป็นหมวดหมู่  พยายามเสนอ

ผลงานอย่างต่อเนื่องและสมเหตุสมผล  ควรเสนอเฉพาะผลที่ได้รับจากการวิจัยจริง  ไม่นํา

ความคิดเห็นส่วนตัวมาเกี่ยวข้อง  โดยทั่วไปการเสนอรายงานการวิจัยหลังการวิเคราะห์ทาง

สถิติแล้วอาจนําเสนอได้หลายรูปแบบ  เช่น  แบบบรรยาย  แบบบรรยายกึ่งตาราง  แบบตาราง

หรือแผนภูมิชนิดใดชนิดหนึ่ง  แต่พึงระลึกเสมอว่า  เม่ือเสนอตารางแล้ว  ไม่ควรจะอ่านทุกคํา

ในตารางซํ้าอีก  การบรรยายหลังการนําเสนอด้วยตารางแล้ว  ควรจบด้วยการช้ีแนะส่ิงที่

น่าสนใจในตารางเท่านั้น 
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3.1.2.6 อภิปรายผลหรือวิจารณ์ผลการวิจัย  มีจุดมุ่งหมายหลักดังนี้ 

1) เพื่ออธิบายเหตุผลที่ทําให้ได้ผลการวิจัยเช่นนั้น 

2) เพื่อสนับสนุนหรือคัดค้านทฤษฎีที่มีผู้เสนอมาก่อน 

3) เพื่อเปรียบเทียบกับผลการวิจัยและการตีความหมายของผู้อ่ืน 

4) เพื่อเน้นถึงปัญหาหรือสาระสําคัญของเรื่องที่ทําการวิจัย 

5) การอภิปรายผลหรือวิจารณ์  ควรมีการอ้างอิงเอกสารประกอบเสมอ  

อาจจะรวมกบัผลการวิจัยหรือไม่กไ็ด้  

 

3.1.2.7 สรุปและข้อเสนอแนะ 

ข้อสรุปและข้อเสนอแนะควรแยกออกจากกัน  การสรุปเป็นการนําเรื่องที่ได้

กระทํามาแล้วทั้งหมดมาเสนออย่างย่อ  โดยเริ่มจากวัตถุประสงค์วิธีการดําเนินงาน  ตลอดจน

การวิเคราะห์ข้อมูล  ควรนําเนื้อหามาสรุปให้ส้ัน  อ่านง่ายและได้ความครบถ้วน  ส่วน

ข้อเสนอแนะเป็นการนําความรู้และลู่ทางของการวิจัยไปปรับปรุงให้เกิดประโยชน์แก่การวิจัย

ในอนาคต 

 

3.1.3 ส่วนประกอบตอนท้าย  หรือส่วนเสริมเนื้อหา    ได้แก ่

3.1.3.1 เอกสารอ้างอิง  หรือบรรณานุกรม  เป็นส่วนที่บรรจุรายการเอกสารที่ได้

อ้างอิงไว้ในปัญหาพิเศษเท่านั้น  ดังนั้นรายการเอกสารจะต้องสอดคล้องกับวรรณกรรม  และ

อภิปรายผลการวิจัยในภาคของเนื้อหา 

วิธีการนําเสนอรายชื่อเอกสารอ้างอิงในบรรณานกุรม  ควรปฏิบตัิดังน้ี 

1) ลําดับท่ีของเอกสาร  ไม่ต้องมีเลขท่ีกํากับ  แต่ให้เรียงลําดับเล่มตาม

ตัวอักษรช่ือของผู้แต่ง  โดยเริ่มด้วยเอกสารท่ีเป็นภาษาไทยก่อน  แล้วต่อด้วยเอกสารที่เป็น

ภาษาต่างประเทศ  เอกสารอ้างอิงหลายเรื่องที่มีผู้แต่งคนเดียวหรือชุดเดียวกัน  ให้เรียงตามลําดับ

ปีของเอกสาร   ถ้ามีเอกสารอ้างอิงหลายเรื่องโดยผู้แต่งคนเดียวกัน  หรือชุดเดียวกัน  ภายในปี

เดียวกันให้ใส่อักษร  ก, ข, ......... ในเอกสารภาษาไทย  และ  a, b, ........ ในภาษาต่างประเทศ  โดย

ลงไว้ข้างหลังปีที่พิมพ์เอกสาร 

2) ช่ือผู้เขียน  ในภาษาไทยให้ลงช่ือตัว  แล้วตามด้วยชื่อสกุล  โดยให้เขียนช่ือ

เต็ม  ในกรณีที่ผู้แต่งไม่ได้เขียนชื่อเต็ม  หรือไม่อาจจะหาช่ือเต็มได้  อนุโลมให้ใช้ช่ือย่อหรือ

นามแฝงได้  กรณีเอกสารภาษาต่างประเทศให้ใช้ช่ืออักษรละติน  โดยเอาช่ือสกุลข้ึนก่อน  แล้ว
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ตามด้วยตัวอ่ืนๆ  สําหรับช่ือสกุลให้เขียนเต็ม  ส่วนอ่ืนๆ ให้เขียนเฉพาะอักษรตัวแรก  ยกเว้น

กรณีที่จําเป็นต้องเขียนเต็ม  เช่น  Man, de, der, von  เป็นต้น 

3) การพิมพ์  บรรทัดแรกของเอกสารอ้างอิงแต่ละเรื่อง  ให้พิมพ์ตัวอักษรตัว

แรกห่างจากริมกระดาษด้านซ้าย  1 ½  น้ิว  หรือ  3.81  เซนติเมตร  บรรทัดที่สองและบรรทัด

ต่อไปให้ย่อหน้าเข้าไป  5  ช่วงตัวอักษร (ให้เริ่มพิมพ์ในระดับตัวอักษรที่ 8)  การพิมพ์ให้ถือ

หลักเว้น  1  ระยะพิมพ์ตามหลังเครื่องหมายจุลภาค ( , )  เครื่องหมายอัฒภาค ( ; )  และ

เครื่องหมายจุดคู่ ( : )  และเว้น  2  ระยะพิมพ์ตามหลังเครื่องหมายมหัพภาค ( . )  ยกเว้นหลัง

อักษรย่อ  ให้เว้น  1  ระยะพิมพ์ 

เมื่อหมดเอกสารอ้างอิงแต่ละเรื่องให้เว้น  1 ½  บรรทัดพิมพ์  แล้วข้ึนเอกสาร

เรื่องต่อไป 

4) การเขียน  มีหลักเกณฑ์ที่สําคัญในการเขียน  ดังนี้ 

4.1) ช่ือเมือง  ช่ือรัฐ  และช่ือประเทศ  ให้เขียนเต็ม 

4.2) เอกสารที่เป็นวารสาร  ต้องระบุหมายเลขหน้าด้วย  โดยใช้อักษรตัว 

น.  หน้าตัวเลขแสดงหมายเลขหน้า  สําหรับเอกสารภาษาไทย  เช่น  น. 123 

3.1.3.2 ภาคผนวก  เป็นส่วนที่ให้รายละเอียดเพิ่มเติม  เช่น  วิธีการคํานวณที่ไม่

ควรรวมไว้ในเนื้อหาของปัญหาพิเศษ  ตารางบันทึกอุณหภูมิ  ส่วนผสมสารเคมี  สูตรอาหาร  

ภาคแสดงเครื่องมือในการทดลอง  เป็นต้น 

ภาคผนวกจะมีหรือไม่มีข้ึนอยู่กับความจําเป็น  และความเหมาะสม  หากมีให้เริ่ม

ภาคผนวกในหน้าถัดจากบรรณานุกรม  โดยมีข้อความว่า  ภาคผนวกอยู่กลางหน้ากระดาษ 

(หน้าบอกตอน)   รายละเอียดในภาคผนวกให้แสดงในหน้าถัดไป  ตารางและภาพในภาคผนวก

ต้องมีหมายเลข  และระบุในสารบัญต่อท้ายสารบัญตาราง  และสารบัญภาพ  ตามลําดับ 

 

3.2 การวางลําดับและการพิมพ์ข้อความ 

3.2.1 การวางลําดับ 

หัวข้อเรื่องในการเขียนปัญหาพิเศษ  ประกอบด้วยหัวข้อใหญ่  และหัวข้อย่อย 

ตามลําดับ  ดังนี้ 

3.2.1.1 หัวข้อหลักใหญ่  ให้พิมพ์กลางหน้ากระดาษไม่ขีดเส้นใต้  เช่น  คํานิยม  

สารบัญ  บทที่  เอกสารอ้างอิง (ขนาด  18  พ้อยท์  ตัวหนา) 

3.2.1.2 หัวข้อรอง  ให้พิมพ์ชิดขอบซ้ายของหน้ากระดาษ (เว้นขอบกระดาษตาม

ระเบียบของแต่ละมหาวิทยาลัย)  โดยพิมพ์ตัวหนาขนาด  16  พ้อยท์ 

By
 A
G_

Te
ch



19 
 

  

3.2.1.3 หัวข้อเล็ก  ให้ห่างจากขอบซ้ายของหน้ากระดาษ 1 tab  โดยพิมพ์ตัวหนา

ขนาด  16  พ้อยท์ 

3.2.1.4 หัวข้อย่อย  ให้ห่างจากขอบซ้ายของหน้ากระดาษ 1 tab  โดยพิมพ์ตัวหนา

ขนาด  16  พ้อยท์ (ตัวอย่างที่ 3.8) 

 

3.2.2 การพิมพ ์

3.2.2.1 กระดาษที่ใช้พิมพ์ปัญหาพิเศษต้องเป็นกระดาษสีขาวขนาด A4  ชนิดไม่ต่ํา

กว่า 70 แกรม  ในกรณีที่มีภาพถ่ายต้องใช้กระดาษที่สามารถอัดภาพได้ชัดเจน  หรือใช้

ภาพถ่าย  ก็ได้ 

3.2.2.2 การพิมพ์และการทําสําเนาให้ใช้สีดํา  โดยมีตัวอักษรแบบเดียวกันตลอด

เล่ม  และพิมพ์หน้าเดียว 

3.2.2.3 ปัญหาพิเศษทุกเล่มที่เสนอต่อสาขาวิชาต้องสะอาด  และชัดเจน 

3.2.2.4 ให้ใช้ตัวพิมพ์อักษร  TH Niramit AS  ขนาด  16  พ้อยท์ (ตัวปกติ) 

3.2.2.5 ข้อความที่พิมพ์ต้องห่างจากขอบบน  1½  น้ิว  หรือ  3.81  เซนติเมตร 

(โดยวัดจากขอบบนสุดถึงฐานตัวอักษรบรรทัดแรก)  ด้านข้างทางขวา  1  น้ิว  หรือ  2.54  

เซนติเมตร  ด้านข้างทางซ้าย  1½ น้ิว  หรือ  3.81  เซนติเมตร  และขอบด้านล่าง  1  น้ิว  หรือ  

2.54  เซนติเมตร  ตารางและภาพต่างๆ ต้องอยู่ในขอบกระดาษในลักษณะดังกล่าวเช่นกัน 

3.2.2.6 การพิมพ์ให้เว้น  1  บรรทัด  ระหว่างหัวข้อใหญ่กับหัวข้อรอง  หรือ

ระหว่างหัวข้อรองกับหัวข้อรองที่ตามมา   

3.2.2.7 หมายเลขหน้า  ให้พิมพ์ตอนบนทางขวามือของหน้ากระดาษ  โดยพิมพ์

จากขอบบนและด้านข้างทางขวา  ด้านละ  1  น้ิว  ทุกๆ หน้าจะต้องมีหมายเลขหน้าตั้งแต่

สารบัญไปจนหมดภาคผนวก (ยกเว้นหน้าที่เป็นหัวข้อใหญ่) 

3.2.2.8 ห้ามมีหน้าแทรก  เช่น  หน้า 2 ก.  หน้า 2 ข.  เปน็ต้น   

3.2.2.9 ปกหน้าปกหลังต้องใช้กระดาษสําหรับทําปก  ไม่มีลวดลาย  และใช้สีเขียว

อ่อนเท่านั้น  พิมพ์ตัวอักษรสีดํา 
 

3.3 ตารางและภาพ 

ตารางและคําอธิบายให้ใช้ภาษาเดียวกนักบัภาษาที่ใช้เขียนปัญหาพิเศษ 
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3.3.1 ตาราง  เลขที่และช่ือตาราง 

3.3.1.1 เลขหมายประจําตาราง เป็นส่วนที่แสดงลําดับของตาราง ให้ใช้คําว่า “ตาราง

ที่” ตามด้วยเลขหมายประจําตารางไว้ริมซ้ายมือสุดของกระดาษ เว้นขอบกระดาษไว้ตามระเบียบ 

แล้วขีดเส้นใต้ตารางที่ และเลขหมายประจําตาราง หรือพิมพ์เป็นตัวหนา ก็ได้ 

3.3.1.2 ช่ือตาราง  ให้พิมพ์ต่อจากหมายเลขประจําตาราง  โดยเว้น  2  ตัวอักษร  

กรณีช่ือตารางยาวเกิน  1  บรรทัด  ให้พิมพ์ตัวอักษรตัวแรกของบรรทัดที่ 2  ตรงกับตัวแรก

ของชื่อตาราง  หากมีคําอธิบายที่ต้องการบ่งบอกรายละเอียดให้ชัดเจน  ให้นํารายละเอียดไปไว้

ในหมายเหตุท้ายตาราง 

3.3.1.3 ตารางที่มีความยาวจนไม่สามารถบรรจุในหน้ากระดาษเดียวได้  ให้พิมพ์

ในหน้าถัดไป  โดยมีเลขที่ตาราง  และคําว่า “ต่อ”  ในวงเล็บ  เช่น ตารางที่ 1 (ต่อ)   

3.3.1.4 ตารางที่มีความกว้างจนไม่สามารถบรรจุในหน้ากระดาษเดียวได้  ให้ย่อ

หรือแยกมากกว่า  1  ตาราง  กรณีจําเป็นอนุโลมให้พิมพ์ตารางต่อเนื่องในหน้าซ้ายและขวาได้  

ในกรณีน้ีให้นับหน้าด้วย  และไม่ให้พิมพ์ในหน้าขวามือก่อนหน้านั้น  หรือจะพิมพ์ตารางในแนว

ยาวของกระดาษก็ได้ 

3.3.1.5 ตารางที่พิมพ์ตามแนวยาวของกระดาษให้พิมพ์หมายเลขและช่ือตารางไว้

ด้านสันปก 

3.3.1.6 ไม่ควรมีเส้นแนวนอนในตาราง (คอลัมน์)  ยกเว้นในกรณีจําเป็น 

3.3.1.7 ตารางที่มีความจําเป็นน้อยต่อเนื้อหา  การบรรยายในปัญหาพิเศษให้แสดงไว้

ในภาคผนวก 

              

3.4 ภาพ  

3.4.1 การติดภาพ  ให้ติดให้เรียบร้อย และถาวรที่สุดเท่าที่จะทําได้ 

3.4.2 กรณีที่เป็นภาพ  แผนที่  แผนผัง  หรือรูปเขียนใดๆ ก็ตาม จะต้องเป็นภาพถ่าย 

หรือภาพอัดสําเนากระดาษ  ให้ชัดเจน 

3.4.3 ให้มีหมายเลขประจําภาพเรียงตามลําดับหลังคํา “ภาพที่”  โดยใส่ไว้ด้านล่างของ

ภาพ  ปรับระยะตามความเหมาะสม  แล้วขีดเส้นใต้  หรือจะพิมพ์เป็นตัวหนาก็ได้ 

3.4.4 ให้มีคําบรรยายต่อจากเลขหมายประจําภาพ  โดยเว้น  2  ตัวอักษร 

3.4.5 กรณีไม่อาจใส่ภาพท่ี  และคําบรรยายลงในหน้าเดียวกันได้  ให้ใส่ไว้ในหน้าซ้ายมือ  

กรณีนี้ให้นับหน้าด้วย   

 

By
 A
G_

Te
ch



21 
 

  

ตัวอย่างที่ 3.1  ปกนอก 

                                                                             

                                                                                                                                           

                                                   รายงานปัญหาพิเศษ                                                              

 

 

 

                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ  หากได้รับทุนจากมหาวิทยาลัยให้พิมพ์ว่า  

  “งานวิจัยนี้ได้รับทุนอุดหนนุจากมหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร”  ต่อจากป ีพ.ศ. 

 

                              
 
 

รายงานปัญหาพิเศษ 

                 ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย)          ตัวขนาด 20 

                 ชื่อเรื่อง (ภาษาองักฤษ) 
 
 
 

โดย 

 

นาย/นางสาว...................................          

 

  

                                  เสนอ                  ตัวขนาด 18 

 

สาขาวิชา............................  คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

เพื่อความสมบูรณ์แห่งปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 

(สาขา...........................) 

พ.ศ. 255... 

ห่างจากขอบ 1 ½  นิ้ว 

ห่างจากขอบ 1 ½  นิ้ว 
ห่างจากขอบ 1 ½  นิ้ว 

ห่างจากขอบ 1 ½  นิ้ว 

ขนาด 2.5 เซนติเมตร 
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ตัวอย่างที่ 3.2  สันปก 

 

 

รายงานปัญหาพิเศษ  อัตราการเจริญเติบโตและอัตราการรอดของลูกกบนาอายุ 1 ถึง 3 เดือน ที่ได้รับการเสริมวิตามินซีในระดับต่างกัน    วิไลพรรณ คํางา และ สุชาดา แพไธสง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ  ห่างจากขอบกระดาษซ้ายและขวา  1  นิ้ว  ขนาด  14  พ้อยท์  ตัวธรรมดา 

 

ห่างขอบ 1 นิ้ว ห่างขอบ 1 นิ้ว 

22 
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ตัวอย่างที่ 3.3  ใบรับรองปัญหาพิเศษ  

 

ใบรับรองปัญหาพิเศษ 

ปริญญาวิทยาศาสตร์บณัฑิต (สาขา...............................) 

 

 

เรื่อง  ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย).............................................................. 

        ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ)......................................................... 
  

 

นามผู้วิจัย........................................................................................................ 
 

 

ได้พิจารณาเห็นชอบโดย 

 

อาจารย์ที่ปรึกษา........................................วันที่.......เดือน.....................พ.ศ. .......... 

    (.........................................) 

 

อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม..................................วันที่.......เดือน.....................พ.ศ. .......... 

    (.........................................) 

 

อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม..................................วันที่.......เดือน.....................พ.ศ. .......... 

    (.........................................) 

 

 

สาขาวิชา..........................................รับรองแล้ว 

ประธานสาขาวิชา.......................................วันที่.......เดือน.....................พ.ศ. .......... 

    (.........................................) 

 

หมายเหตุ  ตัวหนาขนาด  16  ทั้งหน้า 
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ตัวอย่างที่ 3.4  บทคัดย่อ 

 

วิไลพรรณ  คํางา  และ  สุชาดา  แพไธสง.  2554.  อัตราการเจริญเติบโตและอัตรารอด

ของกบนาอายุ  1  ถึง  3  เดือน  ที่ได้รับการเสริมวิตามินซีในระดับต่างกัน.  

วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เทคโนโลยีการเกษตร)  สาขาเทคโนโลยีการเกษตร         

คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร. 

อาจารย์ทีป่รึกษา  :  อาจารย์ทาริกา  โกฏสันเทียะ,  อาจารย์อนาวิล  พรหมเทพ,      

อาจารย์เรืองฤทธิ ์ หาญมนตรี  

 

บทคัดย่อ 

 

อัตราการเจริญเติบโตและอัตรารอดของกบนาอายุ 1 ถึง 3 เดือน ที่ได้รับการเสริม

วิตามินซีในระดับต่างกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาอัตราการเจริญเติบโตและอัตราการรอด

ของกบนาที่ได้รับการเสริมวิตามินซีในระดับต่างกัน คือ 0, 10, 20 และ 30 กรัมต่อกิโลกรัม ใช้

แผนการวิจัยแบบ Randomized Complete Block Design (RCBD) จํานวน 4 กรรมวิธี กรรมวิธี

ละ 3 ซํ้า ซํ้าละ 20 ตัว ดังนี้ กรรมวิธีที่ 1 ให้อาหารที่ไม่เสริมวิตามินซี, กรรมวิธีที่ 2 ให้อาหาร

เสริมวิตามินซีในระดับความเข้มข้น 10 กรัมต่อกิโลกรัม, กรรมวิธีที่ 3 ให้อาหารเสริมวิตามินซี

ในระดับความเข้มข้น 20 กรัมต่อกิโลกรัม และกรรมวิธีที่ 4 ให้อาหารเสริมวิตามินซีในระดับ

ความเข้มข้น 30 กรัมต่อกิโลกรัม ดําเนินการวิจัยวันที่ 11 กันยายน ถึงวันที่ 11 พฤศจิกายน 

2553 ณ ฟาร์มสาธิตการประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

ผลการวิจัย อัตราการเจริญเติบโต พบว่า กรรมวิธีที่ 4 มีน้ําหนักเฉล่ียสูงสุดคือ 87.56  

กรัม รองลงมาคือ กรรมวิธีที่ 2, 3 และ 1 มีน้ําหนักเฉล่ียคือ 80.18, 79.15 และ 76.63 กรัม 

ตามลําดับ เม่ือนํามาวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติ พบว่า กรรมวิธีที่ 4 กับกรรมวิธีที่ 1, 2 

และ 3 มีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P≤0.05) แต่กรรมวิธีที่ 1, 2  และ 3 มีความ

แตกต่างอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05) อัตราการรอด พบว่า กรรมวิธีที่ 4 มีอัตราการ

รอดเฉล่ียดีที่สุดคือ 83.33 เปอร์เซ็นต์ รองลงมาคือ กรมวิธีที่ 3, 1 และ 2 มีอัตราการรอด

เฉล่ียคือ  83.00, 80.00 และ 78.33 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ เมื่อนํามาวิเคราะห์ความ

แปรปรวนทางสถิติ พบว่า มีความแตกต่างอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05) 
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ตัวอย่างที่ 3.5  สารบัญ 

 

สารบัญ 

 

เรื่อง                                                                                                   หน้า 

บทคัดย่อ          (1) 

คํานิยม           (2) 

สารบัญ           (3) 

สารบัญตาราง          (4) 

สารบัญภาพ          (5) 

บทที่ 1  บทนาํ           1           

1.1 ความเปน็มาและความสําคัญของปัญหา      2 

1.2 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย        3 

1.3 สมมุติฐานของการวิจยั        4 

1.4 ขอบเขตของการวิจัย         5 

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ        6 

1.6 ความหมายหรือนิยามศัพท์เฉพาะ       7 

บทที่ 2  วรรณกรรมและผลงานวิจัยที่เกีย่วข้อง       8 

2.1 วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง        9 

2.2 ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง       10 

บทที่ 3  วิธีการดําเนินการวิจัย        11 

3.1 วัสดุอุปกรณ ์        12 

3.2 การวางแผนการวิจัยและแผนผังการวิจัย     13 

3.3 วิธีการวิจยั         14 

3.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล       15 

3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล        16 

บทที่ 4  ผลการวิจัยและอภิปรายผล       17 

4.1 ผลการวิจัย         18 

4.2 อภิปรายผลการวิจัย        19 
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สารบัญ (ต่อ) 

 

เรื่อง                                                                                                   หน้า 

บทที่ 5  บทสรุปและข้อเสนอแนะ       20 

5.1 บทสรุป         21 

5.2 ข้อเสนอแนะ        22 

เอกสารอ้างอิง          23 

ภาคผนวก          24 

ประวตัิผู้เขียน          25 
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ตัวอย่างที่ 3.6  สารบัญตาราง 

 

สารบัญตาราง 

 

ตารางที ่                หน้า 

1   ปริมาณสัตว์น้ําที่ผลิตได้ของจังหวัดสกลนคร ป ี2545    1 

2 แรงงานเฉล่ียต่อครัวเรือนที่เลี้ยงปลานิล      2 

3 อัตราการให้อาหารต่อวนั       3 

 

ตารางภาคผนวกที่                 หน้า 

1 ต้นทุนและผลตอบแทนจากการเล้ียงปลานิลต่อบ่อ    4 

2 ยอดจําหน่ายปลานิลจําแนกตามเดือนทีท่ําการขายได้ราคาสูงสุดและต่ําสุด 5 
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ตัวอย่างที่ 3.7  สารบัญภาพ 

 

สารบัญภาพ 

 

ภาพที ่                   หน้า 

1 บ่อซีเมนต์สําหรับเพาะพันธุ์ปลานิล       6 

2 การใช้เครื่องเป่าลมเพิม่ออกซิเจนในน้ํา        7 

 

ภาพภาคผนวกที่                 หน้า 

1 โรงผลิตอาหารปลา         8 

2 เครื่องอัดเม็ดอาหารปลา        9 
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ตัวอย่างที่ 3.8  การวางลาํดับหัวข้อ 

 

บทที่ 3   

หัวข้อใหญ่ 

 

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

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

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

 

3.1 หัวข้อรอง 

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

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

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

 

 3.1.1 หัวข้อเล็ก 

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

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

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

 3.1.2 หัวข้อเล็ก 

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

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

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

  3.1.2.1 หัวข้อย่อย 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

  3.1.2.1 หัวข้อย่อย 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

ขนาด  18  พ้อยท์  

ตัวหนา 

ขนาด 16 พ้อยท์  ตัวหนา 

ขนาด 16 พ้อยท์  ตัวหนา 

เนื้อหาทั้งหมด 

ขนาด 16 พ้อยท์  ตัวธรรมดา 

ขนาด 16 พ้อยท์  ตัวธรรมดา 
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ตัวอย่างที่ 3.9  ประวัติผู้เขียน 

 

ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ – สกุล นายขยัน  ตั้งใจเรียน 

 

วัน  เดือน  ปีเกิด 23  มีนาคม  2526 

 

ที่อยู่  บ้านเลขที่ 680  ถนนนิตโย  ตําบลธาตุเชิงชุม  อําเมืองเมือง  จงัหวัดสกลนคร 

 

ประวัติการศึกษา 

1. ประถมศึกษาปทีี ่6  โรงเรียนอนบุาลสกลนคร  ตําบลธาตเุชิงชุม  อําเมืองเมือง  

จังหวัดสกลนคร 

2. มัธยมศึกษาปีที ่3  โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล  ตําบลธาตเุชิงชุม  อําเมืองเมือง  

จังหวัดสกลนคร 

3. มัธยมศึกษาปีที ่6  โรงเรียนสกลราชวิทยานกุลู  ตําบลธาตเุชิงชุม  อําเมืองเมือง  

จังหวัดสกลนคร 

 

ผลงานดีเด่นและรางวัลทางวิชาการ 

1. โครงงานวิทยาศาสตร์ด้านเคมีดีเด่นในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 

2541 

2. รางวัลคะแนนเฉล่ียสูงสุดของนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการเกษตร                 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร ปีการศึกษา 2545 

 

ทุนการศึกษาที่ได้รับ 

1. ทุนเรียนดีในระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2541-2543 

2. ทุนเรียนดีของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ปีการศึกษา 2544-2547  
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เอกสารอา้งอิง 
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คู่มือ 
 

การทําปัญหาพิเศษ 

 

 

 

                                         

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

(พ.ศ. 2554) 
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คํานํา 
 

 คู่มือการทําปัญหาพิเศษ  คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกนคร  

เล่มนี้  ได้จัดทําข้ึนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการทําปัญหาพิเศษของนักศึกษา  

ให้มีรูปแบบเหมาะสมและมีมาตรฐานทางวิชาการอย่างถูกต้อง  และเสร็จทันตามกําหนด  ใช้

เป็นแบบในการจัดทําโครงร่างปัญหาพิเศษและรายงานปัญหาพิเศษ  โดยคู่มือน้ีได้รวบรวมจาก

คู่มือการทําปัญหาพิเศษที่ผู้จัดการวิชาปัญหาพิเศษท่านก่อนๆ ได้จัดทําไว้  และจากเอกสาร

การทําปัญหาพิเศษของมหาวิทยาลัยต่างๆ  โดยนํามาจัดหมวดหมู่ใหม่  และเพ่ิมเติมเนื้อหา

บางส่วน  เพื่อให้เป็นคู่มือที่สมบูรณ์ข้ึน   

  ผู้จัดทําหวังเป็นอย่างยิ่งว่า  คู่มือการทําปัญหาพิเศษน้ี  จะเป็นประโยชน์ในการใช้

ประกอบการเรียนวิชาปัญหาพิเศษของนักศึกษาได้เป็นอย่างดี  หากมีข้อผิดพลาดหรือมี

ข้อเสนอแนะประการใด  ผู้จัดทํายินดีรับฟัง  เพ่ือนํามาพิจารณาปรับปรุงคู่มือการทําปัญหา

พิเศษนี้ให้สมบูรณ์ย่ิงข้ึน   

   

 

 

                                                            อาจารย์เรืองฤทธิ์  หาญมนตรี 
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สารบัญ 
 

เรื่อง                                                                                                   หน้า 
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บทที่ 1  บทนํา           1 

1.1 ข้อปฏิบัติในการทํารายงานปัญหาพิเศษ      1 

 1.2 การเสนอรายงานปัญหาพิเศษ       2 

 1.3 จุดมุ่งหมายของการศึกษา        3 

บทที่ 2  การเขียนโครงร่างปัญหาพิเศษ        4 

2.1 องค์ประกอบของโครงร่างการวิจัย       4 

 2.2 แบบเสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย      5 

บทที่ 3  การเขียนรายงานปัญหาพิเศษ        9 

3.1 รูปแบบการเขียนรายงานปัญหาพิเศษ      9 

 3.2 การวางลําดับและการพิมพ์ข้อความ      18 

3.3 ตารางและภาพ        19 

3.4 ภาพ         20 

เอกสารอ้างอิง          31 
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