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ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  

สาขาวิชา..................ปการศึกษา.......................... 
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สาํนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ตัวอยางปกใน 
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บทที่ 1 

บทนํา 

 

 1.1  ความเปนมาและความสําคญัของปญหา 

        (เปนการเขียนถึงเหตุจูงใจท่ีตองทําการวิจัย สิ่งประดิษฐ / นวัตกรรม / ผลงาน ครั้งนี้  โดยใชเหตุผลประกอบ ใหเห็น

ความจําเปนและความสําคัญท่ีจะตองทําการวิจัยในครั้งนี้) 

1.2  วัตถุประสงคของการวิจัย 

       1.2.1  เพ่ือสราง/พัฒนา....... (สิ่งประดิษฐ / นวัตกรรม / ผลิตภัณฑ) 

       1.2.2  เพ่ือทดลองใช / ประเมินประสิทธิภาพ...... (สิ่งประดิษฐ / นวัตกรรม / ผลิตภัณฑ) 

                  1.2.3  เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผูใช / ผูท่ีเก่ียวของ......(สิ่งประดิษฐ / นวัตกรรม / ผลิตภัณฑ) 

1.3  สมมุติฐานการวิจัย 

       (สมมุติฐานการวิจัย เปนการคาดคะเนผลการวิจัยท่ีจะเกิดข้ึนตามท่ีผูวิจัยคาดหวัง อาจจะมีหรือไมมีก็ได ) 

1.4  ขอบเขตของการวิจยั 

                 1.4.1  ขอบเขตดานเนื้อหา 

    (เปนการระบุขอบเขตการสรางหรือการพัฒนาผลงาน   การทดลองใช   การประเมินประสิทธิภาพ ผลงานท่ี

เปนสิ่งประดิษฐ / นวัตกรรม / ผลิตภัณฑ   และการประเมินความพึงพอใจของผูใชหรือผูท่ีเก่ียวของกับผลงานท่ีเปน

สิ่งประดิษฐ / นวัตกรรม / ผลิตภัณฑ) 

                1.4.2  ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง 

      (เปนการระบุลักษณะและจํานวนประชากรท่ีใชในการวิจัย และกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย  พรอมกับระบุ

วิธีการไดมาของกลุมตัวอยาง ตามระเบียบวิธีการวิจัย เชน สุมแบบเจาะจง  สุมแบบอยางงาย     
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    1.4.3  ขอบเขตดานเวลา 

              (เปนการระบุระยะเวลาในการดําเนินการวิจัย โดยระบุ วัน เดือน ปใหชัดเจน) 

1.5. คําจํากัดความท่ีใชในการวิจัย 

                       (เปนการใหความหมายของคําหรือขอความตางๆ ท่ีปรากฏในการวิจัยครั้ง โดยระบุความหมายใหมี

ความชัดเจนวา หมายถึง อะไร  อยางไร  ใคร  ที่ไหน  เมื่อไร) 

1.6  ขอตกลงเบ้ืองตน 

                      (ขอตกลงเบื้องตนของการวิจัยเปนเง่ือนไขทางวิชาการ เพ่ือใหมีความเขาใจตรงกันระหวางผูวิจัยกับผูอาน  

ซ่ึงตองมีเหตุผลยอมรับไดโดยไมตองพิสูจน)  

1.7  ประโยชนทีค่าดวาจะไดรับ 

        1.7.1  (นํามาใชประโยชนดาน……………….…………….ไดจริง) 

        1.7.2  (ชวยประหยัดรายจาย + สรางรายไดเพ่ิม...............) 

        1.7.3  (ลดปญหา……………………………………………..………..) 
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บทที่ 2 

แนวคิด  ทฤษฎี  และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

(บทนี้เปนการนําเสนอแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของท่ีใชเปนกรอบในการวิจัย เพ่ือใหการวิจัยมีความ

ถูกตองตามหลักวิชาการและมีความนาเชื่อถือ  การนําเสนอแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ ตองคนหา รวบรวม 

สรุปแนวคิด หลักการ แลวเรียบเรียงเนื้อหาเหมือนกับการเขียนบทความทางวิชาการ ไมคัดลอกเนื้อหามาตอกันเปนทอนๆ  

หัวขอสําคัญควรจะประกอบดวย 

-  แนวความคิด หลักการ หรือทฤษฎี ท่ีเก่ียวของกับผลงานหรือการวิจัยในครั้งนี้ โดยใชเปนแนวทาง หลักการ 

วิธีการ ในการสรางหรือพัฒนาผลงาน 

-  ผลการวิจัยท่ีเก่ียวของกับสิ่งท่ีนํามาใชในการแกไขปญหาและการวิจัย 

-  ถากรณีท่ี เปนส่ิงประดิษฐผลิตภัณฑสําเร็จรูป ควรตองมีแนวคิดเกี่ยวกับ การทําบรรจุภัณฑดวย ) 

(ตัวอยางการเขียน) 

               ในการวิจัยครั้งนี้ ไดดําเนินการศึกษา แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของตางๆ เพ่ือนํามาใชเปนขอมูล     

ประกอบการดําเนินงาน มีดังนี้ 

  2.1  หลักการ  แนวคิด ทฤษฎี 

      2.1.1  .......................................................................................................................................................... 

              1)  .................................................................................................................................................... 

         1.1)  ........................................................................................................................................... 

         1.2)  ........................................................................................................................................... 

       1.2.1)  ............................................................................................................................. 

       1.2.2)  ............................................................................................................................. 

     2)  ................................................................................................................................................... 

      2.1.2  ......................................................................................................................................................... 

               1)  ................................................................................................................................................... 

   2)  ..................................................................................................................................................... 

  2.2  งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ       

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

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



27 
 

บทที่ 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 

         (บทนี้เปนการนําเสนอวิธีการดําเนินการวิจัย โดยการระบุวิธีการสรางและพัฒนาผลงาน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

รูปแบบการวิจัย การเก็บรวบรวมขอมูล และวิธีการวิเคราะหขอมูล หัวขอท่ีนําเสนอในบทนี้มีดังนี้  

-  การสรางเครื่องมือสําหรับใชในการวิจัย มีอะไรบาง มีข้ันตอนการสรางและพัฒนาอยางไร 

-  ประชากรและกลุมตัวอยาง เปนใคร จํานวนเทาใด 

-  การดําเนินการทดลอง เขียนใหชัดเจนวาดําเนินการอยางไร  

-  การเก็บรวบรวมขอมูลมีแผนอยางไร เก็บเม่ือใด อยางไร ใครเปนคนเก็บ ใครเปนผูใหขอมูล  

-  การวิเคราะหขอมูลการวิจัยใชวิธีการใด ใชสถิติอะไร) 

 

(ตัวอยางการเขียน) 

       ในการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ ....................................................................................................... 

............................................................................ซ่ึงคณะผูวิจัยไดดําเนินการศึกษา ตามข้ันตอนดังนี้ 

 

3.1  การสรางเครื่องมือในการวิจัย 

      3.1.1  เครื่องมือท่ีใชในการสราง............................ไดแก.............(วัสดุ อุปกรณ  เครื่องมือ)......................... 

ซ่ึงไดจาก.............................................................................................................................................................. 

      3.1.2  เครื่องมือท่ีใชในการประเมิน...........(แบบประเมิน / แบบสอบถาม)………. ซ่ึงไดจาก.................... 

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

3.2  ประชากรและกลุมตัวอยาง 

       (เปนการระบุรายละเอียดของประชากรและกลุมตัวอยาง เก่ียวกับลักษณะและจํานวนประชากรท่ีใชในการวิจัยและ

กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย  พรอมกับระบุวิธีการไดมาของกลุมตัวอยาง ตามระเบียบวิธีการวิจัย เชน สุมแบบเจาะจง     

สุมแบบอยางงาย )  

3.3  การดําเนินการทดลอง 

 การดําเนินการทดลอง มีข้ันตอนดังนี้ 

 1)  ข้ันเตรียม…………………………………………………………………………………………         

     2)  ข้ันดําเนินการ…………………………………………………………………………………… 

 3)  ข้ันทดลองและนําไปใช………………………………………………………………………… 

     4)  ข้ันตอนการทําบรรจุภัณฑ (กรณีเปนสิ่งประดิษฐประเภท ผลิตภัณฑสําเร็จรูป)…………………... 
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3.4  การเกบ็รวบรวมขอมูล  

      3.4.1  (รวบรวมขอมูลเก่ียวกับการสราง/พัฒนา........ โดยการสังเกต แลวจดบันทึกขอมูลในขณะดําเนินการวิจัย 

จากนั้นนําขอมูลท่ีไดมาเรียบเรียง เขียนรายงาน และนําเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง ดังตารางท่ี .....) 

      3.4.2  (รวบรวมขอมูลท่ีเปนการประเมิน..........โดยการนําแบบประเมิน.......ไปใหกลุมตัวอยางประชากร 

ซ่ึงเปน..................................................................... ตอบแบบประเมิน.............. จากนั้นเก็บรวบรวมขอมูล แลวนําขอมูลท่ี

ไดมาวิเคราะหหาคาทางสถิติ....... แลวนําเสนอผลการวิเคราะหในรูปตารางประกอบความเรียงดังตารางท่ี....) 

3.5  สถิติท่ีใชและวิธีวิเคราะหขอมูล 

 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก........ (เชน คารอยละ (%)  คาเฉลี่ย ( X ) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  

พรอมกับระบุสูตรการหาคาสถิตินั้นๆ และแหลงอางอิงท่ีมาของสูตรนั้นๆ ดวย )....... 
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บทที่  4 

ผลการวจิยั 

 (เปนผลนําเสนอผลการวิจัย ท่ีเปนผลการวิเคราะหขอมูลท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  ในรูปของ 

ตารางประกอบความเรียง ) 

 

(ตวัอยางการพิมพ) 

                ผลจากการสราง/พัฒนา.................................................................................. สรุปไดดังนี้ 

4.1  ผลจากการสราง/พัฒนา…(ท่ีระบุไวในวัตถุประสงคขอท่ี 1)…สรุปเปนตารางประกอบความเรียงไดดังนี้ 

      ตารางท่ี  1  แสดงผลการพัฒนา......................................................... 

รายการประเมิน 𝒙𝒙� S.D. แปลผล 

1. 

2. 

3. 

   

รวม    

 

 จากตารางท่ี  1 สรุปไดวา....................................................................................................................... 

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

. 

4.2  ผลการทดลอง / การหาประสิทธิภาพ…(ระบุไวในวัตถุประสงคขอท่ี 2)…มีดังนี้ 

      ตารางท่ี  2  แสดงผลการทดลอง / หาประสิทธภิาพ………………………………. 

รายการประเมิน 𝒙𝒙� S.D. แปลผล 

1. 

2. 

3. 

   

รวม    

 

จากตารางท่ี  2  สรุปไดวา...................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................ 
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4.3  ผลการศึกษาความพึงพอใจ…(ระบุไวในวัตถุประสงคขอท่ี 2)…มีดังนี้ 

      ตารางท่ี  3  แสดงคาเฉล่ีย ( X )  และ สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนน 

                     ความพึงพอใจเกี่ยวกับ……………………………. 

 

รายการประเมิน 𝒙𝒙� S.D. แปลผล 

1. 

2. 

3. 

   

รวม    

 

            จากตารางท่ี  3 สรุปไดวา.......................................................................................................................... 

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

..................................................................................................................................................................................... 
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บทที่  5 

สรุป  อภิปราย และขอเสนอแนะ 

 ( บทนี้เปนการนําเสนอขอสรุปจากทุกบทท่ีผานมา และขอคนพบท่ีไดจากการวิจัย )  

 

(ตวัอยางการพิมพ) 

 ในการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคของการวิจัยดังนี้ 1) เพ่ือ .................................................... โดยมีสมมุติฐาน 

การวิจัย (ถามี)คือ..............................................................กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้.......................................

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก ................................................................................. ผลการวิจัยมีดังนี้ 

5.1  สรุปผลการวิจัย 

 (สรุปมาจากทายตารางในบทท่ี 4 เปนดานๆ เรียงลําดับตามวัตถุประสงคของการวิจัย โดยใชขอความสั้นๆ 

กระชบั)........................................................................................................................................................................... 

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

5.2  อภิปรายผล 

 (การอภิปรายผลเปนการยืนยันผลการวิจัยหรือขอคนพบท่ีเกิดข้ึน โดยยกเหตุผลมาประกอบการอภิปราย ควรแยก

อภิปรายผลเปนประเด็นตามวัตถุประสงค  โดยระบุวาผลการวิจัยท่ีเกิดข้ึนมีความสอดคลองกับทฤษฎี / หลกัการ /  

แนวคิด  หรือผลการวิจัยท่ีคนอ่ืนทําไวหรือไม อยางไร ตามท่ีนํามาอางและเรียบเรียงไวในบทท่ี 2) 

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

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

5.3  ขอเสนอแนะในการวิจัย 

.......(เปนการเสนอแนะการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน  และเสนอแนะการทําการวิจัยตอเนื่องหรือวิจัยตอยอดดวยวิธี  

การตางๆ ท่ีผูวิจัยเห็นวาสามารถทําไดและมีประโยชน)…………………………………………………………………………………….…..… 

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

............................................................................................................................................................................................. 
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บรรณานุกรม / แหลงอางอิง 

 

  ( ถามีรายการอางอิงนอยกวา 5 รายการ ใชคําวา  แหลงอางอิง   

   ถามีรายการอางอิงมากกวา 5 รายการ  ใชคําวา  บรรณานุกรม ) 
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ภาคผนวก 

 

ประกอบดวยรายละเอียดตางๆ ดังนี้ (ถามี) 

 ภาคผนวก ก  เอกสาร/หนังสือขอความอนุเคราะห 

 ภาคผนวก ข  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย (แบบทดสอบ/แบบสอบถาม ฯลฯ) 

 ภาคผนวก ค  ผลการวิเคราะห (ถามี) 

 ภาคผนวก ง  แบบขออนุมัติโครงการ 

 ภาคผนวก จ  แบบโครงรางงานวิจัย 
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แบบขออนุมัติโครงการ 

 

รายวิชา........................................รหัสวิชา......................ภาคเรียนที.่................ปการศึกษา................ 

วิทยาลยัอาชวีศึกษานครราชสมีา 

 

ช่ือโครงการ……………………………………………………………………………………………………………..……….……………..…… 

ระยะเวลาดําเนินการ………………………………………………………………………………………………….…………………………. 

สถานท่ีเนินการ………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 

ประมาณคาใชจาย………………………………..………………………………………………………………………………………………. 

ผูรับผิดชอบโครงการ   1. ................................................................................................................................... 

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

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

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ /ระดับประกาศนียบัตรวิชชีพชั้นสูง  สาขาวิชา..................................... 
 

ลงชื่อ...........................................      ลงชื่อ............................................      ลงชื่อ........................................... 

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

        ผูรับผิดชอบโครงการ             ผูรับผิดชอบโครงการ                    ผูรับผิดชอบโครงการ 

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

 

     ความคิดเห็น.............................................  ความคิดเห็น........................................... 

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

ลงชื่อ......................................................ครูผูสอน          ลงชื่อ.....................................................หัวหนาแผนกวิชา  

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

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

 

 

                  ลงชื่อ.........................................................  

                  (นางสาวรัตนาภรณ แสงกุล)  

                                 รองผูอํานวยการฝายวิชาการ 

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

ตัวอยางแบบอนุมัติโครงการ 
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แบบโครงรางงานวิจัย 

 

1.  ช่ือเรื่อง.................................................................................................................................................................... 

2.  ความสําคญัของปญหา 

 แนวทางการเขียนแบงเปน 3 สวน คือ         

 1.  เริ่มจากสภาพปจจุบันในภาพรวมของสิ่งท่ีสนใจศึกษา (ระดับโลก/ระดับประเทศ)              

           2.  ปญหาท่ีจะเกิดข้ึนของสิ่งท่ีจะวิจัย                                  

 3.  แนวทางหรือหลักการท่ีจะแกปญหานั้น                                

              เขียนแบบสามเหลี่ยมหัวหลับเริ่มจากระดับโลกมายังระดับประเทศ  ภูมิภาค  สถาบัน   

 

3.  คําถามสําหรับการวิจัย 

 (เปนการกําหนดประเด็นท่ีสงสัยท่ีตองการคนหาคําตอบโดยมักจะเขียนอยูในประโยคคําถามท่ีมีความ

เฉพาะเจาะจงสามารถสังเกต สํารวจ และศึกษาวิจัยได)                       

 

4.  วัตถุประสงคการวิจัย 

 1.  เพ่ือศึกษา                      

 2.  เพ่ือศึกษา                  

 3.  เพ่ือศึกษา                  

 

5.  สมมติฐานการวิจัย (ถามี) 

 (เปนคําตอบท่ีผูวิจัยคาดคะเนวานาจะเปนคําตอบของปญหาหรือขอสงสัยท่ีทําการศึกษา )  

                          

 

6.  ขอบเขตของการวิจยั 

           6.1  ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง    

      (กลาวถึงกลุมเปาหมายท่ีตองการศึกษา  ครอบคลุมใครบาง  และการไดมาซ่ึงกลุมตัวอยาง เชน  ไดจากการ

สุมตัวอยางแบบการเลือกกลุมตัวอยาง)                                    
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 6.2  ขอบเขตดานเน้ือหา  (กลาวถึงประเด็นหลักท่ีตองการศึกษา : แนวคดิทฤษฎี) 

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

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

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

6.3  ขอบเขตดานตัวแปร 

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

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

7.  การตรวจเอกสาร 

 7.1  แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวของ 

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

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

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

 7.2  งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

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

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

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

8.  ขอตกลงเบ้ืองตน 

.................... (เปนเง่ือนไขเฉพาะผูวิจัยกําหนดไว)............................................................................................................................................... 

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

9.  วิธดีาํเนนิการวิจยั 

 9.1  กลุมประชากร 

 ระบุรายละเอียดของประชากรและกลุมตัวอยางเก่ียวกับลักษณะประชากรและจํานวนแระชากรท่ีใชในการวิจัย  และกลุมตัวอยาง

ท่ีใชในการวิจัย  พรอมกับระบุวิธีการไดมาซึ่งกลุมตัวอยางตามระเบียบวิธีวิจัย เชน การสุมตัวอยางแบบงาย  การเลือกแบบเจาะจง  การ

กําหนดขนาดของตัวอยางดวยวิธีคํานวณหรือใชตารางสุม                                 . 
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9.2  กลุมตัวอยาง (การไดมาซึ่งกลุมตัวอยาง) 

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

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

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

10.  เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

 10.1  การสรางเครื่องมือ 

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

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

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

 10.2  การวิเคราะหคุณภาพเครื่องมือ 

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

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

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

11.  การเกบ็รวบรวมขอมลู 

 3.4.1  ขอมูลทุติยภูมิ  ไดแก................................................................................................               ..............        .................. 

 3.4.2  ขอมูลปฐมภูมิ  ไดแก.................................................................................................................. ..............   

12.  การวิเคราะหขอมลู 

 .12.1  รวบรวมขอมลูจากเครือ่งมอื         

 12.1.1  ทําการลงรหัสและนําขอมูลบันทึกลงในคอมพิวเตอร  ประมวลผลดวยโปรแกรมสําเร็จรูป/ทําดวยการคํานวณ 

  1)  สถิตพ้ืินฐาน  ไดแก                    

-  คารอยละ                                       

-  คาเฉลีย่                                      

-  คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน                                                                                                                               

                       2) สถิติท่ีใชทดสอบความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม/แบบทดสอบ  (ถามี)                           

             3) สถิติท่ีใชในการทดสอบสมมติฐาน (ถามี)                                   
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13.  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 (ผลท่ีไดจากการทําวิจัย/เปาหมายของการทําวิจัย)        

              

14.  ตารางดําเนนิการวิจยั 

งาน 
เดือน 

      

       

       

       

 

15.  งบประมาณท่ีใชในงานวิจัย 

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

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

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

16. กรอบแนวคิดในการวิจยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวแปรตน ตัวแปรตาม 

-  …………………………………………… 

- …………………………………………… 

- …………………………………………… 

- …………………………………………… 

- …………………………………………… 

 

-  …………………………………………… 

- …………………………………………… 

- …………………………………………… 

- …………………………………………… 

- …………………………………………… 
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17. เอกสารอางอิง 

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

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

............................................................................................................................................................................................................................ 
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ประวัติผูทําวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อเรื่อง ................................................................................................................................................................... 

ชื่อ – สกุล ............................................................................................................................................................... 

สาขาวิชา.................................................................................................................................................................. 

สาขางาน.................................................................................................................................................................. 

 

ประวัติสวนตัว 

ชื่อ – สกุล .................................................................................................................. ............................................. 

วัน/เดือน/ปเกิด..................................................................................หมายเลขโทรศัพท.......................................... 

ท่ีอยู............................................................................................................................................................................ 

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

E-mail Address………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ประวัติการศึกษา 

ป พ.ศ. 25.......  จบการศึกษาระดับ ..........  สาขาวิชา................................วิทยาลัย................................................ 

ป พ.ศ. 25.......  จบการศึกษาระดับ ..........  สาขาวิชา................................วิทยาลัย................................................ 
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ประวัติผูทําวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อเรื่อง ................................................................................................................................................................... 

ชื่อ – สกุล ............................................................................................................................................................... 

สาขาวิชา.................................................................................................................................................................. 

สาขางาน.................................................................................................................................................................. 

 

ประวัติสวนตัว 

ชื่อ – สกุล .................................................................................................................. ............................................. 

วัน/เดือน/ปเกิด..................................................................................หมายเลขโทรศัพท.......................................... 

ท่ีอยู............................................................................................................................................................................ 

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

E-mail Address………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ประวัติการศึกษา 

ป พ.ศ. 25.......  จบการศึกษาระดับ ..........  สาขาวิชา................................วิทยาลัย................................................ 

ป พ.ศ. 25.......  จบการศึกษาระดับ ..........  สาขาวิชา................................วิทยาลัย................................................ 
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ประวัติผูทําวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อเรื่อง ................................................................................................................................................................... 

ชื่อ – สกุล ............................................................................................................................................................... 

สาขาวิชา.................................................................................................................................................................. 

สาขางาน.................................................................................................................................................................. 

 

ประวัติสวนตัว 

ชื่อ – สกุล .................................................................................................................. ............................................. 

วัน/เดือน/ปเกิด..................................................................................หมายเลขโทรศัพท.......................................... 

ท่ีอยู............................................................................................................................................................................ 

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

E-mail Address………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ประวัติการศึกษา 

ป พ.ศ. 25.......  จบการศึกษาระดับ ..........  สาขาวิชา................................วิทยาลัย................................................ 

ป พ.ศ. 25.......  จบการศึกษาระดับ ..........  สาขาวิชา................................วิทยาลัย................................................ 
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รูปภาพประกอบ 

    -   ภาพประกอบควรมีความชัดเจน 

- มีการอธิบายดวยขอความใตภาพ  

- เรียงลําดับภาพประกอบตามข้ันตอนการปฏิบัติงานจริง ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


