กิจกรรมที่ 8 (ภาคเรียนที่ 2)
แบบบันทึกการทาวิจัยในชั้นเรียน
คาชี้แจง
1. ในรายวิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ภาคเรียนที่ 2 นักศึกษาต้องทาวิจัยในชั้นเรียน
1 เรื่อง โดยมีอาจารย์นิเทศก์ประจาหลักสูตรเป็นที่ปรึกษา
2. นักศึกษาต้องทาวิจัยในชั้นเรียนให้เสร็จสิ้นก่อนวันสุดท้ายของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ครู อย่างน้อย 1 สัปดาห์
3. การพิมพ์รูปเล่มงานวิจัย ใช้ Font อักษร TH SarabunPSK
4. รูปเล่มวิจัยตามตัวอย่าง ทั้งนี้ในบางประเด็นอาจจะมีความแตกต่างจากตัวอย่างได้ขึ้นอยู่
กับลักษณะของงานวิจัยตามสาขานั้นๆ และตามการชี้แนะของอาจารย์ผู้ดูแล

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

หน้า 1

คานา
แนวทางการท าวิ จั ย ในชั้ น เรี ย น ที่ ฝ่ า ยฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ ครู คณะครุ ศ าสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาจัดทาขึ้นนี้ ได้พัฒ นาแนวทางการทาวิจัยในชั้นเรียนจาก คู่มือการเขียน
วิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ปี 2552 (มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, 2552) โดยได้กาหนด
รายละเอี ย ดต่ างๆ ไว้ ประกอบด้ วย ส่ วนประกอบและการเขี ยนวิจั ย ในชั้ น เรี ย น หลั ก การเขี ย น
บรรณานุ ก รม และตั ว อย่ างรู ป แบบการพิ ม พ์ วิ จั ย ในชั้ น เรีย นตามมาตรฐานของหลั ก สู ต รระดั บ
บัณฑิตศึกษา และตามมาตรฐานสากล
แนวทางการทาวิจัยในชั้นเรียนนี้ จะเป็นแนวทางสาหรับนักศึกษาผู้ทาวิจัยในชั้นเรียน และ
กรรมการที่ปรึกษาวิจัยในชั้นเรียน ให้ใช้เป็นบรรทัดฐานการปฏิบัติร่วมกัน เพื่อสร้างสรรค์งานวิจัยใน
ชั้นเรียนของนักศึกษาให้มีมาตรฐานและมีคุณค่าต่อการศึกษาเรียนรู้ต่อไป

ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
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1. ส่วนประกอบและการเขียนวิจัยในชั้นเรียน
วิจัยในชั้นเรียนมีส่วนประกอบและวิธีการเขียนเช่นเดียวกับการเขียนรายงานการวิจัยและการ
เขียนวิทยานิพนธ์ ซึ่งการเขียนวิจัยในชั้นเรียนเป็นการเขียนอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับการที่นักศึกษา
ในฐานะเป็นผู้ทาวิจัยในชั้นเรียนได้ทาสาเร็จแล้ว ตั้งแต่ต้นจนจบอย่างชัดเจนทุกขั้นตอนตามแบบแผน
ของการเขียนรายงานการวิจัย ดังนั้นการเขียนวิจัยในชั้นเรียนต้องเขียนด้วยภาษาที่ถูกต้องชัดเจนและ
รัดกุม
โดยทั่วไปวิจัยในชั้นเรียนประกอบไปด้วย 5 ตอน แต่ละตอนอาจแบ่งออกเป็นหัวข้อหรือเป็น
บทต่างๆ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปริมาณของเนื้อหาที่จะเสนอ ส่วนประกอบที่สาคัญได้แก่
(1) ส่วนนาหรือส่วนต้น (Preliminary Section)
(2) ส่วนเนื้อเรื่อง (Text หรือ Main Body)
(3) ส่วนอ้างอิงหรือบรรณานุกรม (Reference หรือ Bibliography)
(4) ภาคผนวก (Appendix)
(5) ประวัติผู้ทาวิจัยในชั้นเรียน (Vitae)

1.1 ส่วนหน้าหรือส่วนต้น (Preliminary Section)
ส่วนหน้าหรือส่วนต้นของวิจัยในชั้นเรียน เป็นส่วนแนะนาและให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับวิจัย
ในชั้ นเรียน ได้แก่ ปก หน้าอนุมัติ บทคัดย่ อ กิต ติกรรมประกาศ สารบั ญ เนื้ อเรื่อง สารบั ญ ตาราง
สารบัญภาพ (ตัวอย่างดูได้ในหัวข้อที่ 3 ตัวอย่างรูปแบบการพิมพ์)
(1) ปก ได้แก่ ปกนอก (Cover)
(2) หน้าปกใน (Title Page) หน้าปกในเป็นส่วนที่ประกอบด้วย ชื่อเรื่อง ชื่อผู้ทาวิจัยในชั้น
เรียน ชื่อหลักสูตร สาขาวิชา กลุ่มวิชา ปีที่ทาวิจัยในชั้นเรียนสาเร็จ
(3) หน้าอนุมัติวิจัยในชั้นเรียน (Acceptance Page) เป็นส่วนที่แสดงว่าวิจัยในชั้นเรียนฉบับ
นี้ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการที่ปรึกษาวิจัยในชั้นเรียนแล้ว
(4) หน้าบทคัดย่อ (Abstract) เป็นการย่อสาระสาคัญของการวิจัยเพื่อให้ผู้อ่านสามารถอ่าน
และทราบเกี่ยวกับการวิจัยเรื่อ งนั้ นๆ ได้อ ย่างรวดเร็ว ส่ วนใหญ่ บทคัดย่อจะระบุ เกี่ยวกับ ชื่อเรื่อ ง
ผู้ท าวิจัย ในชั้ น เรีย น สาขาวิชา ปี การศึก ษาที่ท าวิจั ยในชั้น เรีย นสาเร็จ วัตถุ ป ระสงค์ข องการวิจั ย
วิธี ด าเนิ น การวิ จั ย และผลการวิ จั ย การเขี ย นบทคั ด ย่ อ ให้ เขี ย นทั้ ง ภาษาไทยและภาษาอั ง กฤษ
ส่วนความยาวของบทคัดย่อนั้นโดยปกติจะเป็นการเขียนสั้นๆ มีความยาวไม่เกิน 2 หน้า แต่ปัจจุบัน
นิยมเขียนให้จบหน้าเดียว
(5) หน้ากิตติกรรมประกาศ (Acknowledgement) เป็นการเขียนเพื่อแสดงความขอบคุณ
แก่ผู้มีอุปการคุณ ที่ได้ช่วยให้งานวิจัยสาเร็จลุล่วงไปด้วยดี เช่น อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ให้ข้อมูล ผู้ช่วย

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

หน้า 3

เหลือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้ให้ความช่วยเหลือในการวิเคราะห์ข้อมูล แล้วลงชื่อผู้ทาวิจัยในชั้น
เรียน เดือน และปีการศึกษา
(6) หน้ าสารบั ญเนื้อเรื่อง (Table of Contents) การเขี ยนสารบัญเป็ นการเสนอเค้ าโครงของ
วิจัยในชั้นเรียนทั้งหมด โดยการระบุว่าส่วนต่างๆ ของวิจัยในชั้นเรียน ปรากฏอยู่หน้าใดในรายงาน
ตั้งแต่หน้าแรกจนถึงหน้าสุดท้าย
(7) หน้าสารบัญตาราง (List of Tables) เป็นการระบุว่าตารางทั้งหมดที่มี อยู่ในวิจัย ในชั้ น
เรียนมีอะไรบ้าง และแต่ละตารางปรากฏในหน้าใด โดยให้เรียงเลขที่ตารางตั้งแต่ลาดับที่ 1 เป็นต้นไป
(8) หน้ า สารบั ญ ภาพ (List of Illustrations) เป็ น บั ญ ชี ภ าพประกอบเนื้ อ เรื่ อ ง พร้ อ ม
หมายเลขหน้าที่ปรากฏ

1.2 ส่วนเนื้อเรื่อง (Text หรือ Main Body)
ส่วนเนื้อเรื่องเป็นส่วนที่สาคัญที่สุดของวิจัยในชั้นเรียน เป็นส่วนที่เสนอสาระสาคัญของวิจัยใน
ชั้นเรียน ทั้งหมดอย่างละเอียด แบ่งออกเป็นบทๆ โดยปกติจะมี 5 บท ได้แก่
บทที่ 1 บทนา
บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
บทที่ 3 วิธีดาเนินการวิจัย
บทที่ 4 ผลการวิจัย
บทที่ 5 สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
1.2.1 บทที่ 1 บทนา (Introduction)
บทนาเป็นการเสนอให้ผู้อ่านทราบว่าเป็นเค้า โครงวิจัยในชั้นเรียนเกี่ยวกับอะไรบ้าง
มีส่วนประกอบ ได้แก่ ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา วัตถุประสงค์ของการวิจัย ขอบเขตของ
การวิจัย ข้อตกลงเบื้องต้น (ถ้ามี) ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย และนิยามศัพท์เฉพาะ
ส่วนประกอบของบทที่ 1 บทนา ประกอบด้วย
(1) ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
(2) วัตถุประสงค์ของการวิจัย
(3) ขอบเขตของการวิจัย
(4) ข้อตกลงเบื้องต้น (ถ้ามี)
(5) ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย
(6) นิยามศัพท์เฉพาะ
1.2.2 บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (Literature Review)
บทนี้เป็นการเสนอสิ่งที่ได้ศึกษาค้นคว้าในเรื่องที่เกี่ยวกับการทาวิจัยในชั้นเรียน สิ่งที่
นาเสนอในบทนี้จะเป็นทฤษฎี หลักการ เอกสารที่เกี่ยวข้อง และผลงานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง การเสนอ
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

หน้า 4

ผลการศึกษาค้นคว้านี้ ผู้ทาวิจัยในชั้น เรียนจะต้องคัดสรรสิ่ง ที่จะเขียนให้เหมาะสมและเขียนแบบ
สังเคราะห์สิ่งที่ค้นคว้ามาด้วยภาษาที่กะทัดรัด ชัดเจน เป็นเหตุเป็นผลและมีการอ้างอิงแหล่งที่มาของ
แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและผลงานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยหัวข้อที่สาคัญ 4 หัวข้อ คือ
(1) แนวคิ ด ทฤษฎี ที่ เกี่ ย วข้ อ ง (Related Concept and Theory) เป็ น การเสนอ
แนวคิดหรือทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยในครั้งนี้ว่าใช้แนวคิดของใครหรือทฤษฎีของผู้ใด
(2) งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (Related Research) เป็นการนาเสนอให้เห็นว่ามีงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับการวิจัยครั้งนี้เรื่องอะไรบ้าง เพื่อนาไปอภิปรายในบทที่ 5 ให้เห็นความสอดคล้องหรือ
ความไม่สอดคล้องกันกับผลการวิจัยที่ค้นพบ
(3) กรอบแนวคิ ด การวิ จั ย (Conceptual Framework) เป็ น การแสดงให้ เห็ น เป็ น
แผนภาพของการวิ จั ย ในครั้ ง นี้ เป็ น ความคิ ด รวบยอดระหว่ า งตั ว แปรต้ น กั บ ตั ว แปรตามซึ่ ง มี
ความสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ของการวิจัย
(4) สมมติ ฐ านการวิ จั ย (ถ้ า มี ) (Hypothesis) หากมี ก ารเปรี ย บเที ย บ ศึ ก ษา
ความสัมพันธ์ ศึกษาตัวพยากรณ์ หรืออื่นใดในลักษณะดังกล่าว ก็ควรตั้งสมมติฐานการวิจัยเพื่อพิสูจน์
ว่าเป็นไปตามสมมติฐานหรือไม่ และเป็นเพราะอะไร
1.2.3 บทที่ 3 วิธีดาเนินการวิจัย (Research Methodology)
บทนี้ เป็ น การเสนอเกี่ ย วกั บ วิ ธี ก ารหรื อ เทคนิ ค ที่ ใช้ ในการวิ จั ย ว่า มี ขั้ น ตอนในการ
ดาเนินการอย่างไร วิธีดาเนินการวิจัยจะประกอบด้วย
(1) ประชากรและกลุ่ มตัวอย่ าง (Population and Sample) เป็ นการเสนอเกี่ยวกั บ
คุณลักษณะ จานวนประชากรและกลุ่มตัวอย่าง และแสดงวิธีการและขั้นตอนการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
(2) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย (Instrumentation) เป็นการเสนอใน 2 ประเด็น ได้แก่
- ลักษณะเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เป็นเครื่องมืออะไร มีส่วนประกอบภายในเครื่องมืออะไรบ้าง อย่างไร
- วิธีการสร้างเครื่องมือ
ถ้าเป็นเครื่องมื อ ที่ ส ร้ า งขึ้ น เองให้ ร ะบุ วิ ธี ก ารและขั้ น ตอนในการสร้าง พร้อม
ทั้ง วิธี การตรวจสอบคุ ณ ภาพเครื่ องมื อ ตลอดจนค่ าสถิ ติต่ างๆ ที่ ได้ จ ากการหาประสิท ธิ ภ าพของ
เครื่องมือ
(3) การเก็บรวบรวมข้อมูล (Data Collection) เป็นการเสนอว่าผู้วิจัยมีวิธีการและ
ขั้นตอนในการรวบรวมข้อมูลในการวิจัย และการจัดกระทากับข้อมูล
(4) การวิเคราะห์ข้อมูล (Analysis of Data) เป็นการเสนอใน 2 หัวข้อ คือ
ก. วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลว่าวิเคราะห์อย่างไร
ข. สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล คือสถิติอะไรอะไรบ้าง
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1.2.4 บทที่ 4 ผลการวิจัย (Result)
เป็นการเสนอผลการวิจัยที่ได้วิเคราะห์ข้อมูลแล้ว การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลนี้
โดยหลักการจะต้องนาเสนอตามลาดับวัตถุประสงค์ ซึ่งจะเสนอในรูปแบบหนึ่งหรือหลายรูปแบบก็ได้
ตามความเหมาะสม เช่น แบบตาราง แผนภูมิ กราฟ คาบรรยาย เป็นต้น ในบทนี้ให้นาเสนอใน 2
หัวข้อได้แก่
(1) สัญ ลัก ษณ์ ที่ ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล (List of Symbols) เป็ นการบอกให้ทราบ
เบื้องต้นก่อนเสนอผลการวิจัยต่อไปซึ่งไม่ต้องกล่าวซ้าอีก
(2) ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล (Results) เป็นการเสนอผลการวิจัยแต่ละขั้นตอนตามที่
สัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ของการวิจัย
1.2.5 บทที่ 5 สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ (Conclusion Discussion and
Recommendation)
เป็นการนาเสนอใน 3 หัวข้อ ได้แก่
(1) สรุ ป ผลการวิจั ย (Conclusion) เป็ น การสรุ ป เนื้ อ หาสาระส าคั ญ ของการวิ จั ย
ทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนจบอย่างสั้นๆ ตั้งแต่วัตถุประสงค์ วิธีดาเนินการวิจัย และสรุปผลการวิจัยจากบทที่
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(2) การอภิป รายผลการวิจัย (Discussion) ซึ่ง เป็ นการแสดงความคิด เห็น เพิ่ มเติ ม
การให้เหตุผล การวิพากษ์วิจารณ์และเปรียบเทียบผลการวิจัยของตนกับผลของการวิจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือ สอดคล้องกับ ผลการวิจัยซึ่ งต้องอ้างอิง ถึงแหล่งที่ มา อัน จะทาให้ผลการวิจัยของตนมีน้าหนั ก
มีความชัดเจนและมีคุณค่ามากยิ่งขึ้น
(3) ข้ อ เสนอแนะ (Recommendation) เป็ น การเสนอแนะเพิ่ ม เติ ม จากข้ อ มู ล ที่
ค้นพบในการวิจัยใน 2 ประเด็น ได้แก่ ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้ และข้อเสนอแนะใน
การทาการวิจัยครั้งต่อไป

1.3 ส่วนอ้างอิงหรือบรรณานุกรม (Reference หรือ Bibliography)
เป็ น ส่ ว นที่ แ สดงรายละเอี ย ดของหนั ง สื อ เอกสาร ข้ อ มู ล และรายงานการวิจั ย ต่า งๆ ที่
ผู้ทาวิจัยในชั้นเรียนได้ศึกษาค้นคว้าและนามาใช้

1.4 ส่วนภาคผนวก (Appendix)
ภาคผนวกคือ ส่วนที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาในการทาวิจัยในชั้นเรียนที่นามาประกอบทาให้การ
ทาวิจัยในชั้นเรียนสมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยเนื้อหาในภาคผนวก อาจประกอบด้วย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือ คุณภาพของเครื่องมือวิจัย และภาพแสดงการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
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1.5

ส่วนประวัติผู้ทาวิจัยในชั้นเรียน (Vitae)

เป็นส่วนที่เสนอประวัติการศึกษาและรายละเอียดส่วนตัวบางประการของผู้ทาวิจัยในชั้น
เรี ย น เพื่ อ ให้ ท ราบภู มิ ห ลั ง และเพื่ อ ความสะดวกในกรณี ที่ มี ผู้ ต้ อ งการติ ด ต่ อ รายละเอี ย ดควร
ประกอบด้วย
(1) ชื่อ – นามสกุล (Full name) ระบุคานาหน้า เช่น นาย, นางสาว, นาง
(2) วัน เดือน ปี เกิด (Date of birth)
(3) ที่อยู่ปัจจุบัน (Address)
(4) อีเมล์ (E-mail)
(5) ประวัติการศึกษา (Education) ให้เรียงจากต่าไปหาสูง

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
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2. หลักการเขียนบรรณานุกรม
บรรณานุกรม (Bibliography) คือ รายการเอกสารหรือแหล่งข้อมูลที่ใช้ ประกอบการศึกษา
ค้นคว้าเพื่อการเขียนวิจัยในชั้นเรียน เป็นส่วนสาคัญที่แสดงถึงความน่าเชื่อถือของผลการศึกษาค้นคว้า
ช่วยให้ผู้อ่านสามารถติดตามเอกสารที่อ้างอิงได้ จึงต้องดาเนินการให้ถูกต้องตรงกับที่มาข้อมูล

รูปแบบการลงรายการบรรณานุกรมตามระบบ APA
ร ะ บ บ APA (American Psychological Association Style) จ ะ ใช้ อ้ าง อิ ง ใน ส า ข า
สั ง คมศาสตร์ แ ละวิ ท ยาศาสตร์ ส าหรั บ รู ป แบบการลงรายการบรรณานุ ก รมตามระบบ APA
ประกอบด้วย 5 หัวข้อ ได้แก่ การลงรายการจากหนังสือ การลงรายการบทความในวารสาร นิตยสาร
จดหมายข่าวและหนังสือพิมพ์ การลงรายการสื่อโสตทั ศนูปกรณ์ การลงรายการสื่ออิเล็ กทรอนิกส์
และการลงรายการการสัมภาษณ์ รายละเอียดมีดังต่อไปนี้
2.1

หนังสือ
(1) หนังสือทั่วไป
ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อหนังสือ. ครั้งที่พิมพ์. สถานที่พิมพ์ : สานักงานพิมพ์.
ตัวอย่าง

เกษกานดา สุภาพจน์. (ม.ป.ป.). การจัดสัมมนา. กรุงเทพฯ : ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ.
นงลักษณ์ วิรัชชัย และสุวิมล ว่องวาณิช. (2541). การวิเคราะห์การจัดอันดับมหาวิทยาลัยของ
ประเทศในเอเชีย. กรุงเทพฯ : สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.
มนต์ทิวา ไชยแก้ว และคณะ. (2541). รายงานการประเมินผลโครงการอบรมการใช้ท รัพยากร
และการสืบค้นข้อมูลออนไลน์. กรุงเทพฯ : ม.ป.ท.
ศิริชัย กาญจนวาสี, ทวีวัฒน์ ปิตยานนท์ และดิเรก ศรีสุโข. (2540). การเลือกใช้สถิติที่เหมาะสม
สาหรับการวิจัย. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : พชรกานต์พับลิเคชั่น.
Mazur, Laura and Annik Hogg. ( 1 9 9 3 ) . The marketing challeng. Wokingham:
Addison-Wesley.
Tchudi, S.N., et al. ( 1 9 9 1 ) . The English language art handbooks: Classroom
strategies for teachers. 2nd ed. Portmouth: Boynton/Cook.
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(2) หนังสือที่ไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง. (ปีที่พิมพ์). ครั้งที่พิมพ์. สถานที่พิมพ์ : สานักงานพิมพ์.
ตัวอย่าง
กฎหมายตราสามดวง. (2502). พระนคร : โรงพิมพ์คุรุสภา.
Merrian – Webster’s College Dictionary. (1993). 10th ed. Springfield, MA:
Merriam – Webster.

2.2

หนังสือแปล

ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อเรื่อง. แปลโดย ชื่อผู้แปล. สถานที่พิมพ์ : สานักงานพิมพ์.
ตัวอย่าง
คาเนลส์, ฟาริงตัน. (2529). การประยุกต์ใช้พลังงานแสงแดด. แปลโดยชัยวิทย์ ศิลาวัช
นาไชย. กรุงเทพฯ : สานักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ.
Foucault, M. (1972). The archaeology of knowledge. Translated by A.M.S.
Smith. London: Tavisstock.
2.3

วิทยานิพนธ์

ชื่อผู้เขียนวิทยานิพนธ์. (ปีที่พิมพ์). ชื่อวิทยานิพนธ์. ระดับปริญญา สาขาวิชา คณะ มหาวิทยาลัย.
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ตัวอย่าง
ธัญธร ธรรมรักษ์. (2542). ความพึงพอใจของผู้ป ระกันตนต่อบริการผู้ป่วยนอกโรงพยาบาล
พระนั่งเกล้า. วิทยานิพ นธ์วิทยาศาสตรมหาบัณ ฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล.
วนาวั ล ย์ ทิ ล า. (2560). ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งความสามารถในการท าก าไรกั บ อั ต รา
ผลตอบแทนจากส่วนต่างราคาหุ้นของบริษัทหมวดพัฒ นาอสังหาริมทรัพย์ที่จด
ทะเบี ย นในตลาดหลัก ทรัพ ย์แ ห่ งประเทศไทย. การค้ น คว้ าอิ ส ระบริห ารธุ รกิ จ
มหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.
Worawout Jundittawong. ( 2017). The Development of Model Using The
Philosophy of Sufficiency Economy with Agriculture in Three Border
Provinces in Thailand in the Future. Master of Science Thesis Field in
Environment and Development, Graduate School, Yala Rajabhat
University.

2.4

เอกสารที่ไม่ได้จัดพิมพ์เป็นเล่ม
เอกสารที่ไม่ได้จัดพิมพ์เป็นเล่ม เช่น เอกสารประกอบการสอน เอกสารอัดสาเนา
รายงานการวิจัย แผ่นพับ โปสเตอร์ และเอกสารที่ไม่ได้ตีพิมพ์อื่ นๆ การลงรายการบรรณานุกรมให้ใช้
ข้อกาหนดเดียวกับการลงรายการบรรณานุกรมหนังสือ แต่ให้ระบุคาที่แสดงลักษณะของเอกสารนั้นไว้
ในวงเล็บปีกกาต่อจากชื่อเรื่อง
ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อหนังสือ. [ประเภทเอกสาร]. ครั้งที่พิมพ์. สถานที่พิมพ์ : สานักงานพิมพ์.
ตัวอย่าง
ทรัพยากรธรณี, กรม. กองน้าบาดาล. (2535). แผนที่น้าบาดาลจังหวัดนครราชสีมา. [แผนที่].
กรุงเทพฯ : กรมทรัพยากรธรณรี.
สมศักดิ์ ด่านเดชา. (2550). ปัญหาการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนตารวจตระเวน
ชายแดนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้. [รายงานการวิจัย]. ยะลา : คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.
สุวัฒน์ ช่างเหล็ก. (2546). สาระสาคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาและระบบการประกัน
คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของสถาบั น ราชภั ฏ . [อั ด ส าเนา]. นครราชสี ม า : คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สถาบันราชภัฏนครราชสีมา.
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
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2.5

เอกสารราชการ
เอกสารราชการ เช่น คาสั่ง ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ มติที่ประชุม ฯลฯ ของทาง

ราชการ
หน่วยงานที่ออกเอกสาร. (วัน เดือน ปีที่ออกเอกสาร). ชื่อเอกสาร. เลขที่เอกสาร (ถ้ามี).
ตัวอย่าง
ศึกษาธิการ, กระทรวง. (26 กุมภาพันธ์ 2541). ข้อบังคับคณะกรรมการสภาสถาบันราชภัฏว่า
ด้วยการบริหารงบประมาณและการเงินของสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2541.
ส านั ก งานตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น . (19 มกราคม 2541). แนวทางการประหยั ด การจ่ า ยเงิ น
งบประมาณ. ตผ 001/ว22.

2.6

รายงานการประชุมทางวิชาการ

ชื่อผู้เขียนบทความ. (ปีที่พิมพ์). ชื่อบทความ. ใน ชื่อรายงานการประชุม วัน เดือน ปี (เลข
หน้า). สถานที่พิมพ์ : หน่วยงานที่จัดการประชุม
ตัวอย่าง
นั น ทา จั น ทร์แ ก้ ว. (2559). ความเป็ น จริงและความคาดหวั งในการปฏิ บั ติ งานของบุ คลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่
5 เรื่ อ ง สร้ า งสรรค์ ง านวิ จั ย จากคลั ง ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น สู่ ส ากล วั น ที่ 24 – 26
เมษายน 2559 (หน้า 652 – 662). ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.
Rangpan, V. (2017). Pattani Watershed Management for Sustainable in the Future.
In The 4th YRU National and International Conference in ISLAMIC
Education and Educational Development 18th-19th May 2017 (pp.
825 – 833). Yala: Yala Rajabhat University.
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2.7

สื่อโสตทัศนูปกรณ์
สื่อ โสตทั ศ นู ป กรณ์ เช่ น สไลด์ เทปบั น ทึ ก เสี ย ง วีดิ ทั ศ น์ รายการวิ ท ยุ รายการ
โทรทั ศน์ แผ่นเสีย ง แผ่นซีดี การลงรายการบรรณานุ กรมให้ ใช้ข้ อกาหนดเดียวกั บการลงรายการ
บรรณานุกรมหนังสือ แต่ให้ระบุคาที่แสดงลักษณะของสื่อโสตทัศน์นั้นไว้ในวงเล็บปีกกาต่อจากชื่อเรื่อง
กรณีรายการโทรทัศน์ให้ระบุวัน เดือน ปีที่ผลิตสื่อนั้นๆ
ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่ผลิต). ชื่อเรื่อง. [ประเภทสื่อโสตทัศนูปกรณ์]. สถานที่ผลิต : หน่วยงานที่ผลิต.
ตัวอย่าง
สุ ช าดี มณี ว งศ์ . (5 เมษายน 2535). กระจกหกด้ า น. [รายการโทรทั ศ น์ ]. กรุ ง เทพฯ :
สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7.
เจตนา นาควัชระ. (2538). เพลงร้องเยอรมัน. [วิดีทัศน์)]. กรุงเทพฯ : สถาบันเกอเช่.
Shocken, M. (1997). On Arkansas traveler. [CD]. New York: Polygram Music.

2.8

บทความ
(1) บทความในหนังสือ

ชื่อผู้เขียนบทความ. (ปีที่พิ มพ์). ชื่อบทความ. ใน ชื่อบรรณาธิการ (ถ้ามี), บรรณาธิการ.
ชื่อเรื่อง. เลขหน้า. สถานที่พิมพ์ : สานักงานพิมพ์.
ตัวอย่าง
กาญจนา ตั้งชลทิพย์. (2542). กลุ่มและองค์ กรสาธารณประโยชน์ในสังคมไทย. ใน อนุชาติ พวง
สาลีและกฤติยา อาชวนิชกุล , บรรณาธิการ. ขบวนการประชาสังคมไทย : ความ
เคลื่อนไหวภาคพลเมือง. 10 – 18. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยมหิดล.
Apple, M. W. (1981). On analyzing hegemony. In H.A.Gironx, A.N.Penna and
W.F.Pinor,
eds. Curriculum and Instruction : Alternatives in Education. 468 –
493 Berkley, C.A.: Mcculchan.
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(2) บทความในวารสาร
ชื่อผู้เขียนบทความ. (เดือน ปีที่พิมพ์). ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร. ปีที่ (ฉบับที่) : เลขหน้า.
ตัวอย่าง
ปาริฉัตร บัตรประโคน. (เมษายน 2545). เหลียวหลังแลหน้าการปฏิรูปการศึกษา. วารสารการศึกษา
ไทย. 3(21) : 22 – 25.
ชมเพลิน จัน ทร์เรือ งเพ็ ญ , สมคิ ด แก้ว สนธิ และทองอิ นทร์ วงศ์โสธร. (2519, พฤษภาคม –
มิถุ น ายน). การสอนแบบต่ างๆ ในระดั บ อุ ดมศึ ก ษา. วารสารครุศ าสตร์ . 6(2) :
34 – 39.
Berman, L.M. (March 1987). More than chaise. Education Leadership. 5( 9) :
42 – 48.
Klimoski, R. and Palmer, S. (1993). The ADA and the hiring process in organization.
Consulting Psychology Journal: Practice and Research. 45(2):
10 – 36.

(3) บทความในหนังสือพิมพ์
ชื่อผู้เขียนบทความ. (วัน เดือน ปีที่พิมพ์). ชื่อบทความ. ชื่อหนังสือพิมพ์ : เลขหน้า.
ตัวอย่าง
ธารง บัวศรี. (14 พฤษภาคม 2545). วิกฤติปฏิรูปการศึกษา : ล่าช้า บิดเบือนและล้มเหลวจริง
หรือ. มติชน : 7.
ภาษีน้ามัน คิดตามอัตราตามปริมาณ. (29 กันยายน 2542). มติชน : 2.
Savareia, E. (2 October 1976). What’s right with sight and sound journalism. Saturday
Review: 18 – 21.
Behind that noble prize. (12 December 1976). Nation Review: 6.
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(4) บทความในสารานุกรม
ชื่อผู้เขียนบทความ. (ปีที่พิมพ์). ชื่อบทความ. ชื่อสารานุกรม. ปีที่ (ฉบับที่) : เลขหน้า.
ตัวอย่าง
เจริญ อินทรเกษตร. (2515 – 2516). ฐานั นดร. สารานุกรมไทยฉบับ ราชบั ณ ฑิต ยสถาน. 11 :
6914
Immegart, G. L. (1992). Leadership. Encyclopedia of Education. 4: 717 – 723.
Robert, K.L. and Daniel A.L. ( 1 9 7 4 ) . Lakes and lake systems. Encyclopedia
Britannica (Macropaedia). 10 : 613

2.9

การสัมภาษณ์

ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์. (วัน เดือน ปีที่สัมภาษณ์). ตาแหน่งผู้ให้สัมภาษณ์. สัมภาษณ์.
ตัวอย่าง
ดิลก บุญเรืองรอด. (14 กรกฎาคม 2543). อธิการบดีสถาบันราชภัฏสวนสุนันทา. สัมภาษณ์.
Ross, R. (5 May 1980). Associate Director, Cornell University Libraries. Interview.

2.10

สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์
สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ เช่น Press Release, Facebook, Blog post, Power
point, Twitter, Online Video, Audio Podcast, Web Blog เป็นต้น
(1) กรณีปรากฏชื่อผู้เขียนสารสนเทศ
ชื่อผู้เขียนสารสนเทศ. (ปีที่เขียนสารสนเทศ). ชื่อเรื่อง. [ชื่อประเภทสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ ].
เข้าถึงได้จาก : http :// . [วัน เดือน ปีที่เข้าถึงข้อมูล].
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ตัวอย่าง
ศิริพ ร กมลธรรม. (2549). ระบบสารสนเทศภู มิ ศาสตร์เบื้ องต้ น . [เว็บบล็ อก]. เข้าถึ งได้ จ าก :
http://ict.moph.go.th/elearning/It_learning/gis_fundamental.pdf.
[12 ธันวาคม 2549]
Nielsen, Jakob. (2000). Top Ten Mistakes in web Design. [Web Blog]. Available:
http:// www.useit.com.aleartbox9605.html. [2000, November 3]

(2) กรณีไม่ปรากฏชื่อผู้เขียนสารสนเทศ
ชื่อ เรื่อง. (ปีที่เขียนสารสนเทศ). [ชื่อประเภทสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ ]. เข้าถึง ได้จาก :
http:// . [วัน เดือน ปีที่เข้าถึงข้อมูล].
ตัวอย่าง
พุ ท ธศาสนสุ ภ าษิ ต หมวดที่ 14 การสร้ า งตั ว . (2545). [เว็ บ บล็ อ ก]. เข้ า ถึ ง ได้ จ าก :
http://www. dhammathai.org.sayingm14_pl.html. [15 พฤษภาคม 2545)
Electronic source: APA style of citation. (1996). [Web Blog]. Available: http://
www.uvm.edu/reference/estyles.html. [1999, MArch 12]

2.11

การอ้างเอกสารชั้นรอง
โดยปกติ ผู้ เ ขี ย นควรอ้ า งแหล่ ง ข้ อ มู ล ปฐมภู มิ โ ดยตรง แต่ ถ้ า ไม่ ส ามารถหา
แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ ได้ เช่น กรณี หนังสือเก่ามาก หรือไม่สามารถค้นหาจากห้องสมุดต่างๆ ได้ จึง
อนุโลมให้อ้างอิงเอกสารชั้นรอง (เอกสารทุติยภู มิ) ได้ โดยระบุรายละเอียดของเอกสารปฐมภูมิก่อน
แล้วจึงระบุเอกสารทุติยภูมิ คั่นรายการด้วยข้อความว่า “อ้างถึงใน” หรือ “Cited in”
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ตัวอย่าง
ล้วน สายยศ. (2521). การจั ด และการประเมิ น ผล. กรุงเทพฯ : ทวี กิจ การพิ ม พ์ , อ้ างถึ งใน
ประกิต ประยูรพรหม. (2538). การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนมัธยมศึกษา
สั งกั ด กรมสามั ญ ศึ ก ษาจั งหวั ด ชั ย ภู มิ . วิท ยานิ พ นธ์ ศึ ก ษาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
Wallis, Osbornw A. (1977). Introduction to Microcomputers. Berkley, Calif: Adam
Osbarne & Assoc, Cited in Morris M. Hyman. Automated Library
Circulation System. White Plains, NY: Industry Publications.
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3. ตัวอย่างรูปแบบการพิมพ์
ตัวอย่างปกนอกและปกในวิจัยในชั้นเรียน
1 นิ้ว

1.5 นิ้ว

รายงานการวิจัยในชั้นเรียน
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์
เรื่องการเคลื่อนที่

จัดกึ่งกลางหน้ากระดาษ

โดย
นายสมบัติ อาสา

ตัวหนาขนาด 20 Points

รายงานการวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ปีการศึกษา 2561
1 นิ้ว
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ตัวอย่างหน้าอนุมัติวิจัยในชั้นเรียน
1.5 นิ้ว

ชื่อวิจัย
ผู้วิจัย
สาขาวิชา

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

ตัวปกติขนาด 18 Points

คณะกรรมการทีป่ รึกษา

1 นิ้ว

ตัวหนาขนาด 20 Points

…………………………………………………………….กรรมการ
(...........................................................)
(ประธานหลักสูตร)
…………………………………………………………….กรรมการ
(...........................................................)
ตัวปกติขนาด 18 Points
(อาจารย์นิเทศก์ประจาหลักสูตร)
…………………………………………………………….กรรมการ
(...........................................................)
(อาจารย์ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู)
…………………………………………………………….กรรมการ
(...........................................................)
(ครูพี่เลี้ยง)
ตัวปกติขนาด 18 Points

รายงานการวิจัยนี้เป็นส่วนหนึง่ ของรายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
ระดับปริญญาตรี สาขาวิชา...................
1.5 นิ้ว
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ปีการศึกษา ................
1 นิ้ว
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ตัวอย่างหน้าบทคัดย่อภาษาไทย
1.5 นิ้ว

ชื่อวิจัย
ผูว้ ิจัย
สาขาวิชา
ปีการศึกษา

1 นิ้ว

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

ตัวปกติขนาด 16 Points
เว้น 1 บรรทัด

บทคัดย่อ

ตัวหนาขนาด 16 Points

การวิจัยในชั้นเรียนเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
(1)…………………………………………….……………..…………………………………………….…….
(2)..............................................................................................................................
(3)..............................................................................................................................
ประชากร/กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็น………….………….………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..………
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่
1.5 นิ้ว
(1)………………………………………………………………..…………………………………………….
(2)………………………………………………………………………………………………………………
(3)………………………………………………………………………………………………………………
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ…………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………..
ผลการวิจัยพบว่า
(1)………………………………………………………………………………………………………..……...
(2)………………………………………………………………………………………………….…………….
(3)…………………………………………………………………………………………………….……….…
(4)……………………………………………………………………………………………………..…………
1 นิ้ว
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ตัวอย่างหน้าบทคัดย่อภาษาอังกฤษ
1.5 นิ้ว

Title
Author
Degree
Academic Year

1 นิ้ว

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

เว้น 1 บรรทัด

Abstract

ตัวหนาขนาด 16 Points

The objectives of this research……….................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
1.5 …………………………………………………………………………………………………………………………………
นิ้ว …………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
The research finding was as follows
(1)………………………………………………………………………………………………………..……...
(2)………………………………………………………………………………………………….…………….
(3)…………………………………………………………………………………………………….……….…
(4)……………………………………………………………………………………………………..…………
1 นิ้ว
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ตัวอย่างหน้ากิตติกรรมประกาศ
1.5 นิ้ว
ตัวปกติขนาด 16 Points

กิตติกรรมประกาศ

ตัวหนาขนาด 20 Points

การวิจัยครั้งนี้สาเร็จได้ด้วยความอนุเคราะห์ช่วยเหลืออย่างดีจาก…………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
ขอขอบคุณ…………………………………………………………………………………………...……………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
1.5 นิ้ว

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

เว้น 1 บรรทัด

ชื่อผู้ทาวิจัย
เดือน ปีการศึกษา

1 นิ้ว
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ตัวอย่างหน้าสารบัญเนื้อเรื่อง
1.5 นิ้ว
ตัวหนาขนาด 20 Points

สารบัญ
ตัวขนาด 16 Points

เว้น 1 บรรทัด

บทคัดย่อภาษาไทย………………………………………………………………………………………
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ…………………………………………………………………………………
กิตติกรรมประกาศ……………………………..……………………………..…………………………
สารบัญ……………………………………………………………………………………………………….
สารบัญตาราง……………………………………………………………………………………………..
1.5 สารบัญภาพ………………………………………………………………………………………………..
นิ้ว บทที่ 1 บทนา
1. ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา……………………………………….
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย……………………………………………..…………….
3. ขอบเขตของการวิจัย………………………………………………………………….
4. ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย………………………………..……………………
5. นิยามศัพท์เฉพาะ………………………………………………………………………
บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่กี่ยวข้อง…………………………………………..…………….
1. แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง…………………………………………………………..
2. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง……………………………………………………………………
3. กรอบแนวคิดการวิจัย………………………………………………………………..
4. สมมติฐานการวิจัย…………………………………………………………………….
บทที่ 3 วิธีดาเนินการวิจัย……………………………………………………………………………
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง…………………………………………………………
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย…………………………………………………………….
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล……………………………………………………………….
4. การวิเคราะห์ข้อมูล……………………………………………………………………

หน้า

1 นิ้ว

1 นิ้ว
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ตัวอย่างหน้าสารบัญเนื้อเรื่อง (ต่อ)
1.5 นิ้ว

สารบัญ (ต่อ)
ตัวขนาด 16 Points

ตัวหนาขนาด 20 Points

เว้น 1 บรรทัด

บทที่ 4 ผลการวิจัย…………………………………………………………………………………………..
บทที่ 5 สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ…………………………………………..……………
1. สรุปผล……………………...………………………………………………………………….
2. อภิปรายผล……………………………………………………………………………………
3. ข้อเสนอแนะ………………………………………………………………………………….
1.5
3.1. ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้………………………………………
นิ้ว
3.2. ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป………………………………………….
บรรณานุกรม…………………………………………………………………………………………………..
ภาคผนวก……………………………………………………………………………………………………….
ภาคผนวก ก เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย…………………………………………………….
ภาคผนวก ข รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือ…………………………………
ภาคผนวก ค คุณภาพของเครื่องมือวิจัย………………………………………………….
ภาคผนวก ง ภาพแสดงการจัดกิจกรรมการเรียนรู…้ …………………………………
ประวัติผู้วิจัย................................................................................................................

หน้า

1 นิ้ว

1 นิ้ว
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ตัวอย่างหน้าสารบัญตาราง
1.5 นิ้ว

สารบัญตาราง

ตัวหนาขนาด 20 points

เว้น 1 บรรทัด

ตารางที่
1. ชื่อตาราง…………………………………………….………………………………………..
2. ชื่อตาราง.................................................................................................
3. ชื่อตาราง...............………………………………………………………………………..
1.5 นิ้ว

ตัวขนาด 16 Points
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หน้า

1 นิ้ว
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ตัวอย่างหน้าสารบัญภาพ
1.5 นิ้ว

สารบัญภาพ

ตัวหนาขนาด 20 points

เว้น 1 บรรทัด

1.5 นิ้ว

ภาพที่
1. ชื่อภาพ…………………………………………….…………………………………………
2. ชื่อภาพ..................................................................................................
3. ชื่อภาพ..................………………………………………………………………………
ตัวขนาด 16 Points
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หน้า

1 นิ้ว
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ตัวอย่างบทที่ 1
1.5 นิ้ว

บทที่ 1
บทนา

ตัวหนาขนาด 20 points

เว้น 1 บรรทัด

1. ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา

ตัวหนาขนาด 18 points

(ส่ วนนี้ เป็ น การน าเข้าสู่ เนื้อ หาของรายงานการวิ จัย ในการเขี ย นต้อ งอธิบ ายถึ ง
ปัญหาต่าง ๆ) ที่เกิดขึ้นในการเรียนการสอนในเรื่องนั้น ๆ ซึ่งเป็นแรงจูงใจ หรือเป็นสาเหตุที่
ทาให้คิดค้นผลิตนวัตกรรมการเรียนการสอนมาใช้แก้ปัญหาหรือพัฒนาการสอน การเขียนควร
เขียนเป็นความเรียงสละสลวย อ่านง่ายได้ใจความ พยายามเรียบเรียงข้อความให้ต่อเนื่องกัน)
………………………………………………………………………………………………………………….....................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
1.5 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
นิ้ว
ตัวขนาด 16 points

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

2.1 เพื่อ……………………………………………………………………………………………………….
2.2 เพื่อ……………………………………………………………………………………………………….

3. ขอบเขตของการวิจัย
3.1 …………………………………………………………………………………………………………….
3.2 ………………………………………………………………………………………………………….…

4. ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย
การวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง………………………สาระ……………………..แผนก/ชั้น/ปี……..
จะช่วยให้เกิดประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอน ดังต่อไปนี้
ช่วยแก้ไขปัญหาและข้อจากัด……………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………..……………………………………………...
ช่วยให้นักเรียน……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………….

5. นิยามศัพท์เฉพาะ
………………………………………………………………………………………………………………….....................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
1 นิ้ว

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

หน้า 26

1 นิ้ว

ตัวอย่างบทที่ 2
1.5 นิ้ว

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ตัวหนาขนาด 20 points

เว้น 1 บรรทัด
(บทนี้จะเป็นการนาเอากรอบความคิดที่นามาใช้ผลิตนวัตกรรมการเรียนการสอน
ซึ่งศึกษามาจากเอกสาร ทฤษฎีหรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่มีความสัมพันธ์กับนวัตกรรมการเรียน
การสอนที่ผลิตขึ้น โดยนามาเรี ยบเรียงใหม่ เป็นตอนๆ ต่อเนื่องกัน และสรุปสาระสาคัญของ
เนื้อหาเป็นของผู้วิจัยเอง)

กรอบแนวคิด ทฤษฎีและหลักการที่นามาใช้ในการพัฒนานวัตกรรมการ
เรี ย นการสอนเรื่ อ ง...................................... รายวิ ช า……………………………….
(แผนก/ชั้น/ปี)……………………...ได้เสนอไว้เป็นตอนๆ ดังต่อไปนี้
2.1 แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ตัวปกติขนาด 16 points
2.3 กรอบแนวคิดการวิจัย
1.5 นิ้ว
2.4 สมมติฐานการวิจัย
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………….. 1 นิ้ว
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..

1 นิ้ว
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ตัวอย่างบทที่ 3
1.5 นิ้ว

บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจยั

ตัวหนาขนาด 20 points

เว้น 1 บรรทัด
(บทนี้ เ ป็ น การเสนอรายละเอี ย ดวิ ธี ก ารผลิ ต นวั ต กรรมการเรี ย นการสอน
กระบวนการนาไปทดลองใช้ การปรับปรุงแก้ไขและพัฒนา ให้มีมาตรฐานเพื่อการนาไปใช้
ประโยชน์และเผยแพร่)

การดาเนินการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน เรื่อง……………………….
สาระ………………………………………………………….แผนก/ชั้น/ปี……………………………..
มีกระบวนการดาเนินงาน…………..ขั้นตอน คือ
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ตัวปกติขนาด 16 points
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล
3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล
1.5 นิ้ว

ตัวหนาขนาด 18 points

3.1 ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง

ตัวปกติขนาด 16 points

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

3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….. 1 นิ้ว

3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..

3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………..………………………………………………………………
1 นิ้ว
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ตัวอย่างบทที่ 4
1.5 นิ้ว

บทที่ 4
ผลการวิจัย

ตัวหนาขนาด 20 points

เว้น 1 บรรทัด
(เป็นการเสนอผลการวิจัยที่ได้วิเคราะห์ข้อมูลแล้ว การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลนี้
โดยหลักการจะต้องนาเสนอตามล าดับวัตถุประสงค์ ซึ่งจะเสนอในรูปแบบหนึ่งหรือหลาย
รูปแบบก็ได้ตามความเหมาะสม เช่น แบบตาราง แผนภูมิ กราฟ คาบรรยาย เป็นต้น)

การดาเนินการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน เรื่อง…………………………………..
สาระ………………………………………………………….แผนก/ชั้น/ปี………………………………………….
ผู้วิจัยนาเสนอผลการวิจัยตามลาดับดังนี้
4.1 สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
4.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ตัวหนาขนาด 18 points

4.1 สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

ตัวปกติขนาด 16 points

………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..
1.5
นิ้ว …………………………………………………………………..………………………………………………
……………..……………………………………………………………………………………………………

4.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

1 นิ้ว

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

1 นิ้ว
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ตัวอย่างบทที่ 5
1.5 นิ้ว

ตัวหนาขนาด 20 points
บทที่ 5
สรุปผล อภิปราย และข้อเสนอแนะ
เว้น 1 บรรทัด
(ในการเขี ยนบทนี้ จ ะเป็ นการสรุ ป จากบทที่ 1 – 4 มาเขียนย่อ ๆ ให้ เห็ นภาพรวม

ทั้งหมดเพราะในการเขียนรายงานผลการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนนี้จะไม่มีบทคัดย่อ
เหมือนกับรายงานการวิจัย ซึ่งบทนี้จะช่วยให้ผู้อ่านได้เข้าใจในเวลาจากัดโดยสรุป)

การดาเนินการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน เรื่อง…………………………………..
สาระ………………………………………………………….แผนก/ชั้น/ปี…………………………………………
สามารถสรุปสาระสาคัญของการวิจัยได้ดังนี้
5.1 สรุปผล
5.2 อภิปรายผล
5.3 ข้อเสนอแนะ
1.5 นิ้ว

ตัวหนาขนาด 18 points

5.1 สรุปผล

ตัวปกติขนาด 16 points

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

1 นิ้ว

5.2 อภิปรายผล
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………..………………………………………………………………
…………..………………………………………………………………………………………………………
…………..………………………………………………………………………………………………………

5.3 ข้อเสนอแนะ
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………..………………………………………………………………
…………..………………………………………………………………………………………………………
…………..………………………………………………………………………………………………………
1 นิ้ว
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ตัวอย่างหน้าบรรณานุกรม
1.5 นิ้ว

บรรณานุกรม

ตัวหนาขนาด 20 points

เว้น 1 บรรทัด

(ในการจัดบรรณานุกรมนิยมแยกเอกสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษการ
เขียนบรรณานุกรมต้องถูกต้องตามหลั กการเขียนเรียงตามลาดับตัวอักษรในเล่ม
เดียวกันให้เป็นระบบเดียวกัน รูปแบบการลงรายการบรรณานุกรมยึดตามระบบ
APA สามารถดูตัวอย่างได้ในหัวข้อที่ 2 หลักการเขียนบรรณานุกรม)
ตัวอย่างเช่น
กาญจนา ตั้งชลทิพย์. (2542). กลุ่มและองค์กรสาธารณประโยชน์ในสังคมไทย. ใน
อนุ ช าติ พวงส าลี แ ละกฤติ ย า อาชวนิ ช กุ ล , บรรณาธิ ก าร. ขบวนการ
ประชาสังคมไทย: ความเคลื่อนไหวภาคพลเมือง. 10 – 18. กรุงเทพฯ :
มหาวิทยาลัยมหิดล.
เจริญ อินทรเกษตร. (2515 – 2516). ฐานันดร. สารานุกรมไทยฉบับ
1 นิ้ว
ราชบัณฑิตยสถาน. 11 :6914
ธารง บัวศรี. (14 พฤษภาคม 2545). วิกฤติปฏิรูปการศึกษา : ล่าช้า บิดเบือนและ
ล้มเหลวจริงหรือ. มติชน : 7.
Apple, M. W. (1981). On analyzing hegemony. In H.A.Gironx,
A.N.Penna and W.F.Pinor, eds. Curriculum and Instruction:
Alternatives in Education. 468 – 493 Berkley, C.A.: Mcculchan.
Immegart, G. L. (1992). Leadership. Encyclopedia of Education.
4: 717 – 723.
Robert, K.L. and Daniel A.L. (1974). Lakes and lake systems.
Encyclopedia Britannica (Macropaedia). 10 : 613
Savareia, E. (2 October 1976). What’s right with sight and sound
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ภาคผนวก
(ในส่วนนี้จะเป็นการให้ข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมที่ให้ผู้อ่านเข้าใจเรื่องที่ได้เสนอ ไว้ หรือ
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการแสดงวิธีการทางสถิติที่มีรายละเอียดมากเกินกว่าจะเขียนไว้
ในเนื้ อ หาและสิ่ง ส าคั ญ ที่ ค วรใส่ ไว้ คื อ นวั ต กรรมที่ ส ร้า งขึ้ น อาจจะแยกเป็ น ภาคผนวก ก. หรื อ
ภาคผนวก ข. แล้วแต่กรณี )
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ตัวอย่างหน้าประวัติผู้วิจัย
1.5 นิ้ว

ประวัติผู้วิจัย
ชื่อ – นามสกุล
วัน เดือน ปี เกิด
ที่อยู่ปัจจุบัน
ประวัติการศึกษา

ตัวหนาขนาด 20 points

นายสมบัติ อาสา
25 มีนาคม 2535

1 นิ้ว

ตัวปกติขนาด 16 points

ตัวหนาขนาด 16 points

1.5 นิ้ว
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