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คำนำ 

 

 คูมือการเขียนรายงานสัมมนาและโครงงานวิจัยเลมนี้ จัดทำขึ้นเพื่อใชในการเรียนการสอน

รายวิชาสัมมนาและโครงงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอาหาร ซึ่งเปนวิชาเอกบังคับของนิสิต 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอาหาร และสาขาวิชาเทคโนโลยี

เครื่องสำอางและผลิตภัณฑอาหารเสริม โดยมุงเนนใหนิสิตมีความเขาใจในเนื้อหาวิชาและคำสอนได

งายขึ้น สามารถนำความรูและประโยชนจากเอกสารนี้เปนแนวทางในการจัดทำรายงานสัมมนาและ

โครงงานวิจัยฉบับสมบูรณ ตลอดจนนำไปใชในการประกอบอาชีพตอไป   
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บทท่ี 1 

สวนประกอบของโครงรางการวิจัย (Research Proposal) 

 

รายงานโครงรางการวิจัย ท่ีเปนรูปเลมสมบูรณ มีสวนประกอบท่ีสำคัญ 5 สวน คือ 

1. ปก 

2. บทท่ี 1 บทนำ 

3. บทท่ี 2 ตรวจเอกสาร 

4. บทท่ี 3 วัสดุและวิธีการทดลอง 

5. แผนการดำเนินงาน 

6. เอกสารอางอิง (Reference) 

 

1. ปก (Cover)  พิมพดวยกระดาษ A4 ตัวอักษรมีขนาดตามท่ีกำหนด ปกนอกประกอบดวย 6  สวน 

ดังนี้ 

  1.1 ตรามหาวิทยาลัยทักษิณ วางหางจากขอบกระดาษดานบน 1.5 นิ้ว 

  1.2 ชื่อวิชาและรหัสวิชา ชื่อวิชาอยูบรรทัดบนและรหัสวิชาอยูบรรทัดลางโดยรหัสวิชาให

เขียนอยูในวงเล็บ 

  1.3 ชื่อหัวขอโครงงาน ชื่อที่ปรากฏบนปกมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยใหภาษาไทย

อยูบรรทัดบน  และภาษาอังกฤษอยูบรรทัดลาง  ในกรณีที่ชื่อเรื่องยาวใหตัดเปน 2–3 บรรทัดโดย

บรรทัดบนยาวกวาบรรทัดลาง วางแบบปรามิดหัวกลับ 

  1.4 ชื ่อผู เขียน มีเฉพาะชื ่อและชื ่อสกุลเทานั ้น ไมมีคำนำหนาชื ่อ จัดวางใหอยู กึ ่งกลาง

หนากระดาษ 

  1.5 ชื่อสาขาวิชา คณะ และสถาบันการศึกษาวางอยูสวนลาง กอนภาคการศึกษาและป

การศึกษา 

 1.6 ภาคการศึกษาและปการศึกษาที่ลงทะเบียน วางอยูสวนลางสุดของปกนอกหางจากขอบ

ลาง 3 – 4 ซม. (ดูตัวอยางในภาคผนวก) 

2. บทท่ี 1 บทนำ  (Introduction)    

  สวนของบทนำประกอบดวย 

 - ความสำคัญและท่ีมาของโครงงานวิจัย 

  ความสำคัญและที่มาของโครงงานวิจัยเปนการเกริ่นเริ ่มเรื ่องเพื่อแสดงประเด็นหลัก ๆ ท่ี

เชื่อมโยงจากหลายแหลงขอมูลที่เกี่ยวของแบบสรุปสั้น ๆ เพื่อใหผูอานเชื่อวาเรื่องนี้เปนเรื่องสำคัญ 

นาสนใจ และมีคุณคาในการติดตามอานจนจบ  ซึ่งแสดงไดดวยประโยคที่เปนเหตุเปนผลรองรับและ

แสดงถึงความสำคัญปญหาในขณะนี้ ขอสมมติฐานของการทดลอง และ/หรือ ประโยชนท่ีจะไดรับจาก

รายงาน 



2 

 - วัตถุประสงคของโครงงานวิจัย 

  อาจจะเปนหัวขอเดียว หรือหลายขอก็ได และจะตองมีความสอดคลองกับหัวขอวิจัย 

 - สมมติฐานของโครงการวิจัย 

เปนการคาดเดาคำตอบ หรือ ผลการวิจัยไวลวงหนา โดยอาศัยแนวคิด ทฤษฎี หรือ จากการ

ทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 

 - ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

เปนการเขียนบอกวาผลการวิจัยท่ีจะไดตามวัตถุประสงคของการวิจัยนั้นสามารถนำไปใชทำ

อะไรไดบาง 

 - ขอบเขตการวิจัย 

เปนการเขียนบรรยายกวางๆ ถึงสิ่งท่ีจะตองทำในงานวิจัยนี้ ไดแก ตัวอยางท่ีใช วัตถุประสงค

การวิจัย และวิธีการทดลอง 

 - สถานท่ีวิจัย 

 - ระยะเวลาปฏิบัติงานวิจัย 

3. บทท่ี 2 ตรวจเอกสาร (Literature review) 

  ตรวจเอกสารควรเปนการสังเคราะหทฤษฎีและงานวิจัยตางๆ (paper) จากเอกสารหลาย

ฉบับและเปนเรื ่องที่ทันสมัย ซึ่งจะตองมีความเกี่ยวของกันกับหัวขอโครงงานฯ และเปนเนื้อหาท่ี

สนับสนุนแนวคิดและสมมติฐานของงานวิจัย 

4. บทท่ี 3 วัสดุ อุปกรณ และวิธีการทดลอง 

 - ระบุวัสดุ และอุปกรณท่ีสำคัญ  

 - วัตถุดิบ (Raw material) 

  ระบุชนิดของวัตถุดิบที่ใชโดยละเอียด (ระบุถึงสายพันธุ) วิธีการไดมาซึ่งวัตถุดิบ และวิธีการ

เตรียมวัตถุดิบ 

 - วิธีการทดลอง 

  ควรระบุการวางแผนการทดลองใหละเอียด แสดงใหเห็นถึง treatment แสดงวิธ ีการ

วิเคราะหตาง ๆ อาจจะเขียนแบบยอ หรือแบบเต็ม ก็ได แตตองมีการอางอิงวิธีการวิเคราะหท่ี

นาเชื่อถือ 

 - การวิเคราะหขอมูลทางสถิติ 

• แสดงถึงการวิเคราะหวางแผนการทดลอง เชน CRD, RCBD, Factorial เปนตน 

• แสดงถึงการวิเคราะหความแตกตางทางสถิติ เชน T-test, ANOVA 

• ระบุโปรแกรมทางสถิต ิท ี ่ ใช ในการว ิเคราะหข อม ูล เช น SPSS, SAS, STATISTICA, 

MINITAB, LINDO 
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5. แผนการดำเนินงาน 

 ใหระบุถึงแผนการดำเนินงานคราว ๆ ตั้งแตขั ้นตอนการเตรียมโครงรางฯ จนถึงการทำ

รายงานฉบับสมบูรณ  

6. เอกสารอางอิง (Reference) 

  สวนอางอิงทายเลม เปนการรวบรวมรายการเอกสารท้ังหมดท่ีผูเขียนไดใชอางอิงในการเขียน

รายงาน รายการอางอิงในสวนทายตองมีจำนวนเทากับรายการท่ีถูกอางอิงไวในสวนเนื้อเรื่อง 

  การอางอิงในรายงาน เปนการบอกแหลงท่ีมาของขอความ แนวคิด หรือขอมูลตาง ๆ เพ่ือเปน

การใหเกียรติแกบุคคลหรือสถาบัน องคกรผูเปนเจาของขอความ 

  การเขียนเอกสารอางอิง มีรูปแบบแตกตางกันไปตามประเภทของเอกสาร เชน หนังสือทั่วไป 

หนังสือแปล บทความจากหนังสือ บทความจากวารสาร วิทยานิพนธ รายงานการโครงงานฯ สิ่งพิมพ

รัฐบาล สื่อโสตทัศน และแหลงขอมูลอิเล็กทรอนิกส แบบออนไลน (Online) และแบบซีดี-รอม (CD-

ROM) เปนตน 

  การอางอิง มี 2 สวนคือ การอางอิงในเนื้อเรื่อง และการอางอิงสวนทายเรื่องหรือทายเลม 

โดยจะมีหลักเกณฑการอางอิงแตกตางกันในแตละสวน ซ่ึงจะกลาวรายละเอียดในบทท่ี 4 
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บทท่ี 2 

สวนประกอบของรายงานสัมมนาและโครงงานวิจยั 

 

สัมมนาและโครงงานวิจัย ท่ีเปนรูปเลมสมบูรณ มีสวนประกอบท่ีสำคัญ 5 สวน คือ 

1. สวนนำ (Front Matter) 

2. เนื้อเรื่อง (Text) 

3. เอกสารอางอิง (Reference) 

4. ภาคผนวก (Appendix) 

5. ประวัติผูเขียน (Vitae) 

 

1. สวนนำ (Front Matter)  

  สวนนำของรายงานประกอบดวยสวนยอยเรียงลำดับ ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

 1.1 ปกนอก (Cover)  เปนปกปกติ สีชมพู (ไมมีลวดลาย) ท่ีมีความกวางยาวตามขนาดกระดาษ 

A4  ตัวอักษรมีขนาดตามท่ีกำหนด ปกนอกประกอบดวย 6  สวน ดังนี้ 

  1.1.1 ตรามหาวิทยาลัยทักษิณ วางหางจากขอบกระดาษดานบน 1.5 นิ้ว 

  1.1.2 ชื่อวิชาและรหัสวิชา ชื่อวิชาอยูบรรทัดบนและรหัสวิชาอยูบรรทัดลางโดยรหัสวิชาให

เขียนอยูในวงเล็บ 

  1.1.3 ชื่อหัวขอสัมมนา ชื่อที่ปรากฏบนปกมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยใหภาษาไทย

อยูบรรทัดบน  และภาษาอังกฤษอยูบรรทัดลาง  ในกรณีที่ชื่อเรื่องยาวใหตัดเปน 2–3 บรรทัดโดย

บรรทัดบนยาวกวาบรรทัดลาง วางแบบปรามิดหัวกลับ 

  1.1.4 ชื่อผูเขียน มีเฉพาะชื ่อและชื ่อสกุลเทานั้น ไมมีคำนำหนาชื่อ จัดวางใหอยูกึ ่งกลาง

หนากระดาษ 

  1.1.5 ชื่อสาขาวิชา คณะ และสถาบันการศึกษาวางอยูสวนลาง กอนภาคการศึกษาและป

การศึกษา 

  1.1.6 ภาคการศึกษาและปการศึกษาที่ลงทะเบียน  วางอยูสวนลางสุดของปกนอกหางจาก

ขอบลาง 3 – 4 ซม. (ดูตัวอยางในภาคผนวก) 

 1.2 ปกใน  (Title Page)   

  กอนหนาปกในใหใสใบรองปกไว 1 แผน ใชกระดาษปอนดอยางหนาในหนาปกในใหพิมพ

ขอความเชนเดียวกับปกนอก การวางตำแหนงขอความเหมือนกับปกนอก 

1.3 บทคัดยอ (Abstract) ประกอบดวย 2 สวนคือ 

 1.3.1 ขอมูลสัมมนา ประกอบดวยหวัขอ เรียงลำดับ ดังนี้ 

 - ชื ่อเรื ่อง มีทั ้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยใหภาษาไทยอยู บรรทัดบน  และ

ภาษาอังกฤษอยูบรรทัดลาง 
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 - ชื่อ-นามสกุลนิสิต 

 - สาขาวิชา 

 - ปการศึกษา 

 - อาจารยท่ีปรึกษา 

 

 1.3.2 เนื้อหาบทคัดยอ  

   บทคัดยอเปนภาษาไทย บทคัดยอควรสอดคลองกับเนื้อหา เพื่อใหคนอานสามารถ

อานแลวไดใจความวาเนื้อหาโดยยอคืออะไร ทำอะไร ไดผลอยางไร (ดูตัวอยางในภาคผนวก) 

 1.4 กิตติกรรมประกาศ  (Acknowledgment)   

  เปนขอความกลาวขอบคุณผูมีสวนสนับสนุนชวยเหลือและใหความรวมมือในการทำสัมมนา 

ความยาวไมเกิน 1 หนา จัดวางคำวากิตติกรรมประกาศไวกึ่งกลางหนากระดาษ และใสชื่อ-นามสกุล

ผูเขียนไวทายขอความ โดยไมมีคำนำหนาชื่อ ระบุเดือน และป พ.ศ. ไวใตชื่อ 

 1.5 สารบัญ  (Contents)   

  เปนรายการของสวนประกอบสำคัญท้ังหมดของสัมมนา นับตั้งแตสารบัญถึงหนาสุดทาย โดย

มีเลขกำกับแตละสวนที่เรียงตามลำดับของเนื้อหาในเลมรายงาน โดยจัดวางคำวาสารบัญไวกึ่งกลาง

หนากระดาษ หากไมสามารถพิมพจบในหนาเดียวใหข้ึนหนาใหมและพิมพคำวา สารบัญ (ตอ) 

 1.6 สารบัญตาราง  (List of Tables) (ถามี)   

  เปนรายการท่ีระบุหมายเลขตาราง ชื่อตารางและหมายเลขหนาของตารางท้ังหมดในรายงาน 

โดยจัดวางคำวาสารบัญตารางไวกึ่งกลางหนากระดาษ หากไมสามารถพิมพจบในหนาเดียวใหขึ้นหนา

ใหมและพิมพคำวาสารบัญตาราง (ตอ) 

 1.7 สารบัญภาพ  (List of Illustrations/Figures) (ถามี)     

  ใชสำหรับรายงานที่มีภาพประกอบ เชน ภาพถาย กราฟ แผนภูมิ แผนผัง และแผนภาพ   

ตาง ๆ ฯลฯ เพ่ือแสดงรายการท่ีระบุหมายเลขของภาพ ชื่อภาพและหมายเลขหนาของภาพท้ังหมดใน

รายงาน โดยจัดวางคำวาสารบัญภาพไวกึ่งกลางหนากระดาษ หากไมสามารถพิมพจบในหนาเดียวให

ข้ึนหนาใหมและพิมพคำวาสารบัญภาพ (ตอ) 

2. เนื้อเรื่อง  (Text) 

 2.1 เนื้อเรื่องในรายงานสัมมนา  ประกอบดวยสวนสำคัญตาง ๆ ดังนี ้

  - บทท่ี 1 บทนำ  (Introduction)    

  บทนำเปนการเกริ่นเริ่มเรื่องเพื่อแสดงประเด็นหลัก ๆ ที่เชื่อมโยงจากหลายแหลงขอมูลท่ี

เก่ียวของแบบสรุปสั้น ๆ เพ่ือใหผูอานเชื่อวาเรื่องนี้เปนเรื่องสำคัญ นาสนใจ และมีคุณคาในการติดตาม

อานจนจบ  ซึ่งแสดงไดดวยประโยคที่เปนเหตุเปนผลรองรับและแสดงถึงความสำคัญปญหาในขณะนี้ 

ขอสมมติฐานของการทดลอง และ/หรือ ประโยชนท่ีจะไดรบัจากรายงาน 
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  - บทท่ี 2 เนื้อเรื่อง  (Text)   

  เนื้อเรื่องควรเปนการสังเคราะหความรูจากเอกสารหลายฉบับ (มากกวา 1)  เพื่อใหเกิดองค

ความรูใหม และเปนเรื่องท่ีทันสมัย โดยเปนบทความวิจัยท่ีมาจากวารสารท่ีตีพิมพเปนภาษาอังกฤษ

และตีพิมพมาแลวไมเกิน 5 ป  เนื้อความในบทความ จะประกอบดวย  ขอมูลที่ทุกคนรูและยอมรับ 

เชน โลกกลม ขอมูลท่ีผูอ่ืนคนพบ และขอมูลท่ีเราคนพบ สำหรับขอมูลท่ีผูอ่ืนคนพบตองอางอิงทุกครั้ง  

เพ่ือเปนการพิสูจนวาไมไดแตงเติมขอมูล 

  - บทท่ี 3 บทสรุป (Conclusion)  

  เปนการเลือกเฉพาะประเด็นสำคัญของเนื ้อหามาสรุป และควรเปนคำตอบที่สอดคลองกับ

ประเด็นตาง ๆ ท่ีกลาวไวในบทนำ 

 

 2.2 เนื้อเรื่องในรายงานโครงงานวิจัย ประกอบดวยสวนสำคัญตาง ๆ ดังนี ้

  - บทท่ี 1 บทนำ  (Introduction) 

  บทนำเปนการเกริ่นเริ่มเรื่องเพื่อแสดงประเด็นหลัก ๆ ที่เชื่อมโยงจากหลายแหลงขอมูลท่ี

เก่ียวของแบบสรุปสั้น ๆ เพ่ือใหผูอานเชื่อวาเรื่องนี้เปนเรื่องสำคัญ นาสนใจ และมีคุณคาในการติดตาม

อานจนจบ  ซึ่งแสดงไดดวยประโยคที่เปนเหตุเปนผลรองรับและแสดงถึงความสำคัญปญหาในขณะนี้ 

ขอสมมติฐานของการทดลอง และ/หรือ ประโยชนท่ีจะไดรับจากรายงาน 

  - บทท่ี 2 ตรวจเอกสาร 

  ตรวจเอกสารควรเปนการสังเคราะหทฤษฎีและงานวิจัยตางๆ (paper) จากเอกสารหลาย

ฉบับและเปนเรื ่องที่ทันสมัย ซึ่งจะตองมีความเกี่ยวของกันกับหัวขอโครงงานฯ และเปนเนื้อหาท่ี

สนับสนุนแนวคิดและสมมติฐานของงานวิจัย 

  - บทท่ี 3 อุปกรณและวิธีการทดลอง 

 ระบุวัสดุ และอุปกรณท่ีสำคัญ  

 วัตถุดิบ (Raw material) 

  ระบุชนิดของวัตถุดิบที่ใชโดยละเอียด (ระบุถึงสายพันธุ) วิธีการไดมาซึ่งวัตถุดิบ และ

วิธีการเตรียมวัตถุดิบ 

 วิธีการทดลอง 

   ควรระบุการวางแผนการทดลองใหละเอียด แสดงใหเห็นถึง treatment แสดงวิธีการ

วิเคราะหตาง ๆ อาจจะเขียนแบบยอ หรือแบบเต็ม ก็ได แตตองมีการอางอิงวิธีการวิเคราะหท่ี

นาเชื่อถือ 

 การวิเคราะหขอมูลทางสถิติ 

• แสดงถึงการวิเคราะหวางแผนการทดลอง เชน CRD, RCBD, Factorial เปนตน 

• แสดงถึงการวิเคราะหความแตกตางทางสถิติ เชน T-test, ANOVA 
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• ระบุโปรแกรมทางสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล เชน SPSS, SAS, STATISTICA, 

MINITAB, LINDO 

  - บทท่ี 4 ผลและวิจารณผลการทดลอง 

  แสดงผลการทดลองในรูปแบบตารางหรือกราฟอยางเหมาะสมที่สามารถอธิบายผลการ

ทดลองที่เกิดขึ้นไดอยางชัดเจน ในกรณีที่มีการเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยตองมีการ

วิเคราะหทางสถิติดวย 

  สำหรับการวิจารณผลการทดลอง ควรวิจารณตามผลการทดลองที่เกิดขึ้นจริง แลวอธิบายสิง่

ที่เกิดขึ้นโดยมีการอางอิงทฤษฎีและ/หรืองานวิจัยที่เกี่ยวของอยางสมเหตุสมผล ไมควรวิจารณในแง

ของความผันแปรของตัวอยาง ความผิดพลาดจากเครื่องมือและผูวิจัย ความไมชำนาญของผูวิจัย 

  - บทท่ี 5 บทสรุป (Conclusion)  

  เปนการเลือกเฉพาะประเด็นสำคัญของเนื ้อหามาสรุป และควรเปนคำตอบที่สอดคลองกับ

ประเด็นตาง ๆ ท่ีกลาวไวในบทนำและวัตถุประสงค 

3. เอกสารอางอิง  (References) 

  สวนอางอิงทายเลม เปนการรวบรวมรายการเอกสารท้ังหมดท่ีผูเขียนไดใชอางอิงในการเขียน

รายงาน รายการอางอิงในสวนทายตองมีจำนวนเทากับรายการท่ีถูกอางอิงไวในสวนเนื้อเรื่อง 

  การอางอิงในรายงาน เปนการบอกแหลงท่ีมาของขอความ แนวคิด หรือขอมูลตาง ๆ เพ่ือเปน

การใหเกียรติแกบุคคลหรือสถาบัน องคกรผูเปนเจาของขอความ 

  การเขียนเอกสารอางอิง มีรูปแบบแตกตางกันไปตามประเภทของเอกสาร เชนหนังสือทั่วไป 

หนังสือแปล บทความจากหนังสือ บทความจากวารสาร วิทยานิพนธ รายงานการสัมมนา สิ่งพิมพ

รัฐบาล สื่อโสตทัศน และแหลงขอมูลอิเล็กทรอนิกส แบบออนไลน (Online) และแบบซีดี-รอม (CD-

ROM) เปนตน 

  การอางอิง มี 2 สวนคือ การอางอิงในเนื้อเรื่อง และการอางอิงสวนทายเรื่องหรือทายเลม 

โดยจะมีหลักเกณฑการอางอิงแตกตางกันในแตละสวน ซ่ึงจะกลาวรายละเอียดในบทท่ี 4 

4. ประวัติผูเขียน (Vitae) 

  เปนสวนท่ีกลาวถึงประวัติยอ ๆ ของผูเขียนตามหัวขอท่ีกำหนดไว ประกอบดวย 

  4.1 ชื่อ ชื่อสกุล พรอมคำนำหนาชื่อ ไดแก นาย นาง นางสาว หรือถามียศ ฐานันดรศักดิ์ ราชทิน

นาม และสมณศักดิ์ ตองระบุไวดวย 

  4.2 รหัสประจำตัวนิสิต 

  4.3 วัน เดือน ปเกิด 

  4.4 ภูมิลำเนา 

  4.5 วุฒิการศึกษาตั้งแตระดับมัธยมศึกษาขึ้นไป สถานศึกษาและป พ.ศ. ที่สำเร็จการศึกษา โดย

เรียงลำดับจากวุฒิต่ำไปสูง 
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บทท่ี 3 

การพิมพรายงานสัมมนาและโครงงานฯ 

 

รูปแบบการพิมพรายงาน มีขอกำหนด ดังนี้ 

1. ตัวพิมพ 

 ตัวอักษรที่ใชพิมพในเลมรายงานสัมมนาและโครงงานฯ แนะนำใหใช TH SarabunPSK ซ่ึง

ตองเปนสีดำคมชัด และตองใชตัวพิมพแบบเดียวกันตลอดทั้งเลม ขนาดของตัวพิมพแตกตางกันใน

ลักษณะดังนี้ 

 หัวขอสำคัญ ใชขนาดตัวอักษร 18 พอยตตัวหนา 

 หัวขอยอย ใชขนาดตัวอักษร 16 พอยตตัวหนา 

 ตัวพ้ืนของการพิมพตลอดท้ังเลม ใชขนาดตัวอักษร 16 พอยตตัวธรรมดา 

2. กระดาษพิมพ 

 เปนกระดาษปอนดสีขาวไมมีบรรทัด ขนาดมาตรฐาน A4 หนา 70-80 แกรม พิมพเพียงหนา

เดียว 

3. การเวนท่ีวาง 

 3.1 การเวนท่ีวางริมขอบกระดาษ กำหนดใหเวนขอบกระดาษไวท้ัง 4 ดานดังนี้ 

   ทุกหนา ใหเวนขอบกระดาษซายมือประมาณ 1.5 นิ้ว อีกสามดาน (บน ลาง และ

ขวามือ) เวนหางขอบกระดาษประมาณ 1 นิ้ว 

 3.2 การกำหนดระยะหางระหวางบรรทัด 

 3.2.1 ระยะหางระหวางบรรทัดใหเวนปกติ 1 บรรทัด  

 3.2.2 ระยะหางระหวางหัวขอสำคัญและหัวขอยอยใหเวนปกติ 1 บรรทัด 

 3.2.3 ระยะหางระหวางหัวขอสำคัญกับเนื้อความใหเวนปกติ 1 บรรทัด 

4. การยอหนา 

 ใหเวนระยะยอหนา 1 นิ้ว จากแนวขอบซายมือ โดยตองเวนยอหนาเทากันตลอดทั้งเลม

รายงาน 

5. การลำดับหนาและการพิมพเลขหนา 

 5.1 สวนนำ 

       ในการลำดับหนาสวนนำเรื่อง คือ ตั้งแตหนาปกใน (Title Page) ไปจนถึงหนาสุดทาย 

กอนถึงสวนเนื้อเรื่อง ใหใชตัวอักษร ก, ข, ค....... โดยพิมพไวที่มุมบนขวามือ ขนาดเทากับตัวอักษร

ปกติ  

 5.2 สวนเนื้อเรื่อง 

      การลำดับหมายเลขหนาในสวนเนื้อเรื ่องเปนตนไป ใหใชตัวเลขอารบิค 1, 2, 3,..... 

ตามลำดับ โดยพิมพไวท่ีมุมบนขวา 
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6. การพิมพบท (Chapter) 

 บท (Chapter) ตองขึ้นหนาใหมเสมอและมีเลขประจำบท สำหรับรายงานภาษาไทยใช บทท่ี 

1 บทที่ 2 บทท่ี 3 และ... โดยจัดวางไวก่ึงกลางตอนบนของหนากระดาษ (หางจากขอบกระดาษ

ดานบน 1.5 นิ้ว) สวนชื่อบทใหพิมพบรรทัดถัดลงมา และจัดวางไวก่ึงกลางบรรทัด  

 

7.  การพิมพตาราง  

 7.1 ตาราง ประกอบดวย ลำดับตารางและชื่อตาราง ตัวตาราง และหากมีการนำขอมูลของ

ผูอ่ืนมากลาวถึงตองมีการอางอิงท่ีมาทุกครั้ง 

 7.2  การพิมพลำดับตารางและชื่อตาราง ใหพิมพไวเหนือตารางนั้น ๆ โดยพิมพคำวา ตาราง

ท่ี ... ชิดขอบซายของหนากระดาษ ตัวเลขอารบิค เชน ตารางท่ี 1 และกำหนดตัวอักษรแบบปกติ 

 7.3 การพิมพตัวตาราง โดยทั่วไปประกอบดวยสวนหัวของตาราง และสวนขอความในตาราง 

ใหจัดวางตารางชิดขอบซายของหนากระดาษหรือจัดวางใหเหมาะสมสวยงามตามเนื ้อหา และ

กำหนดใหวาดตารางมีเฉพาะเสนแนวนอน ดังภาพ 

 

ตารางท่ี 1 ............................................................................. 
 

  

    

    

    

    

ท่ีมา: ……………………… (………, ……) 

  

7.4 ตารางที่มีความยาวมาก ไมสามารถพิมพใหสิ้นสุดในหนาเดียวได ใหพิมพสวนที่เหลือใน

หนาถัดไป ทั้งนี้จะตองมีลำดับตารางและชื่อตารางทุกหนา พรอมพิมพคำวา “(ตอ)” ไวทายชื่อของ

ตาราง และตองมีหัวตารางทุกหนาเชนกัน 

 7.5 การพิมพอางอิงแหลงที่มาของตาราง ใหดูในรายละเอียดการเขียนอางอิง โดยพิมพไวชิด

ขอบซายใตตัวตาราง  

7.6 การพิมพหมายเหตุหรือคำอธิบายตารางเพิ่มเติม ใหพิมพถัดจากตัวตารางหรือถัดจาก

บรรทัดอางอิง (ถามี) 

 7.7 กรณีท่ีตองการพิมพตารางตามแนวขวางของกระดาษ ใหจัดวางสวนบนของตารางหันเขา

หาขอบซายของหนากระดาษ และวางขอบซายของตัวตารางใหชิดขอบลางของหนากระดาษ  
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8.  การพิมพภาพ 

 8.1 ภาพ ประกอบดวย ตัวภาพ คำอธิบายภาพ และหากมีการนำขอมูลของผูอื่นมากลาวถึง

ตองมีการอางอิงท่ีมาของภาพทุกครั้ง 

 8.2 การจัดวางภาพ ควรแทรกไวตามสวนเนื้อหาที่ระบุถึงภาพนั้น ๆ และใหอยูในตำแหนงท่ี

เหมาะสม เรียบรอยและสวยงาม 

8.3 การพิมพคำอธิบายภาพใหพิมพไวใตภาพนั้น ๆ โดยพิมพคำวา ภาพที่ ... ในตำแหนงท่ี

เหมาะสม แลวระบลุำดับท่ีของภาพโดยใชตัวเลขอารบิค เชน ภาพท่ี 1 และกำหนดตัวอักษรแบบปกติ  

8.4 กรณีภาพตอเนื่อง หรือภาพท่ีไมสามารถจัดพิมพใหสิ้นสุดในหนาเดียวในการพิมพ สวนท่ี

เหลือในหนาถัดไป ท้ังนี้จะตองมีลำดับภาพและชื่อภาพทุกหนา และพิมพคำวา “(ตอ)” ไวทายชื่อภาพ

ดวย 

8.5 การพิมพอางอิงแหลงที่มาของภาพ ใหพิมพไวทายสุดในบรรทัดถัดจากคำอธิบายภาพ

ตามรายละเอียดวิธีการอางอิงในบทท่ี 3  

9. การพิมพและการทำสำเนารายงาน 

 9.1 การพิมพและการทำสำเนาวิทยานิพนธ ใหใชกระดาษหนาเดียว 

 9.2 ทำสำเนารายงาน ใหใชวิธีถายสำเนา 

 9.3 กระดาษท่ีถายสำเนาตองมีมาตรฐานเชนเดียวกับกระดาษท่ีใชพิมพ  



11 
 

บทท่ี 4 

การอางอิงในรายงาน 

 

   การอางอิง มีการอางอิง 2 สวนคือ การอางอิงในเนื้อเรื่อง และการอางอิงสวนทายเรื่อง

หรือทายเลม โดยจะมีหลักเกณฑการอางอิงแตกตางกันในแตละสวนดังนี้ 

 

1. การอางอิงในสวนเนื้อเรื่อง 

  คือ การบอกแหลงที่มาของขอมูลในการอางอิงปนไปในสวนเนื้อเรื่อง ทำใหทราบวาขอความ

สวนนั้นมาจากแหลงใด ผูเขียนตองอางอิงโดยใชระบบนาม-ป ตลอดท้ังเลม 

  1.1 หลักเกณฑการอางอิงในสวนเนื้อเรื่อง 

  หลักเกณฑการอางอิงใชระบบนาม-ป  (Name-Year System) โดยมีหลักเกณฑดังนี้ 

   1.1.1 นามของผูเขียนที่เขียนเปนภาษาไทย  ใหเขียนทั้งชื่อและสกุล ไมมีคำนำหนา

นาม สวนนามของชื่อผูเขียนท่ีเขียนเปนภาษาตางประเทศ ใหเขียนเฉพาะนามสกุล  (Last Name) 

   1.1.2 ป หมายถึง พ.ศ.  หรือ ค.ศ.  ท่ีเอกสารไดรับการตีพิมพมีขอกำหนด ดังนี้ 

    - รายงานเปนภาษาไทย  เอกสารท่ีใชอางอิงเปนภาษาไทย  ใหใช พ.ศ. 

    - รายงานเปนภาษาไทย  เอกสารท่ีใชอางอิงเปนภาษาอังกฤษ  ใหใช ค.ศ. 

    - รายงานเปนภาษาอังกฤษ  เอกสารที ่ใช อ างอิงเปนภาษาไทยเขียนเปน

ภาษาอังกฤษ  ใหใช ค.ศ. 

- รายงานเปนภาษาอังกฤษ เอกสารท่ีใชอางอิงเปนภาษาอังกฤษ ใหใช ค.ศ. 

   1.1.3 เรื่องท่ีมีผูเขียนคนเดียว   

กรณีอางถึงตอนตนประโยคเพ่ือเนนผูเขียน ใหวงเล็บเฉพาะปดังนี้ 

    - สุวนันท คงยิ่ง  (2551) พบวา............................................................................ 

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

    -  Simpson (2000) รายงานวา............................................................................... 

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

กรณีอางถึงตอนทายประโยคเพ่ือเนนขอความ ใหเขียนท้ังชื่อผูเขียนและปอยูในวงเล็บ ดังนี้ 

    - ...............................................................................(สุวนันท คงยิ่ง, 2000) 

    - ...............................................................................(Simpson, 2000) 

   1.1.4 เรื่องท่ีมีผูเขียน 2 คน ใหเชื่อมดวย “และ”  

กรณีอางถึงตอนตนประโยคเพ่ือเนนผูเขียนใหวงเล็บ เฉพาะป ดังนี้ 

    - ศรราม เทพพิทักษ และ สุจิรา อรุณพิพัฒน (2550) พบวา................................ 

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

-  Haard และ Simpson (1984) แสดงใหเห็นวา.................................................. 
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กรณีอางถึงตอนทายประโยคเพื่อเนนขอความ ใหเขียนทั้งชื ่อผูเขียนและปอยูในวงเล็บ หากเปน

ภาษาตางประเทศใหเชื่อมดวย  “and”  และค่ันดวย (,) กอนป ค.ศ. ดังนี้ 

   - ................................................. (ศรราม เทพพิทักษ และ สุจิรา อรุณพิพัฒน, 2550) 

   - ............................................................................ (Simpson and Kishimura, 

2008) 

   1.1.5 เรื่องที่มีผูเขียน ตั้งแต  3 คนขึ้นไป  รายงานภาษาไทยใหเขียนชื่อ-นามสกุล 

หรือ ชื่อเฉพาะคนแรกแลวตามดวย “และคณะ”  สำหรับรายงานภาษาตางประเทศใหเขียนนามสกุล

เฉพาะคนแรกแลวตามดวย et al.  โดยคำวา  et al.  และตองใชระบบเดียวกันตลอดท้ังเลม กรณีอาง

ถึงตอนตนประโยคเพ่ือเนนผูเขียนใหวงเล็บ เฉพาะป ดังนี้ 

     - ธีระเดช วงคพัวพันธุ และคณะ  (2542)  พบวา.................................. 

     - Tanaka และคณะ (1995)  พบวา......................................................... 

กรณีอางถึงตอนทายประโยคเพ่ือเนนขอความ ใหเขียนท้ังชื่อผูเขียนและปอยูในวงเล็บ ดังนี้ 

     - .............................. (ธีระเดช วงคพัวพันธุ และคณะ, 2542) 

     - .............................. (Tanaka et al., 1995) 

   1.1.6 ผูเขียนหลายกลุมอางอิงในเนื้อหาเดียวกัน ใหคั่นแตละกลุมดวยเครื่องหมาย

อัฒภาค (;)  ดังนี้ 

     - ................................. (Tanaka et al., 1995;  Kishimura and Saeki,  2008) 

   1.1.7 การอางอิงท่ีไมไดอางจากตนฉบับแตเปนการอางอิงตอใหใชคำวา “อางโดย”   

     - Simpson (1980 อางโดย Kishimura, 2001) กลาววา............................. 

   1.1.8 เอกสารคนละฉบับแตมีผู เขียนชุดเดียวกัน และพิมพปเดียวกันใหใส  ก ข ค 

กำกับไวที ่ป  พ.ศ. เมื ่อเปนเอกสารอางอิงภาษาไทย หรือ  a b c  กำกับไวที ่ป  ค.ศ. เมื ่อเปน

เอกสารอางอิงภาษาอังกฤษ เชน 

    - อุษามณี ไวทยานนท (2551 ก) 

    - อุษามณี ไวทยานนท (2551 ข) 

    - Tanaka และ Simpson (2001a) 

    - Tanaka และ Simpson (2001b) 

1.2 การอางท่ีมาของตารางและภาพ 

  การเขียนชื่อผูแตงใหใชหลักการเดียวกับการเขียนอางแบบตามทายขอความในเนื้อเรื่องดวย 

ตามดวยวงเล็บปท่ีพิมพ เชน 
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ตารางท่ี 1 ............................................................................. 

  

    

    

    

    

    

    

ท่ีมา : Kishimura และคณะ (2002) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ภาพท่ี 1 ผลของเกลือตอกิจกรรมการยอยสลายตัวเองของปลาซารดีน 

ท่ีมา : Klomklao และคณะ (2008) 

 

2. การเขียนเอกสารอางอิงในสวนทายเลม  

  เอกสารอางอิงเปนรายชื่อสิ่งพิมพ หรือโสตทัศนวัสดุท่ีผูวิจัยใชอางอิงในการวิจัย ซ่ึงไดปรากฏ

ในรายการอางอิงที่แทรกในสวนเนื้อหาของงานวิจัยนั้นๆ รายการเอกสารอางอิงจะเปนแหลงขอมูลท่ี

ผู อานสามารถตรวจสอบ หรือศึกษาคนควาเพิ ่มเติมได ดังนั ้นรายการเอกสารอางอิงจึงควรมี

รายละเอียดมากท่ีสุดเทาท่ีจะทำได ดังนี้ 

  2.1 พิมพคำวา “เอกสารอางอิง” หางจากขอบบน 1.5 นิ้ว จัดก่ึงกลางหนากระดาษ ตัวอักษร

แบบหนา 
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  2.2 จัดลำดับการเขียนเอกสารอางอิงโดยเรียงตามลำดับตัวอักษรของผูแตงและใหภาษาไทย

ข้ึนกอน 

   2.3 ใหเขียนชื่อทุกคนท่ีรวมกันเขียนเอกสาร  โดย 

   ภาษาไทยใหเขียนชื่อ-นามสกุลทุกคนเรียงกันไป คั่นดวยเครื่องหมายจุลภาค (,) คน

สุดทายใหเชื่อมดวย “และ” ดังนี้ 

    - พัชราภา ไชยเชื้อ,  เขมนิจ จามิกรณ และ มาชา วัฒนาพานิช 

   ภาษาตางประเทศ คนแรกใหขึ้นดวยนามสกุล คั่นดวยจุลภาค (,) ตามดวยอักษรยอของ

ชื่อหนา ชื่อกลาง (ถามี) ค่ันดวยจุลภาค (,) คนถัดไปจะเขียนระบบเดยีวกับคนแรก คนสุดทายใหเชื่อม

ดวย and ดังนี้ 

- Kishimura, H., Simpson, B.K. and Saike, T. 

  2.4 เอกสารที่มีผูเขียนชุดเดียวกัน ใหเรียงลำดับตามจากปเกา-ปใหม แตหากเปนปเดียวกัน

ใหใส ก ข ค กำกับไวที่ป พ.ศ. เมื่อเปนเอกสารอางอิงภาษาไทย หรือ a b c กำกับไวที่ป ค.ศ. เม่ือ 

เม่ือเปนเอกสารอางอิงภาษาอังกฤษ เชน 

    - อุษามณี ไวทยานนท. 2551ก. 

    - อุษามณี ไวทยานนท. 2551ข. 

    - Tanaka, P. and Simpson, B.K. 2001a. 

    - Tanaka, P. and Simpson, B.K. 2001b. 

  2.5 ชื่อเรื ่องในหนังสือและชื่อบทความในวารสารภาษาตางประเทศใหขึ ้นตนดวยอักษร

ตัวพิมพใหญเฉพาะคำแรก ยกเวนชื่อเฉพาะ สวนชื่อหนังสือและชื่อวารสารใหขึ ้นตนดวยอักษร

ตัวพิมพใหญทุกคำ ยกเวนคำบุพบทและคำสันธาน เชน Food Chemistry และ Journal of the 

Science and Technology 

 

3. ลำดับการเขียนและเครื่องหมายวรรคตอน มีรายละเอียดดังนี้ 

  3.1 วารสาร/จุลสาร (Journal /Bulletin) 

                 ผูเขียน. ป. ชื่อเรื่อง. ชื่อวารสาร ปท่ี (เลมท่ี):  หนา เชน 

วัลลภ สันติประชา และ ชูศักดิ์  ณรงคเดช.  2535. คุณภาพเมล็ดพันธุถั ่วเขียวที่ผลิตในภาคใต. 

วารสารเกษตรศาสตร (วิทย.) 26 (3): 119-125. 

He, Q., Lv, Y. and Yao, K. 2006. Effects of tea polyphenols on the activities of α-

amylase, pepsin, trypsin and lipase. Food Chemistry 101 (6): 1178-1182. 

  หมายเหตุ: เอกสารอางอิงที่ไมไดอางจากวารสารตนฉบับแตเมื่อเปนการอางตอไปใหเขียน

เฉพาะเลมที่อานจริง เชน Simpson (1984 อางโดย  Kishimura, 2001)  ใหเขียนเอกสารอางอิง

เฉพาะช่ือผูอาง ในท่ีนี้คือ Kishimura  
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  3.2 หนังสือ/ตำรา 

    3.2.1 การอางเฉพาะบท ใหเขียน ดังนี้ 

                             ผูเขียน. ป. ชื่อเรื่อง. ใน หรือ In ชื่อหนังสือ. (ชื่อบรรณาธิการหรือ editor) 

หนาหรือ pp. สถานท่ีพิมพ: สำนักพิมพ. เชน 

วิศิษฐ วังวิญู.  2526.  ความตางและความคลายระหวางหมูบานเล็กและซัมเมอร. ใน ชีวิตจริงท่ี

หมูบานเล็ก. (พิภพ ธงไชย, บรรณาธิการ). หนา 51-59. กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิเด็ก. 

Cadwallader, K.R. 2000. Enzyme and flavor biogenesis. In Seafood Enzymes: Utilization 

and Influence on Post Harvest Seafood Quality (eds. N.F. Haard and B.K. 

Simpson). pp. 365-384. New York: Marcel Dekker. 

    3.2.2 การอางอิงท้ังเลม ใหเขียนดังนี้ 

                             ผูเขียน. ป. ชื่อเรื่อง. ครั้งท่ีพิมพ. สถานท่ีพิมพ: สำนักพิมพ.  เชน 

สุทธวัฒน เบญจกุล. 2548. เคมีคุณภาพสัตวน้ำ. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร.  

เสาวลักษณ จิตรบรรเจิดกุล. 2534. เคมีอาหารเบื้องตน. สงขลา: ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะ

ทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร. 

Haard, N.F. and Simpson, B.K. 2000. Seafood Enzymes: Utilization and Influence on Post 

Harvest Seafood Quality. New York: Marcel Dekker. 

  3.3 รายงานการวิจัย/รายงานสัมมนา/ประชุมวิชาการ (Proceeding) 

  ผูเขียน. ป. ชื่อเรื่อง. ชื่อรายงานการวิจัย หรือสัมมนา หรือจัดการประชุมทางวิชาการ 

ครั้งท่ี. ชื่อบรรณาธิการ. (ถามี)  สถานท่ี.  วันสัมมนา. หนาของเรื่อง. เชน 

สายพิณ ไชยนันท, ชัชวาล โพธิกำจร และ ยุทธการ นันทวิตร. 2547. น้ำปลาผงจากการทำแหงใน

สภาพแชแข็ง. การประชุมวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 6. ศูนยแสดงสินคาและการ

ประชุมอิมแพค เมืองทองธานี กรุงเทพฯ. 28-29 พฤษภาคม 2547. หนา 57.  

Klomklao, S., Benjakul, B., Visessanguan, W., Kishimura, H. and Simpson, B.K. 2006. 

Purification and characterization of trypsins from skipjack tuna (Katsuwonus 

pelamis) spleen. Proceedings of the IUFoST 13th World Congress of Food 

Science and Technology. Nice, France. 17-21 September 2006. pp.19. 

  3.4 วิทยานิพนธ 

    ผูเขียน. ป. ชื่อวิทยานิพนธ. ชื่อปริญญา. ชื่อมหาวิทยาลัย. เชน 

จิรวรรณ ชี้เจริญ. 2549. การเกิดเจลและการปรับปรุงเจลเนื้อกุงกุลาดำดวยความดันสูง. วิทยานิพนธ 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร. 
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Matmaroh, K. 2005. Inhibition of Phenoloxidase from Black Tiger Prawn (Penaeus 

monodon) by Maillard Reaction Products (MRPs). M.Sc. Dissertation, Prince of 

Songkla University. 

4. การอางอิงจากเอกสารอิเล็กทรอนิกส 

   อนุญาตใหอางอิงขอมูลจาก website ของสถาบันการศึกษา หนวยงานราชการ บริษัท หรือ 

หนวยงานเอกชนที่มีชื่อเสียงเทานั้น ไมอนุญาตใหใชขอมูลจาก Website สวนบุคคลที่สรางขึ้น หรือ

ขอมูลจากการเสนอความคิดเห็น web board ดังนี้ 

  4.1 แหลงอางอิงมีชื่อผูจัดทำหรือผูผลิต 

   กรณีอางอิงท่ีตนประโยคเพ่ือเนนผูแตง 

     ขอมูลจากกรมควบคุมมลพิษ (2542) ระบุวา สารเคมีอันตราย วัตถุอันตราย สาร

อันตราย หมายถึง ธาตุ หรือสารประกอบที่มีคุณสมบัติเปนพิษหรือเปนอันตรายตอมนุษย สัตว พืช 

และทำใหทรัพยสินและสิ่งแวดลอมเสื่อมโทรม  

   กรณีอางอิงท่ีทายประโยคเพ่ือเนนเนื้อหา 

     สารเคมีอันตราย วัตถุอันตราย สารอันตราย หมายถึง ธาตุ หรือสารประกอบที่มี

คุณสมบัติเปนพิษ หรือเปนอันตรายตอมนุษย สัตว พืช และทำใหทรัพยสินและสิ่งแวดลอมเสื่อมโทรม 

(กรมควบคุมมลพิษ, 2542) 

   การเขียนเอกสารอางอิง 

กรมควบคุมมลพิษ. 2542. สารเคมีอันตราย (ออนไลน). สืบคนจาก: http:/www.Thaiclinic.com/ 

medbible/bonetumor.html [21 พฤศจกิายน 2543] 

มนตรี สิริไพบูลยกิจ. 2543. เนื้องอกกระดูก (ออนไลน). สืบคนจาก: http://www.Thaiclinic.com/ 

medbible/bonetumor.html [21 พฤศจกิายน 2543] 

Department of the Environment and Heritage. 1999. Guide to Department and Agency 

libraries (Online). Available: http://www.erin.gov.au/library/guide. html [2000 

November 17] 

หมายเหตุ : ผูจัดทำอาจเปนชื่อคนชื่อสถาบัน หนวยงานรัฐ/เอกชน 

 

3.4.2 ไมมีผูเขียนบทความ 

    การอางอิงในบทความ 

    นมแมเปนอาหารที่สมบูรณที่สุดของทารก นมแมใหสารอาหารครบถวนตามความ

ตองการของทารกแรกเกิดจนอายุ 6 เดือน สิ่งที่จะชวยปองกันทารกแรกเกิดจากเชื้อโรคและโรคติด

เชื้อท่ีมีอยูท่ัวไป มีอยูในหัวน้ำนมท่ีแมผลิตออกมาเม่ือคลอดลูกได 2-3 วันแรก หัวน้ำนมนี้คือภูมิคุมกัน

แรกของทารกจากแบคทีเรียและไวรัส (อาหารและสุขภาพ, 2543) 

http://www.erin.gov.au/library/guide.html
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   การเขียนเอกสารอางอิง 

อาหารและสุขภาพ (ออนไลน). 2543. สืบคนจาก: http://www.khonthai.com/Vitithai/food. 

thml [21 พฤศจกิายน 2543] 

ทาเรือน้ำลึกสงขลา (ออนไลน). 2543. สืบคนจาก: http://www.motc.go.th/stats5.html [21 

พฤศจิกายน 2543] 

 

 

 

 

  

http://www.motc.go.th/stats5.html
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บทท่ี 5 

เกณฑการใหคะแนนการเสนอสัมมนา 

 

 วิธีการใหคะแนนทำโดยประเมินแตละหัวขอตามคุณภาพ (ยกเวนหัวขอการตรงตอเวลา) มีคา

จากต่ำสุดถึงสูงสุด เทากับ 1 ถึง 5 โดยมีความหมายดังนี้ 

  4-5  คุณภาพดีมาก 

  3-4 คุณภาพดี 

  2-3  คุณภาพพอใช  

  1-2  คุณภาพไมเปนท่ีพอใจ  

  0-1 คุณภาพไมเปนท่ีพอใจมาก  

แตละหัวขอพิจารณาดังนี้  

 

1. ความสมบูรณและความถูกตองของบทคัดยอ  

  พิจารณาจากชื่อเรื่องภาษาไทย – อังกฤษ และเนื้อหาท่ีนำเสนอตองตรงกัน ความชัดเจนและ

ความครอบคลุมของเนื้อหา การสะกดคำ และเอกสารอางอิง 

2. ความสมบูรณและความถูกตองของเนื้อหา 

  การใหคะแนนประเมินจากความสมบูรณ ถูกตอง ครบถวน หรือความชัดเจน โดยพิจารณาใน

ประเด็นตอไปนี้ 

  2.1 การตรวจเอกสารและทฤษฎีเบื้องตน พิจารณาจากความถูกตองของเนื้อหา และความ

สอดคลองกับชื่อเรื่องสัมมนา 

  2.3 สาระสำคัญ ความเขาใจในเนื้อหา การวิเคราะหและการสังเคราะหขอมูล พิจารณาจาก 

   2.3.1 การวิเคราะหขอมูลจากกราฟหรือตารางหรือขอมูลในรูปแบบอ่ืนๆ (ไมใชเพียง

มากข้ึนหรือนอยลง แตควรวิเคราะหถึงเหตุผลทางวิชาการเพ่ือสนับสนุนผลของขอมูลดังกลาว) 

   2.3.2 การนำเสนอขอมูลท่ีถูกตองตรงประเด็นหรือตรงกับชื่อเรื่องสัมมนา   

         2.3.3 การนำขอมูลที่คนควาไดหรือขอมูลที่ไดจากการวิเคราะห ประยุกตใชเพ่ือ

พัฒนาหรือไปใชทางการตลาด หรือใชในการแกปญหา  

 2.4 สรุป พิจารณาจากประเด็นสำคัญท่ีไดจากการนำเสนอท้ังหมด และตอบสนองกับชื่อเรื่อง

สัมมนา   

3. ความสามารถในการนำเสนอ 

  3.1 ลักษณะการพูด พิจารณา 

  - ความเหมาะสมของการแบงเวลาในแตละหัวขอ โดยบทนำควรประมาณ 5-10% ของ

เวลาทั ้งหมด ทฤษฎีหรือการตรวจเอกสารเบื ้องตนควรประมาณ 20-30% ของเวลาทั ้งหมด 

สาระสำคัญควรประมาณ 5-70% ของเวลาท้ังหมด และสรุปควรประมาณ 5-10% ของเวลาท้ังหมด 
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  - การเลือกใชกราฟ หรือตาราง หรือ flow chart ที่เหมาะสมเพื่อใหเขาใจงาย และมี

การอธิบายอยางถูกรูปแบบ 

  - การนำเสนอท่ีตรงประเด็น เขาใจงายและมีความตอเนื่องของขอมูล 

  - พูดไมเร็วหรือชาเกินไป 

  - รูจักเนนสวนที่สำคัญ เชน ในการนำเสนอกราฟหรือตาราง สามารถดูหรือชี้ในสวนท่ี

สำคัญหรือตรงประเด็น 

  - การใชภาษาท่ีถูกตอง การออกเสียงท่ีถูกตอง โดยเฉพาะในการใชคำภาษาอังกฤษ 

  3.2  ความตอเนื่องของเนื้อหา พิจารณาจาก ความมีเหตุมีผลตอการเสนอสัมมนาของแตละ

หัวขอ โดยมีลักษณะของการเชื่อมโยงเนื้อหาของแตละสวนเขาดวยกัน 

4. การเตรียมอุปกรณประกอบการนำเสนอ พิจารณาจาก 

  4.1 ตัวขนาดอักษร อานงาย ชัดเจน เลือกสีของตัวอักษรท่ีอานไดงายเห็นชัดเจน 

  4.2 การตรวจคำผิด ไมมีคำท่ีสะกดผิด 

 4.3 ภาพหรือกราฟ หรือตารางใชสีและขนาดที่พอเหมาะชัดเจน มีที่มาใตกราฟหรือตาราง 

(ถาอางอิงมาจากที่อื่น) การ Highlight หรือใชสีท่ีแตกตางเพื่อใหเห็นจุดที่มีความสำคัญ มีคำอธิบาย

หัวขอ ภาพ กราฟ หรือตารางที่ชัดเจน มีคำอธิบายแกน x และ แกน y ที่ชัดเจน กราฟหรือตารางท่ี

อธิบายเปนตัวเลขควรระบุหนวยดวย 

5. บุคลิก พิจารณาจาก 

  5.1 การแตงกายสุภาพ (ควรใสชุดนิสิตที่ถูกตองตามระเบียบของมหาวิทยาลัย คือ ใสเสื้อ

แขนยาว ผูกไทด สวมรองเทาหนังหุมสน) 

  5.2 การแสดงออกทาทางคลองแคลงไมประหมา 

  5.3 การสบตาผูฟง 

6. การตรงตอเวลาและรักษาเวลาตามท่ีกำหนด  

  พิจารณาจากเวลาในการนำเสนอเทานั้น โดยสัมมนานำเสนอ 12 นาที  

เวลาในการนำเสนอสัมมนา คะแนน 

11-13 นาที 5 

10-11 หรือ 13-14 นาที 4 

9-10 หรือ 14-15 นาที 3 

8-9 หรือ 16-17 นาที 2 

< 8 หรือ > 17 นาที 1 

 
7. การตอบคำถาม พิจารณาจาก 
  - ความถูกตอง 
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  - ตรงประเด็น กระชับไมออมคอมหรือยืดยาวเกินไป 
- เวลาท่ีใชในการตอบคำถามสัมมนา 5 นาที  

หมายเหตุ  เวลาในการนำเสนอและตอบคำถามอาจมีการปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม โดย

จะแจงใหทราบกอนวันนำเสนอ 
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บทท่ี 6 

เกณฑการใหคะแนนการนำเสนอโครงรางการวิจัย 
 

วิธีการใหคะแนนทำโดยประเมินแตละหัวขอตามคุณภาพ (ยกเวนหัวขอการตรงตอเวลา) มีคา
จากต่ำสุดถึงสูงสุด เทากับ 1 ถึง 5 โดยมีความหมายดังนี้ 
  4-5  คุณภาพดีมาก 
  3-4 คุณภาพดี 
  2-3  คุณภาพพอใช  
  1-2  คุณภาพไมเปนท่ีพอใจ  
  0-1 คุณภาพไมเปนท่ีพอใจมาก  
 

แตละหัวขอพิจารณาดังนี้  

1. ท่ีมาและความสำคัญของเนื้อหา 

 เนื้อหาโครงรางปญหาพิเศษมีที่มาและระบุความสำคัญของปญหาไวอยางชัดเจน ครอบคลุม 

และเก่ียวของกับหัวขอปญหาพิเศษ 

2. ความมีเหตุผลตามหลักวิชาการ 

 เนื้อหาในโครงรางปญหาพิเศษมีหลักการและเหตุผลหรือที่มาของปญหาพิจารณาจากความ

ชัดเจนและความถูกตอง 

3. ความถูกตองของระเบียบวิจัย 

 โครงรางปญหาพิเศษมีระเบียบวิจัยที่คลอดคลุมวัตถุประสงคของโครงรางปญหาพิเศษและ

สามารถแกปญหาที่มาของปญหาที่ไดชัดเจนและถูกตองตามหลักวิชาการ รวมถึงมีการวางแผนการ

วิเคราะหโดยใชหลักสถิติไดอยางเหมาะสมถูกตองตามหลักวิชาการ 

4. ความเหมาะสมของปริมาณงาน 

 โครงรางปญหาพิเศษมีปริมาณงานสำหรับการทำวิจัยใหเสร็จสิ้นภายในระยะเวลา 3 เดือน 

และมีปริมาณงานท่ีสามารถคลอบคลุมวัตถุประสงคของโครงรางปญหาพิเศษ 

5. ความสามารถในการนำเสนอ 

  - ความเหมาะสมของการแบงเวลาในแตละหัวขอ โดยบทนำควรประมาณ 5-10% ของเวลา

ทั้งหมด ทฤษฎีหรือการตรวจเอกสารเบื้องตนควรประมาณ 20-30% ของเวลาทั้งหมด สาระสำคัญ

ควรประมาณ 50-70% ของเวลาท้ังหมด และสรุปควรประมาณ 5-10% ของเวลาท้ังหมด 

  - การนำเสนอท่ีตรงประเด็น เขาใจงายและมีความตอเนื่องของขอมูล 

  - พูดไมเร็วหรือชาเกินไป 
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  - รูจักเนนสวนที่สำคัญ เชน ในการนำเสนอกราฟหรือตาราง สามารถดูหรือชี้ในสวนที่สำคัญ

หรือตรงประเด็น 

  - การใชภาษาท่ีถูกตอง การออกเสียงท่ีถูกตอง โดยเฉพาะในการใชคำภาษาอังกฤษ  

6. การเตรียมอุปกรณประกอบการนำเสนอ พิจารณาจาก 

  - ตัวขนาดอักษร อานงาย ชัดเจน เลือกสีของตัวอักษรท่ีอานไดงายเห็นชัดเจน 

  - การตรวจคำผิด ไมมีคำท่ีสะกดผิด 

 - ภาพหรือกราฟ หรือตารางใชสีและขนาดที่พอเหมาะชัดเจน มีที่มาใตกราฟหรือตาราง (ถา

อางอิงมาจากท่ีอ่ืน) การ Highlight หรือใชสีท่ีแตกตางเพ่ือใหเห็นจุดท่ีมีความสำคัญ มีคำอธิบายหัวขอ 

ภาพ กราฟ หรือตารางที่ชัดเจน มีคำอธิบายแกน x และ แกน y ที่ชัดเจน กราฟหรือตารางที่อธิบาย

เปนตัวเลขควรระบุหนวยดวย 

7. บุคลิก พิจารณาจาก 

  - การแตงกายสุภาพ (ควรใสชุดนิสิตที่ถูกตองตามระเบียบของมหาวิทยาลัย คือ ใสเสื้อแขน

ยาว ผูกไทด สวมรองเทาหนังหุมสน) 

  - การแสดงออกทาทางคลองแคลงไมประหมา 

  - การสบตาผูฟง 

8. การตรงตอเวลาและรักษาเวลาตามท่ีกำหนด  

  พิจารณาจากเวลาในการนำเสนอเทานั้น นำเสนอโครงรางปญหาพิเศษ 10 นาที   

เวลาในการนำเสนอสัมมนา คะแนน 

9-11 นาที 5 

7-8 หรือ 12-13 นาที 4 

6-7 หรือ 13-14 นาที 3 

5-6 หรือ 14-15 นาที 2 

< 5 หรือ > 15 นาที 1 

9. การตอบคำถาม พิจารณาจาก 

  - ความถูกตอง 

  - ตรงประเด็น กระชับไมออมคอมหรือยืดยาวเกินไป 

- เวลาท่ีใชในการตอบคำถาม 10 นาที  

หมายเหตุ  เวลาในการนำเสนอและตอบคำถามอาจมีการปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม โดย

จะแจงใหทราบกอนวันนำเสนอ 
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บทท่ี 7 

เกณฑการใหคะแนนการสอบปองกันโครงงานวิจัยในรูปแบบโปสเตอร 
 

วิธีการใหคะแนนทำโดยประเมินแตละหัวขอตามคุณภาพมีคาจากต่ำสุดถึงสูงสุด เทากับ 1 ถึง 
5 โดยมีความหมายดังนี้ 
  4-5  คุณภาพดีมาก 
  3-4 คุณภาพดี 
  2-3  คุณภาพพอใช  
  1-2  คุณภาพไมเปนท่ีพอใจ  
  0-1 คุณภาพไมเปนท่ีพอใจมาก  
 

แตละหัวขอพิจารณาดังนี้  

1. ความสมบูรณและความถูกตองของบทคัดยอ  

  พิจารณาจากชื่อเรื่องภาษาไทย–อังกฤษ และเนื้อหาท่ีนำเสนอตองตรงกัน ความชัดเจน มีการ

นำเสนอผลการทดลองถูกตอง กระชับ และความครอบคลุมของเนื้อหา การสะกดคำ 

2. ความสามารถในการนำเสนอ 

  2.1 อุปกรณประกอบการนำเสนอ 

 - ตัวขนาดอักษร อานงาย ชัดเจน เลือกสีของตัวอักษรท่ีอานไดงายเห็นชัดเจน 

  2.2 การใชภาษาท่ีถูกตอง 

 - ใชภาษาเขียนเชิงวิชาการอยางถูกตองและเหมาะสม 

 - การตรวจคำผิด ไมมีคำท่ีสะกดผิด 

 2.3 การนำเสนอเนื้อหาท่ีสำคัญ 

 - นำเสนอในรูปแบบท่ีเหมาะสม เขาใจงาย และถูกตอง 

 - ภาพหรือกราฟหรือตาราง ใชสีและขนาดที่พอเหมาะชัดเจน มีที่มาใตกราฟหรือตาราง (ถา

อางอิงมาจากท่ีอ่ืน) การ Highlight หรือใชสีท่ีแตกตางเพ่ือใหเห็นจุดท่ีมีความสำคัญ มีคำอธิบายหัวขอ 

ภาพ กราฟ หรือตารางที่ชัดเจน มีคำอธิบายแกน x และ แกน y ที่ชัดเจน กราฟหรือตารางที่อธิบาย

เปนตัวเลขควรระบุหนวยดวย 

 - การเลือกใชกราฟ หรือตาราง หรือ flow chart ที่เหมาะสมเพ่ือใหเขาใจงาย และมีการ

อธิบายอยางถูกรูปแบบ 

 - การนำเสนอท่ีตรงประเด็น เขาใจงายและมีความตอเนื่องของขอมูล 

 2.4 บุคลิก การแตงกาย ความคลองแคลวในการนำเสนอ 

 - การแตงกายสุภาพ (ควรใสชุดนิสิตที่ถูกตองตามระเบียบของมหาวิทยาลัย คือ ใสเสื้อแขน

ยาว ผูกไทด สวมรองเทาหนังหุมสน) 

 - การแสดงออกทาทางคลองแคลงไมประหมา มีความม่ันใจ การสบตาผูฟง 
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3. ภาพรวมและความเขาใจในเนื้อหาโครงงานฯ (พิจารณาภาพรวมจากการเขียนในโปสเตอร การ

นำเสนอและการถาม-ตอบ) 

 3.1 หลักการ/เหตุผล /ท่ีมาของปญหา 

- หลักการและเหตุผลหรือท่ีมาของปญหาพิจารณาจากความชัดเจนและความถูกตอง 

- การตรวจเอกสารและทฤษฎีเบื้องตน หรือบทนำ พิจารณาจากความถูกตองของเนื้อหา และ

ความสอดคลองกับหลักการและเหตุผลหรือท่ีมาของปญหาและสาระสำคัญ 

 3.2 ความเขาใจในเนื้อหาของโครงงานฯ/สหกิจศึกษา 

 - มีความเขาใจในเนื้องานท่ีสอดคลองท้ังวัตถุประสงค การออกแบบการทดลอง  

 - อธิบายวิธีกาทดลอง ผลการทดลอง ท่ีมีเหตุผลทางวิชาการสนับสนุนอยางถูกตอง 

 3.3 ความถูกตองของผลการทดลอง 

- ผลการทดลองสอดคลองกับวัตถุประสงคของโครงงานฯ 

- การวางแผนการทดลองที่ถูกตองและเหมาะสม การวิเคราะหขอมูลทางสถิติที่สัมพันธกับ

การวางแผนการทดลอง  

 3.4 การวิเคราะห/สังเคราะห/วิจารณผลการทดลอง 

- การวิเคราะหขอมูลจากกราฟหรือตารางหรือขอมูลในรูปแบบอื่นๆ (ไมใชเพียงมากขึ้นหรือ

นอยลง แตควรวิเคราะหถึงเหตุผลทางวิชาการเพ่ือสนับสนุนผลของขอมูลดังกลาว) 

- การนำขอมูลที่คนควาไดหรือขอมูลที่ไดจากการวิเคราะห สังเคราะห และประยุกตใชเพ่ือ

พัฒนาหรือไปใชทางการตลาด หรือใชในการแกปญหา ตอบสนองหลักการและเหตุผลหรือที่มาของ

ปญหาท่ีไดกลาวในบทนำ 

 3.5 สรุปงานวิจัย/ขอเสนอแนะ 

- ถูกตอง ตรงประเด็น กระชับไมออมคอม 

- สรุป พิจารณาจากประเด็นสำคัญท่ีไดจากการนำเสนอท้ังหมด และตอบสนองหลักการและ

เหตุผลหรือท่ีมาของปญหาท่ีไดกลาวในบทนำ 

- มีขอเสนอแนะจากการตอยอดจากการทดลองเพ่ือปรับปรุงและพัฒนา  
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ภาคผนวก ก 

ตัวอยางการพิมพตาง ๆ 

 

ประกอบดวย 

1. ตัวอยางการพิมพปกนอกสัมมนา 

2. ตัวอยางการพิมพปกนอกโครงรางการวิจัย 

3. ตัวอยางการพิมพปกนอกโครงงานวิจัย 

4. ตัวอยางบทคัดยอสัมมนา/โครงงานวิจัย 

5. ตัวอยางสารบัญตารางสัมมนา/โครงงานงวิจัย 

6. ตัวอยางสารบัญภาพสัมมนา/โครงงานวิจัย 

7. ตัวอยางประวัติผูเขียนสัมมนา/โครงงานวิจัย 

8. ตัวอยางวิธีการพิมพบทคัดยอสำหรับนำเสนอสอบสัมมนา 

9. ตัวอยางบทคัดยอภาษาอังกฤษโครงงานวิจัย 

10. ตัวอยางวิธีการพิมพบทคัดยอสำหรับสอบปองกันโครงงานวิจัย  
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ตัวอยางการพิมพปกนอกสัมมนา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สัมมนา 

(12XXXXX) 

 

 

การใชสารสกัดจากเครื่องในปลาดุกบ๊ิกอุยในการผลิต 

โปรตีนไฮโดรไลเสตจากกลามเนื้อปลาแปนแกว 

Use of viscera extract from hybrid catfish for the production of 

protein hydrolysate from longfin mojarra muscle 

 

 

 

 

สุดารัตน ชวยแกว 

 

 

 

 

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา......................................... 

สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ 

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 

ภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2564 

1.5 น้ิว 

ระยะหางเทากัน 

ระยะหางเทากัน 

เติมรหัสวิชา 

ช่ือเรื่อง 

ช่ือ-สกุล ไมตองมีคำนำหนา 

เติมช่ือหลักสูตร 

ภาคการศึกษาและ

ปการศึกษาท่ี

ลงทะเบียน 

ช่ือวิชา 
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ตัวอยางการพิมพปกนอกโครงรางฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงรางการวิจัย  

(Research Proposal) 

(12XXXXX) 

 

 

การใชสารสกัดจากเครื่องในปลาดุกบ๊ิกอุยในการผลิต 

โปรตีนไฮโดรไลเสตจากกลามเนื้อปลาแปนแกว 

Use of viscera extract from hybrid catfish for the production of 

protein hydrolysate from longfin mojarra muscle 

 

 

 

 

สุดารัตน ชวยแกว 

 

 

 

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา......................................... 

สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ 

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 

ภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2564 

1.5 นิ้ว 

ระยะหางเทากัน 

ระยะหางเทากัน 

เติมรหัสวิชา 

ช่ือเรื่อง 

ช่ือ-สกุล ไมตองมีคำนำหนา 

เติมช่ือหลักสูตร 

ภาคการศึกษาและ

ปการศึกษาท่ี

ลงทะเบียน 
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ตัวอยางการพิมพปกนอกโครงงานวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอาหาร 

(12XXXXX) 

 

 

การใชสารสกัดจากเครื่องในปลาดุกบ๊ิกอุยในการผลิต 

โปรตีนไฮโดรไลเสตจากกลามเนื้อปลาแปนแกว 

Use of viscera extract from hybrid catfish for the production of 

protein hydrolysate from longfin mojarra muscle 

 

 

 

 

สุดารัตน ชวยแกว 

 

 

 

 

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา......................................... 

สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ 

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 

ภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2564 

1.5 นิ้ว 

ระยะหางเทากัน 

ระยะหางเทากัน 

เติมรหัสวิชา 

ช่ือวิชา 

ช่ือเรื่อง 

ช่ือ-สกุล ไมตองมีคำนำหนา 

เติมช่ือหลักสูตร 

ภาคการศึกษาและ

ปการศึกษาท่ี

ลงทะเบียน 
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ตัวอยางบทคัดยอสัมมนา/โครงงานวิจัย 

 

ช่ือเรื่อง การใชสารสกัดจากเครื ่องในปลาดุกบิ ๊กอุยในการผลิตโปรตีนไฮโดรไล       

เสตจากกลามเนื้อปลาแปนเข้ียว 

ช่ือนิสิต นายณเดชน คูกิมิยะ  

 นางสาวพัชราภา ไชยเชื้อ 

หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอาหาร  

ปการศึกษา  ตัวเลขปการศึกษาท่ีลงทะเบียน 

อาจารยท่ีปรึกษา ศาสตราจารย/รองศาสตราจารย/ผูชวยศาสตราจารย/อาจารย ดร. .......... 

 

บทคัดยอ 

 

ยอหนา 1 นิ้ว    

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

ช่ือหลักสูตร 
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ตัวอยางบทคัดยอภาษาอังกฤษโครงงานวิจัย 

 

Title Use of viscera extract from hybrid catfish for the production of 

protein hydrolysate from longfin mojarra muscle 

Author Mr. Nadech Kukimiya   

 Miss Patcharapa Chaiyachua 

Major program Bachelor of Science (Food Science and Technology)  

Academic year ตัวเลขปการศึกษา (ค.ศ.) ท่ีลงทะเบียน  

Advisor  Professor/Associate Professor/Assistance Professor/Dr………… 

 

Abstract 

 

ยอหนา 1 นิ้ว    

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

................................................................................................................................................................ 
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ตัวอยางสารบัญตารางสัมมนา/โครงงานวิจัย 

 

สารบัญตาราง 

 

  หนา 
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ผิวของผลมะกรูด 

  6 

ตารางท่ี .... .....  ..... 
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ตัวอยางสารบัญภาพสัมมนา/โครงงานวิจัย 

 

สารบัญภาพ 
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           วันท่ี...................................................... 

 

(TH SarabunPSK 16 pt หนา) 

(TH SarabunPSK 

16 pt) 
 

(คำสำคัญ 3-5 คำ) 

(TH SarabunPSK 16 pt หนา) 

(TH SarabunPSK 16 pt) 

 

(TH SarabunPSK 16 pt หนา) 

(TH SarabunPSK 14 pt หนา) 

(TH SarabunPSK 

14 pt) 

 (TH SarabunPSK 

16 pt) 

ช่ือวิชา/รหัสวิชา 

เติมช่ือหลักสูตร 
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ตัวอยางวิธีการพิมพบทคัดยอสำหรับสอบปองกันโครงงานวิจัย 

ช่ือวิชา 

(12XXXXX) 

ช่ือเรื่องภาษาไทย 

ช่ือเรื่องภาษาอังกฤษ 

 

ณัฐพนธ ยางแกว รหัสนิสิต 602041070 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา........................................ 

 

บทคัดยอ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

คำสำคัญ: โปรตีน ไขมัน การสกัด………………………………..… 

 

 

 

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

           (อาจารย ดร. .......................................) 

           อาจารยท่ีปรึกษาสัมมนา 

           วันท่ี...................................................... 

 

  

(TH SarabunPSK 16 pt หนา) 

(TH SarabunPSK 

16 pt) 
 

(คำสำคัญ 3-5 คำ) 

 

(TH SarabunPSK 16 pt หนา) 

(TH SarabunPSK 16 pt) 

 

(TH SarabunPSK 16 pt หนา) 

(TH SarabunPSK 

16 pt) 

ช่ือวิชา/รหัสวิชา 

เติมช่ือหลักสูตร 
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ภาคผนวก ข 

แบบฟอรมการดำเนินงานวิชาสัมมนา 

 

ประกอบดวย 

1. แบบฟอรมการแจงรายชื่ออาจารยท่ีปรึกษาสัมมนา 

2. แบบฟอรมการสงหัวขอเรื่องวิชาสัมมนา 

3. แบบฟอรมการเสนอรายงานความกาวหนาวิชาสัมมนา ครั้งท่ี  1 

4. แบบฟอรมการเสนอรายงานความกาวหนาวิชาสัมมนา ครั้งท่ี  2 

5. แบบฟอรมการเสนอรายงานความกาวหนาวิชาสัมมนา ครั้งท่ี  3 

6. แบบฟอรมการสงรายงานฉบับสมบูรณวิชาสมัมนา 
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แบบฟอรมการแจงรายช่ืออาจารยท่ีปรึกษาสัมมนา 

สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอาหาร 

คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ 

 

วันท่ี........................................................... 

เรื่อง แจงรายชื่ออาจารยท่ีปรึกษาสัมมนา 

เรียน อาจารยผูจัดการวิชาสัมมนา 

 

 ขาพเจา นาย/นางสาว.....................................................รหัสนิสิต............................… 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา.................................................................................................. 

สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ ขอแจงช่ืออาจารย

ท่ีปรึกษาสัมมนา คือ   

 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

 

   

 ลงชื่อ……………………………………..…………………………นิสิต 

                                          (………….…………………………………………………………) 

                                                                   …………/……………..…/………… 
 

 

 

 ลงชื่อ………………………………..……………...อาจารยท่ีปรึกษา 

                                          (………….…………………………………………………………) 

                                                                   …………/……………..…/………… 
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แบบฟอรมการสงหัวขอเรื่องวิชาสัมมนา 

สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอาหาร 

คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ 

 

วันท่ี....................................................... 

 

เรื่อง สงหัวขอเรื่องวิชาสัมมนา 

 

เรียน ผูจัดการรายวิชาสัมมนา 
 

ขาพเจา นาย/นางสาว.....................................................รหัสนิสิต............................… 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา......................................................................................

สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ ขอเสนอหัวขอ

เรื่องวิชาสัมมนา ในภาคการศึกษาท่ี………..……ปการศึกษา……………...........ตามรายละเอียด ดังนี้ 

 

ช่ือเรื่อง (ภาษาไทย) ……………………………………………………………………………….……………………………… 

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

 

ช่ือเรื่อง (ภาษาอังกฤษ) ………………………………………………………..……………………………………………….. 

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

 

 

   

 ลงชื่อ……………………………………..…………………………นิสิต 

                                          (………….…………………………………………………………) 

                                                                   …………/……………..…/………… 
 

 

 

 ลงชื่อ………………………………..……………...อาจารยท่ีปรึกษา 

                                          (………….…………………………………………………………) 

                                                                   …………/……………..…/………… 
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แบบฟอรมการเสนอรายงานความกาวหนาวิชาสัมมนา ครั้งท่ี  1 
ภาคการศกึษาท่ี.....................ประจำปการศึกษา........................... 

 
 

วันท่ี................................................. 

 

เรื่อง รายงานความกาวหนาวิชาสัมมนา ครั้งท่ี  1 

 

เรียน ผูจัดการรายวิชาสัมมนา 

 

ขาพเจา นาย/นางสาว.....................................................รหัสนิสิต............................… 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา.....................................................................................

สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ ขอเสนอรายงาน

ความกาวหนาวิชาสัมมนา ครั้งท่ี 1 

 

ช่ือเรื่อง (ภาษาไทย) ……………………………………………………………………………….……………………………… 

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

ช่ือเรื่อง (ภาษาอังกฤษ) ………………………………………………………..……………………………………………….. 

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

ผลงานท่ีไดดำเนินการมาแลวคิดเปนรอยละ……………ของงานท้ังหมด 

 

 ลงชื่อ……………………………………..…………………………นิสิต 

                                          (………….…………………………………………………………) 

                                                                   …………/……………..…/………… 

 

สำหรับอาจารยท่ีปรึกษา 

แผนการดำเนนิงานท่ีทำไดจริง  ได       ดำเนินงานไดรอยละ 50 

 ไมได     ดำเนินงานไดเพียงรอยละ ……… ของงานท้ังหมด 

 

 ลงชื่อ………………………………..……………...อาจารยท่ีปรึกษา 

                                          (………….…………………………………………………………) 

                                                                   …………/……………..…/………… 
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แบบฟอรมการเสนอรายงานความกาวหนาวิชาสัมมนา ครั้งท่ี  2 
ภาคการศกึษาท่ี.....................ประจำปการศึกษา........................... 

 

 
วันท่ี................................................. 

 

เรื่อง รายงานความกาวหนาวิชาสัมมนา ครั้งท่ี  2 
 

เรียน ผูจัดการรายวิชาสัมมนา 

 

ขาพเจา นาย/นางสาว.....................................................รหัสประจำตัว............................… 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา.....................................................................................

สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ ขอเสนอรายงาน

ความกาวหนาวิชาสัมมนา ครั้งท่ี 2 

 

ช่ือเรื่อง (ภาษาไทย) ……………………………………………………………………………….……………………………… 

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

ช่ือเรื่อง (ภาษาอังกฤษ) ………………………………………………………..……………………………………………….. 

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

ผลงานท่ีไดดำเนินการมาแลวคิดเปนรอยละ……………ของงานท้ังหมด 

 

 ลงชื่อ……………………………………..…………………………นิสิต 

                                          (………….…………………………………………………………) 

                                                                   …………/……………..…/………… 

 

สำหรับอาจารยท่ีปรึกษา 

แผนการดำเนนิงานท่ีทำไดจริง  ได       ดำเนินงานไดรอยละ 80 

 ไมได     ดำเนินงานไดเพียงรอยละ ……… ของงานท้ังหมด 

 

 ลงชื่อ………………………………..……………...อาจารยท่ีปรึกษา 

                                          (………….…………………………………………………………) 

                                                                   …………/……………..…/………… 
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แบบฟอรมการเสนอรายงานความกาวหนาวิชาสัมมนา ครั้งท่ี  3 
ภาคการศกึษาท่ี.....................ประจำปการศึกษา........................... 

 

 
วันท่ี................................................. 

 

เรื่อง รายงานความกาวหนาวิชาสัมมนา ครั้งท่ี  3 
 

เรียน ผูจัดการรายวิชาสัมมนา 

 

ขาพเจา นาย/นางสาว.....................................................รหัสประจำตัว............................… 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา.....................................................................................

สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ ขอเสนอรายงาน

ความกาวหนาวิชาสัมมนา ครั้งท่ี 3 

 

ช่ือเรื่อง (ภาษาไทย) ……………………………………………………………………………….……………………………… 

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

ช่ือเรื่อง (ภาษาอังกฤษ) ………………………………………………………..……………………………………………….. 

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

ผลงานท่ีไดดำเนินการมาแลวคิดเปนรอยละ……………ของงานท้ังหมด 

 

 ลงชื่อ……………………………………..…………………………นิสิต 

                                          (………….…………………………………………………………) 

                                                                   …………/……………..…/………… 

 

สำหรับอาจารยท่ีปรึกษา 

แผนการดำเนนิงานท่ีทำไดจริง  ได       ดำเนินงานไดเสร็จสมบูรณแลว 

 ไมได     ดำเนินงานไดเพียงรอยละ ……… ของงานท้ังหมด 

 

 ลงชื่อ………………………………..……………...อาจารยท่ีปรึกษา 

                                          (………….…………………………………………………………) 

                                                                   …………/……………..…/…………  
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แบบฟอรมการสงรายงานฉบับสมบูรณวิชาสัมมนา   

สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอาหาร     

คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
 

 

วันท่ี................................................... 
 

เรื่อง ขอสงรายงานฉบับสมบูรณวิชาสัมมนา   
 

เรียน ผูจัดการรายวิชาสัมมนา   
 

ขาพเจา นาย/นางสาว................................................รหัสประจำตัว............................…….... 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา......................................................................................

สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ ทำสัมมนาหัวขอ 

  

ช่ือเรื่อง (ภาษาไทย) ……………………………………………………………………………….……………………………… 

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

ช่ือเรื่อง (ภาษาอังกฤษ) ………………………………………………………..……………………………………………….. 

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

ในภาคการศึกษาท่ี……………ปการศึกษา……………......โดยมี.........................................................เปน

อาจารยที่ปรึกษา มีความประสงคจะขอนำสงรายงานฉบับสมบูรณวิชาสัมมนา ทั้งนี้ไดรับความ

เห็นชอบจากอาจารยท่ีปรึกษาแลว 
 

 ลงชื่อ……………………………………..…………………………นิสิต 

                                          (………….…………………………………………………………) 

                                                                   …………/……………..…/………… 

 

ความเห็นของอาจารยท่ีปรึกษาแลว 

 อนุญาต 

 ไมอนุญาต เนื่องจาก............................................................................................. 

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

 

 ลงชื่อ………………………………..……………...อาจารยท่ีปรึกษา 

                                          (………….…………………………………………………………) 

                                                   …………/……………..…/…………  
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ภาคผนวก ค 

แบบฟอรมการดำเนินงานวิชาโครงงานวิจัย 

 

ประกอบดวย 

1. แบบฟอรมการแจงรายชื่ออาจารยท่ีปรึกษาโครงงานวิจัย 

2. แบบฟอรมการสงหัวขอเรื่องโครงงานวิจัย 

3. แบบฟอรมการเสนอรายงานความกาวหนาวิชาโครงงานวิจัย ครั้งท่ี  1 

4. แบบฟอรมการเสนอรายงานความกาวหนาวิชาโครงงานวิจัย ครั้งท่ี  2 

5. แบบฟอรมการสงรายงานฉบับสมบูรณโครงงานวิจัย 
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แบบฟอรมการแจงรายช่ืออาจารยท่ีปรึกษาโครงงานวิจัย 

     วิชา.......................................................................... 

สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอาหาร     

คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ 

 

วันท่ี  

 

เรื่อง แจงรายช่ืออาจารยท่ีปรึกษาโครงงานวิจัย 
 

เรียน ผูจัดการรายวิชา  
 

ขาพเจา นาย/นางสาว......................................................รหัสนิสิต.................................… 

และ นาย/นางสาว.........................................................................รหัสนิสิต.................................…  

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา......................................................................................

สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ ขอแจงช่ืออาจารย

ท่ีปรึกษาโครงงานวิจัย คือ  

 

 

 

ลงชื่อ…………………................…………………นิสิต

(………………..........…………………….…........………)          

 

ลงชื่อ……….............………………………………นิสิต

(………………..…......………………….…........…………)          

  

 

ลงชื่อ…………………….………………………...อาจารยท่ีปรึกษา 

(…………………………………….............……….…………………) 

……....../………….……/………… 
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แบบฟอรมการสงหัวขอโครงงานวิจัย 

     วิชา.......................................................................... 

สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอาหาร     

คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ 

 

วันท่ี  

 

เรื่อง สงหัวขอโครงงานวิจัย 
 

เรียน ผูจัดการรายวิชา  
 

ขาพเจา นาย/นางสาว......................................................รหัสนิสิต.................................… 

และ นาย/นางสาว.................................................................รหัสนิสิต.................................…  

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา......................................................................................

สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ ขอเสนอหัวขอ

โครงงานวิจัย ในภาคการศึกษาท่ี……………ปการศึกษา……………...........ตามรายละเอียด ดังนี้ 

 

ช่ือเรื่อง (ภาษาไทย)  

  

 

ช่ือเรื่อง (ภาษาอังกฤษ)  

  

 

 

ลงชื่อ…………………................…………………นิสิต

(………………..........…………………….…........………)          

 

ลงชื่อ……….............………………………………นิสิต

(………………..…......………………….…........…………)          

  

 

ลงชื่อ…………………….………………………...อาจารยท่ีปรึกษา 

(…………………………………….............……….…………………) 

……....../………….……/………… 
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แบบฟอรมการเสนอรายงานความกาวหนาโครงงานวิจัย ครั้งท่ี  1 
วิชา........................................................................................... 
ภาคการศกึษาท่ี.....................ประจำปการศึกษา.......................... 

 
 

วันท่ี....................................................... 

 

เรื่อง รายงานความกาวหนาโครงการวิจัย ครั้งท่ี  1 
 

เรียน ผูจัดการรายวิชา  
 

ขาพเจา นาย/นางสาว......................................................รหัสนิสิต.................................… 

และ นาย/นางสาว.................................................................รหัสนิสิต.................................…  

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา.....................................................................................

สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ ขอเสนอรายงาน

ความกาวหนาโครงงานวิจัย ครั้งที่ 1 ในภาคการศึกษาท่ี……………ปการศึกษา……………...........ตาม

รายละเอียด ดังนี้ 
 

ช่ือเรื่อง (ภาษาไทย)  

  

ช่ือเรื่อง (ภาษาอังกฤษ)  

  

ผลงานท่ีไดดำเนินการมาแลวคิดเปนรอยละ……..………ของงานท้ังหมด 

 

ลงชื่อ…………………................……………………นิสิต

(………………..........…………………….…........…………)          

 

ลงชื่อ……….............………………………………นิสิต

(………………..…......………………….…........…………)          

                              

สำหรับอาจารยท่ีปรึกษา 

แผนการดำเนนิงานท่ีทำไดจริง  ได       ดำเนินงานไดรอยละ 40 

 ไมได     ดำเนินงานไดเพียงรอยละ ……..… ของงานท้ังหมด 

 

                                              ลงชื่อ……………........................……………………อาจารยท่ีปรึกษา 

                                                (……........................................................................……………) 

                                                               …………/……………………/………… 
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 แบบฟอรมการเสนอรายงานความกาวหนาโครงงานวิจัย ครั้งท่ี  2 
วิชา........................................................................................... 
ภาคการศกึษาท่ี.....................ประจำปการศึกษา.......................... 

 
 

วันท่ี     
 

เรื่อง รายงานความกาวหนาโครงการวิจัย ครั้งท่ี  2 
 

เรียน ผูจัดการรายวิชา  
 

ขาพเจา นาย/นางสาว......................................................รหัสนิสิต.................................… 

และ นาย/นางสาว.................................................................รหัสนิสิต.................................…  

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา.....................................................................................

สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ ขอเสนอรายงาน

ความกาวหนาโครงงานวิจัย ครั้งที่ 2 ในภาคการศึกษาท่ี……………ปการศึกษา……………...........ตาม

รายละเอียด ดังนี้ 
 

ช่ือเรื่อง (ภาษาไทย)  

  

ช่ือเรื่อง (ภาษาอังกฤษ)  

  

ผลงานท่ีไดดำเนินการมาแลวคิดเปนรอยละ……..………ของงานท้ังหมด 

 

ลงชื่อ…………………................……………………นิสิต

(………………..........…………………….…........…………)          

 

ลงชื่อ……….............………………………………นิสิต

(………………..…......………………….…........…………)          

                              

สำหรับอาจารยท่ีปรึกษา 

แผนการดำเนนิงานท่ีทำไดจริง  ได       ดำเนินงานไดรอยละ 80 

 ไมได     ดำเนินงานไดเพียงรอยละ ……..… ของงานท้ังหมด 

 

                                              ลงชื่อ……………........................……………………อาจารยท่ีปรึกษา 

                                                (…….....................................................…...................…………) 

                                                             ……...……/……..............……/………… 
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แบบฟอรมการสงรายงานฉบับสมบูรณวิชาโครงงานวิจัย    

สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอาหาร     

คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ 

 

วันท่ี  
 

เรื่อง ขอสงรายงานฉบับสมบูรณวิชา  
 

เรียน ผูจัดการรายวิชา  
 

ขาพเจา นาย/นางสาว......................................................รหัสนิสิต.................................… 

และ นาย/นางสาว..........................................................................รหัสนิสิต.................................…  

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา.....................................................................................

สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ ทำโครงงานฯ ใน

หัวขอ...................................................................................................................................................... 

ในภาคการศึกษาท่ี…..……ปการศึกษา……………...........ขอสงรายงานฉบับสมบูรณ ทั้งนี้ไดรับความ

เห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา และไดคืนอุปกรณและเครื่องมือ และดำเนินการจัดการตัวอยาง

และสารเคมีท่ีเก็บไวในบริเวณตาง ๆ เรียบรอยแลว 
 

 
 

ลงชื่อ…………………................……………………นิสิต

(………………..........…………………….…........…………)          

 

ลงชื่อ……….............………………………………นิสิต

(………………..…......………………….…........…………)          

 
 

สำหรับเจาหนาท่ีหองปฏิบัติการ* 

 นิสิตไดคืนอุปกรณและเครื่องมือเรียบรอยแลว 

 นิสิตไดดำเนินการจัดการตัวอยางและสารเคมี

ท่ีเก็บไวในบริเวณตาง ๆ เรียบรอยแลว 

 

ลงชื่อ……………….........................………………………

(………………………...........…………….…........…………) 

…………/…..........………/………… 

สำหรับอาจารยท่ีปรึกษา 

 อนุญาต 

 ไมอนุญาต เนื่องจาก.................................. 

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

 

ลงชื่อ....................………………………………………

(…………......………………………….…........…………) 

…………/…..........………/………… 

*นักวิทยาศาสตรผูควบคุมหองปฏิบัติการท่ีนิสิตทำการวิจัย (เปนหลัก) เปนผูลงนาม 
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ภาคผนวก ง 

แบบฟอรมประเมินผลสัมมนา 

 

ประกอบดวย  

1. แบบฟอรมการใหคะแนนทักษะการสืบคนและประมวลผลและรายงานฉบับสมบูรณวิชา

สัมมนาโดยอาจารยท่ีปรึกษา 

2. แบบฟอรมการใหคะแนนการนำเสนอสัมมนาโดยอาจารยกรรมการสอบ 
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แบบฟอรมการใหคะแนนทักษะการสืบคนและประมวลผลและรายงานฉบับสมบูรณวิชาสัมมนาโดยอาจารยท่ีปรึกษา  

หัวขอการประเมิน 
ช่ือนิสิต 

      

ทักษะการสืบคนและประมวลผล       

- ทักษะการสิบคนขอมูลท่ีเก่ียวของอยางหลากหลาย มีแนวความคิดรวบยอดในการ

ประมวลเอกสารเพ่ือใหไดประเด็นหัวขอสัมมนา 3.75 % 

      

- ทักษะการแยกแยะประเด็นยอยท่ีเก่ียวของกับหัวขอสัมมนา 3.75%       

- ทักษะการเชื่อมโยง เรียบเรียงขอมูล และวิเคราะหความเกี่ยวของของขอมูล

เหลานั้นอยางแตกฉาน 3.75 % 

      

-  ทักษะในการวางแผนการทำงาน ความรับผิดชอบงานตามแผน 3.75 %       

รวม 15%       

รายงานฉบับสมบูรณ        

- ความถูกตองสมบูรณขององคประกอบและรูปแบบการเขียนรายงาน เชน การใช

ภาษา การเรียงลำดับหัวขอ และ/หรือองคประกอบตางๆ การเขียนคำอธิบายตาราง  

รูปภาพ การเขียนอางอิงท้ังในสวนของเนื้อหาและสวนรายการอางอิง   7.5% 

      

-  ความสามารถในการแสดงการประมวลผลเชื่อมโยงขอมูล แสดงการวิจารณอยาง

มีหลักการทางวิชาการ รวมถึงขอเสนอแนะการพัฒนาการศึกษาและ/หรือการ

นำไปใชประโยชนตอไป   7.5%        

      

รวม 15%       

                                                                        

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

                                                                                 วันท่ี…................................................................ 
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แบบฟอรมการใหคะแนนการนำเสนอสัมมนาโดยอาจารยกรรมการสอบ  

ส่ิงท่ีพิจารณา แฟกเตอร 
ช่ือนิสิต   ** ใหคะแนนชองละ 5 คะแนน** 

      

1. ความสมบูรณและความถูกตองของบทคัดยอ 2            

2. ความสมบูรณของความถูกตองของเนื้อหา             

    2.1 ความสำคัญ เหตุผล หรือท่ีมาของเรื่องท่ีทำสัมมนา 2            

    2.2 สาระสำคัญและความเขาใจในเนื้อหา             

         - การวิเคราะหและการเชื่อมโยงขอมูล วิจารณ 6            

        - ความถูกตองของผลงานท่ีนำเสนอ 3            

    2.3 สรุปและขอเสนอแนะ 3            

3. ความสามารถในการเสนอสัมมนา             

    3.1 ลักษณะการพูดท่ีไมเรงหรือชาเกินไป รูจัก 2            

เนนสวนท่ีสำคัญ และใชภาษาท่ีถูกตอง             

    3.2 ความตอเนื่องของเนื้อหา 2            

4. การเตรียมอุปกรณประกอบการนำเสนอ 

ขนาดสีและตัวอักษรชัดเจน ไมมีคำที่สะกดผิด และภาพหรือ

ตารางใชสีและขนาดท่ีพอเหมาะชัดเจน 2            

5. บุคลิก การแตงกาย การแสดงทาทาง ความคลองแคลว 1            

6. การตรงตอเวลาและรักษาเวลาตามท่ีกำหนด 1            

7. การตอบคำถาม 6            

หมายเหตุ : วิธีการใหคะแนนในแตละหัวขอคะแนนเต็ม 5 คะแนน เวลาในการนำเสนอ 12 นาที และตอบคำถาม 5 นาที 

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

                                                                                 วันท่ี…................................................................ 
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ภาคผนวก จ 

แบบฟอรมประเมินผลโครงงานวิจัย 

 

ประกอบดวย  

1. แบบฟอรมใหคะแนนการสอบโครงรางการวิจัย 

2. แบบฟอรมใหคะแนนการนำเสนอรูปแบบโปสเตอรเพ่ือสอบปองกันโครงงานวิจัย 

3. แบบฟอรมการใหคะแนนโครงรางการวิจัย และความกาวหนาโครงงานวิจัยจากอาจารยท่ี

ปรึกษา 

4. แบบฟอรมการใหคะแนนทักษะการวิจัย และรายงานฉบับสมบูรณโครงงานวิจัยจากอาจารย

ท่ีปรึกษา 
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แบบฟอรมใหคะแนนการสอบโครงรางการวิจัย  

ส่ิงท่ีพิจารณา แฟกเตอร 

ช่ือนิสิต 

กลุมท่ี 1 กลุมท่ี 2 กลุมท่ี 3 กลุมท่ี 4 

        

1. ท่ีมาและความสำคัญของปญหา  2         

2. ความมีเหตุผลตามหลักวิชาการ 3         

3. ความถูกตองของระเบียบวิธีวิจัย 4         

4. ความเหมาะสมของปริมาณงาน 3         

5. ความสามารถในการเสนอโครงรางฯลักษณะ

การพูดท่ีไมเรงหรือชาเกินไป รูจักเนนสวนท่ี

สำคัญ และใชภาษาท่ีถูกตอง 

 1 

        

6. การเตรียมอุปกรณประกอบการนำเสนอ เชน 

ขนาดตัวอักษร สี และการสะกดคำ 
1 

        

7. บุคลิก การแตงกาย การแสดงทาทาง ความ

คลองแคลว และไมประหมา 
1 

        

8. การตรงตอเวลาและรักษาเวลาตามท่ีกำหนด 1         

9. การตอบคำถาม 7         

***การพิจารณาโครงรางฯ ใหดูความครบถวน

และความถูกตองของโครงราง  

ผาน/ 

ไมผาน         

หมายเหตุ : วิธีการใหคะแนนในแตละหัวขอคะแนนเต็ม 5 คะแนน 

  วิธีการพิจารณาโครงรางปญหาพิเศษ หากไมผานกรุณาระบุเหตุผลสั้น ๆ คะแนนจะถูกหักจากคะแนนโครงรางปญหาพิเศษในสวนท่ีอาจารยท่ีปรึกษาสงมารอยละ 50 
 

ลงชื่อ................................................................................ วันท่ี......................................... 
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แบบฟอรมใหคะแนนการนำเสนอรูปแบบโปสเตอรเพ่ือสอบปองกันโครงงานวิจัย  

ส่ิงท่ีพิจารณา 

แฟกเตอร 

ช่ือนิสิต 

กลุม 1 กลุม 2 กลุม 3 กลุม 4 กลุม 5 

          

1. ความสมบูรณและความถูกตองของบทคัดยอ 1           

2. การนำเสนอโครงงานฯ            

 2.1 อุปกรณประกอบการนำเสนอ 1           

 2.2 การใชภาษาท่ีถูกตอง 2           

 2.3 การนำเสนอเนื้อหาท่ีสำคัญ 2           

 2.4 บุคลิก การแตงกาย ความคลองแคลวในการ

นำเสนอ 

1           

3. ภาพรวมและความเขาใจในเนื้อหาโครงงานวิจัย            

   3.1 หลักการ/เหตุผล/ท่ีมาของปญหา 2           

   3.2 ความถูกตองของผลการทดลอง 4           

   3.3 การวิเคราะห/สังเคราะห/วิจารณผลการ

ทดลอง 

4           

   3.4 สรุปงานวิจัย/ขอเสนอแนะ 2           

   3.5 การตอบคำถาม/การเขาใจในเนื้อหาของ

โครงงานวิจัย 

6           

หมายเหตุ:  1) วิธีการใหคะแนนในแตละหัวขอคะแนนเต็ม 5 คะแนน  2) พิจารณาภาพรวมจากการเขียนในโปสเตอร การนำเสนอ และการถาม-ตอบ 

 

ลงชื่อ................................................................................ วันท่ี......................................... 
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แบบฟอรมการใหคะแนนโครงรางฯ และความกาวหนาโครงงานวิจัยจากอาจารยท่ีปรึกษา  

หัวขอการประเมิน ช่ือนิสิต/รหัสนิสิต 

      

      

โครงรางฯ       

- แนวคิดและการวางแผนงานในการทำโครงรางปญหาพิเศษ (2.5 %)       

- การดำเนินงานอยางเปนระบบ ความรับผิดชอบและความตรงเวลา 

(2.5%) 

      

รวม (5%)       

คะแนนความกาวหนา       

- ความกาวหนาครั้งท่ี 1 (1 %) 

รายงานผลการทดลองและความกาวหนาของงานวิจัยท่ีไดดำเนินการคิด

เปนรอยละ 40 

      

- ความกาวหนาครั้งท่ี 2 (2 %) 

รายงานมีเนื้อหาครบถวน ฉบับราง รอยละ 80 

      

- บทคัดยอสำหรับเสนอโครงงานวิจัยฯ (2 %) 

การตรงตอเวลา ความรับผิดชอบและความถูกตองของรูปแบบการเขียน 

      

รวม (5%)       

 

 

                                                                                                              ลงชื่อ................................................................................ วันท่ี......................................... 
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แบบฟอรมการใหคะแนนทักษะการวิจัย และรายงานฉบับสมบูรณโครงงานวิจัยจากอาจารยท่ีปรึกษา  

หัวขอการประเมิน ช่ือนิสิต/รหัสนิสิต 

      

      

คะแนนทักษะการวิจัย        

- แนวคิดและการวางแผนงานในระหวางการทำงานวิจัย (2.5%)       

- การใชทักษะ/ความรูท่ีเรียนมาในการทดลอง/ทำวิจัย (7.5%)       

- การประยุกตใชความรูพ้ืนฐานในสาขาวิชาหลัก ในการวิเคราะหและแกปญหา (7.5%)       

- ความตั้งใจ / มานะพยายามและความสม่ำเสมอในการทำงาน (2.5%)       

รวม (20%)       

คะแนนรายงานฉบับสมบูรณ        

- ความถูกตองสมบูรณขององคประกอบและรูปแบบการเขียนรายงาน เชน การใชภาษา  

การเรียงลำดับหัวขอ และ/หรือองคประกอบตาง ๆ การเขียนคำอธิบายตาราง รูปภาพ  

การเขียนอางอิงท้ังในสวนของเนื้อหาและสวนรายการอางอิง (2.5%) 

      

- ความสามารถในการสื่อสารโดยการเขียน เรียบเรียงท่ีเหมาะสม รวมถึงการนำเสนอผล

การทดลองในรูปแบบท่ีกระชับ เขาใจงาย (2.5%) 

      

- ความสามารถในการวิเคราะห/แปลผล การวิจารณอยางมีหลักการทางวิชาการ และ

สรุปผลการทดลองที ่สอดคลองกับวัตถุประสงค  รวมถึงขอเสนอแนะการพัฒนา

การศึกษาและ/หรือการนำไปใชประโยชนตอไป (10%)        

      

รวม (15%)       

 

ลงชื่อ................................................................................ วันท่ี.........................................
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ภาคผนวก ฉ 

แผนการดำเนนิงานและแผนการรับนิสิตสัมมนา โครงงานวิจัยฯ และสหกิจศึกษา 

 

ประกอบดวย  

1. กิจกรรม/แผนการดำเนินงานรายวิชาสัมมนาและโครงงานวิจัยฯ 

2. แผนการรับนิสิตในท่ีปรึกษารายวิชาสัมมนา โครงงานวิจัยฯ และสหกิจศึกษา
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กิจกรรม/แผนการดำเนินงานรายวิชาสัมมนาและโครงงานวิจัยฯ 

สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ 

 

กิจกรรม/แผนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ ผูรับผิดชอบหลัก 

1. สรุปจำนวนนิสิตโครงงานวิจัยและสหกิจศึกษาและแจงใหผู จัดการรายวิชาสัมมนาและ

โครงงานฯ ทราบ 

กอนสอบปลายภาค 5 สัปดาหของภาคการศึกษา

กอนลงทะเบียนเรียน (ชั้นปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2) 

ประธานสาขา 

2. สรุปจำนวนรับนิสิตในที่ปรึกษารายวิชาสัมมนา โครงงานสหกิจศึกษา (mini-project) โครง

งานวิจัยฯ และสหกิจศึกษา ของอาจารยแตละทาน 

กอนสอบปลายภาค 4 สัปดาหของภาคการศึกษา

กอนลงทะเบียนเรียน 

ผูจัดการรายวิชา 

3. ประสานงานกับนิสิตสำหรับการเลือกอาจารยปรึกษาสัมมนา/โครงงานวิจัยฯ กอนสอบปลายภาค 3 สัปดาหของภาคการศึกษา

กอนลงทะเบียนเรียน 

ผูจัดการรายวิชา 

4. นิสิตติดตออาจารยทีปรึกษาสัมมนา/โครงงานวิจัยฯ กอนสอบปลายภาค 2 สัปดาหของภาคการศึกษา

กอนลงทะเบียนเรียน 

ผูจัดการรายวิชา 

5. อาจารยท่ีปรึกษาคัดเลือกนิสิตและนิสิตแจงชื่ออาจารยท่ีปรึกษาตอผูจัดการวิชาสัมมนา/โครง

งานฯ 

กอนสอบปลายภาค 1 สัปดาหของภาคการศึกษา

กอนลงทะเบียนเรียน 

ผูจัดการรายวิชา 

6. การสอบโครงรางการวิจัย หลังจากเปดภาคเรียน 3 สัปดาหในภาคการศึกษาท่ี

ลงทะเบียนเรียน 

ผูจัดการรายวิชา 

7. การสอบปองกันวิชาโครงงานฯ ชวงบายของวันที่ 5 หลังจากวันสอบปลายภาควัน

สุดทายของนิสิตท่ีลงทะเบียนเรียน 

ผูจัดการรายวิชา 

8. การสอบสมัมนา กอนสอบปลายภาคเรียน 2 สัปดาห โดยจัดในวันพุธ

ชวงบาย (ในภาคการศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน) 

ผูจัดการรายวิชา 

9. การสงรายงานฉบับสมบูรณ หลังจากสอบปองกันวิชาโครงงานฯ/สอบสัมมนา 1 

สัปดาห (ในภาคการศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน) 

ผูจัดการรายวิชา 
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แผนการรับนิสิตในท่ีปรึกษารายวิชาสัมมนา โครงงานสหกิจศึกษา (mini-project) โครงงานวิจัยฯ และสหกิจศึกษา 

 

ลำดับท่ี ตำแหนง วิชาสัมมนา1 

(เรื่อง) 

โครงงานสหกิจฯ (mini-project)2 

(เรื่อง) 

วิชาโครงงานฯ2,4 หรือ วิชาสหกิจศึกษา3,4 

(เรื่อง) 

1 คณบดี5 - - - 

2 รองคณบดี5 2 2 1 

3 ประธานสาขา5 2 2 1 

4 คณาจารยประจำสาขา (จำนวนเรื่องระดับปริญญาตรี +  จำนวนเรื่องระดับบัณฑิตศึกษา)  −  จำนวนเรื่องท่ีจัดสรรใหผูบริหารทุกตำแหนง

จำนวนคณาจารยประจำสาขา6,7  

 

หมายเหตุ 

1. รายวิชาสัมมนา นิสิต 1 คนตอ 1 เรื่อง 

2. การพิจารณาจำนวนหัวขอการรับเปนอาจารยท่ีปรึกษารายวิชาโครงงานฯ และโครงงานสหกิจ (mini-project) นิสิต 2 คนตอ 1 เรื่อง หากมีเศษเหลือ ใหนิสิตทำ 1 คน ตอ 1 

เรื่อง  

3. การพิจารณาจำนวนหัวขอการรับเปนอาจารยท่ีปรึกษานิสิตสหกิจศึกษา นิสิต 1 คนตอ 1 เรื่อง อยางไรก็ตามจำนวนหัวขอข้ึนกับทางผูประกอบการมอบหมาย 

4. รายวิชาโครงงานฯ และสหกิจศึกษา นำมาหัวขอเรื่องท้ังหมดมารวมกัน กอนแบงจำนวนเรื่องใหคณาจารย 

5. หากจำนวนนิสิตท่ีคณาจารยประจำสาขาไดรับจัดสรรนอยกวาผูบริหารทุกตำแหนง ใหทำการเกลี่ยจำนวนเรื่องของผูบริหารไดรับจำนวนข้ันต่ำเทากับคณาจารยประจำสาขา 

6. หากเฉลี่ยแลวไมลงตัวใหจับสลาก 

7. อาจารยท่ีเปนท่ีปรึกษาของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาจะรับนิสิตสัมมนา/โครงงานสหกิจฯ (mini-project)/วิชาโครงงานฯ หรือ วิชาสหกิจศึกษา เทากับจำนวนท่ีเฉลี่ย – จำนวน

นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาท่ีอาจารยทานนั้นรับผิดชอบ หากจำนวนท่ีเฉลี่ยมีคานอยกวาจำนวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาท่ีรับผิดขอบ อาจารยทานนั้นไมตองรับนิสิตในท่ีปรึกษา

สัมมนา/โครงงานสหกิจฯ (mini-project)/วิชาโครงงานฯ หรือ วิชาสหกิจศึกษา
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ภาคผนวก ช 

แผนการสอนรายวิชาสัมมนาและโครงงานวิจัยฯ 

 

ประกอบดวย  

1. แผนการสอนรายวิชาสัมมนา 

2. แผนการสอนรายวิชาโครงงานวิจัยฯ 
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แผนการสอนรายวิชาสัมมนา 

หัวขอ/รายละเอียด จำนวนช่ัวโมง ผูสอน 

ชี้แจงรายละเอียด เนื้อหา รายวิชา รวมท้ังวิธีการวัดและประเมินผล  

บทท่ี 1 การเลือกหัวขอสัมมนา สวนประกอบของรายงานสัมมนา 

2 ผูจัดการวิชา 

บทท่ี 2 การเขียนเอกสารอางอิง 2 ผูจัดการวิชา 

บทท่ี 3 อบรมการสืบคนขอมูลจากฐานขอมูลตางๆ 3 วิทยากร/ 

ผูจัดการวิชา 

บทท่ี 4 อบรมการใชโปรแกรมจัดการบรรณานุกรม 3 วิทยากร/ 

ผูจัดการวิชา 

บทท่ี 5 เทคนิคการรวบรวมและเรียบเรียงสัมมนา 2 ผูจัดการวิชา 

บทท่ี 6 อบรมการใชโปรแกรม MS-WORD 3 วิทยากร/ 

ผูจัดการวิชา 

บทท่ี 7 อบรมการใชโปรแกรม MS-EXCEL 3 วิทยากร/ 

ผูจัดการวิชา 

บทท่ี 8 อบรมการใชโปรแกรม MS-POWERPOINT 3 วิทยากร/ 

ผูจัดการวิชา 

บทท่ี 9 การเตรียมบทคัดยอ 2 ผูจัดการวิชา 

บทท่ี 10 เทคนิคการนำเสนอผลงานวิจยัในรูปแบบการบรรยาย 2 ผูจัดการวิชา 

การนำเสนอสัมมนา 4 คณาจารยในสาขาฯ 

รวม 30  
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แผนการสอนรายวิชาโครงงานวิจัยฯ 

หัวขอ/รายละเอียด จำนวนช่ัวโมง ผูสอน 

ชี้แจงรายละเอียด เนื้อหา รายวิชา รวมท้ังวิธีการวัดและประเมินผล 2 ผูจัดการวิชา 

บทท่ี 1 การเขียนโครงรางโครงงานฯ  2 ผูจัดการวิชา 

บทท่ี 2 อบรมเทคนิคการถายถาพการทดลอง 2 วิทยากร/ 

ผูจัดการรายวิชา 

พบอาจารยท่ีปรึกษา/คนควาดวยตัวเอง 2 คณาจารยในสาขาฯ 

สอบโครงรางโครงงานฯ 4 คณาจารยในสาขาฯ 

บทท่ี 3 การใชโปรแกรม SPSS เพ่ือการเตรียมผลการทดลองอยางงาย  2 ผูจัดการวิชา 

บทท่ี 4 การใชโปรแกรม MS-EXCEL เพ่ือการเตรียมผลการทดลองอยางงาย 2 ผูจัดการวิชา 

พบอาจารยท่ีปรึกษา/คนควาดวยตัวเอง 2 คณาจารยในสาขาฯ 

บทท่ี 5 การเขียนรายงานฉบับสมบูรณ 

- องคประกอบของรายงานฉบับสมบูรณ 

- เทคนิคการวิจารณและสรุปผลการทดลอง  

2 ผูจัดการวิชา 

บทท่ี 6 เทคนิคการเตรียมโปสเตอรดวยโปรแกรม MS-Power Point อยางงาย 

และการทำ Infographic 

4 วิทยากร/ผูจัดการ

รายวิชา 

พบอาจารยท่ีปรึกษา/คนควาดวยตัวเอง 2 คณาจารยในสาขาฯ 

นำเสนอโครงงานฯ แบบโปสเตอร 4 คณาจารยในสาขาฯ 

รวม 30  
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