องคประกอบของรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ
ประกอบดวย

 ภาคแรก
 ภาคเนื้อหา
 ภาคเอกสารอางอิง
 ภาคผนวก
ภาคแรก ประกอบดวย
1. ปก ใชปกตามที่ระบุ (ขอไดทงี่ านบริการวิชาการและวิจยั สํานักงานเลขานุการคณะ ฯ )
2. ปกใน พิมพขอความตาง ๆ ใหปรากฏภายในกรอบของปก ขอ 1 (ตามตัวอยางแนบ)
(1) ชื่อโครงงานวิจัย
(2) ชื่อผูทําวิจัย
(3) ภาควิชาที่สังกัด
(4) รหัสโครงงานวิจัย (กรรมการวิจัยฯ จะเปนผูกําหนดให)
3. กระดาษเปลา
4. บทคัดยอ บทคัดยอภาษาไทย ไมเกิน 800 คํา และภาษาอังกฤษไมเกิน 600 คํา
โดยมีสาระดังนี้
(1) ปญหาเรื่องที่วิจัย
(2) วิธีการวิจัย
(3) สรุปผลการวิจัย
(4) การเรียงลําดับบทคัดยอใหเอาภาษาไทยขึ้นกอน
5. สารบัญ เปนสวนที่แจงหมายเลขของสวนตาง ๆ ทั้งหมดที่มีอยูในรายงาน
6. สารบัญตาราง (จะมีหรือไมมีแลวแตความเหมาะสม) เปนสวนทีแ่ จงหมายเลขหนาของตารางทั้งหมดที่มีอยูในรายงาน
7. สารบัญภาพ (จะมีหรือไมมีแลวแตความเหมาะสม) เปนสวนที่แจงหมายเลขหนาของภาพ
(รูปภาพ แผนที่ กราฟ ฯลฯ) ทั้งหมดที่มีอยูในรายงาน
8. คําอธิบายสัญลักษณและคํายอ (จะมีหรือไมมีแลวแตความเหมาะสม) โดยแตละสัญลักษณ
และคํายอใหมีความหมายเดียวกันตลอดทั้งเลม
ภาคเนื้อหา อยางนอยตองมีสวนประกอบเรียงตามดังนี้
1. คํานํา อธิบายถึงเหตุผลและปญหาในการทําวิจัย รวมทั้งจุดประสงคและขอบเขตในการทําวิจัย
2. เนื้อความ อธิบายขอมูลหรือทฤษฏีที่มีความสําคัญตอการทําวิจัย
3. อุปกรณและวิธีการ กลาวถึงอุปกรณที่สาํ คัญและจําเปนในการทําวิจัย และกลาวถึงวิธีดําเนินการและวิเคราะหงานวิจยั
4. ผลการดําเนินการ เปนสวนที่เสนอผลการวิจัย โดยอธิบายใหชัดเจน และควรเสนอในรูป กราฟ ตาราง รูปภาพ
5. วิจารณ เปนสวนที่อธิบายเหตุผลที่ทําใหไดผลการวิจยั เชนนั้น รวมทั้งทําการเปรียบเทียบและตีความผลการทดลองได
6. สรุป เปนสวนทีส่ รุปสาระสําคัญของการวิจัย พรอมทั้งขอเสนอแนะในการนําไปใชประโยชนหรือทําการวิจัยเพิ่มเติม
ภาคเอกสารอางอิง เปนสวนที่บรรจุเอกสารทีไ่ ดอางอิงในการทําวิจัย
วิธีเสนอรายชื่อเอกสารอางอิง
1. ลําดับ ไมตองมีหมายเลขกํากับ ใหเรียงตามลําดับชื่อผูแตงหรือผูรายงานตามอักษร เริ่มดวย
เอกสารภาษาไทยกอน แลวตอดวยเอกสารภาษาตางประเทศ
2. ชื่อผูเขียน : ภาษาไทย ใหใชชื่อตัวตามดวยชื่อสกุล
: ภาษาตางประเทศ ใหเอาชื่อสกุลขึ้นกอน ตามดวยชื่ออื่น ๆ โดยชื่อสกุลใหเขียนเต็ม สวนชื่ออื่นใหเขียน
เฉพาะอักษรตัวแรก

-23. ตัวอยาง
ก. กรณีผูแตงคนเดียว
สุรพล อุปดิสสกุล. 2521. สถิติการวางแผนการทดลองเบื้องตน. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.กรุงเทพฯ.145 น.
Kempthorne.O.1967. The Design and Analysis of Experiments. Robert E. Krieger Publ. Co. lnc., Huntington, New
York. 631. P.
ข. กรณีผูแตง ตั้งแตสองคนขึ้นไป
พงษศักดิ์ วรสุนทรโรสถ และโอะซานะ ฮิราโอะ.252. เทคนิคการใชรถ. โรงพิมพคุรสุ ภา,กรุงเทพ ฯ.176 น.
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ภาคผนวก เปนสวนที่ใหรายละเอียดเพิ่มเติม เชน วิธีคํานวณ สวนผสมสารเคมี ภาพแสดงเครื่องมือ เปนตน ตารางและภาพใน
ภาคผนวกตองมีหมายเลขและระบุในสารบัญตอทาย สารบัญตาราง และสารบัญภาพตามลําดับ
การวางลําดับและการพิมพหัวขอ
 หัวขอใหญ ใหพิมพกลางหนากระดาษไมขีดเสนใต เชน คํานํา สรุป ฯลฯ
 หัวขอรอง ใหพิมพกลางหนากระดาษและขีดเสนใต
 หัวขอขาง ใหพิมพโดยเวนจากริมซายสุดของกระดาษ 1.5 นิ้ว
การพิมพ
1. เอกสารทั้งหมดพิมพบนกระดาษขนาด 8.5 นิ้ว x 11 นิ้ว (A4)
2. ขอความทีพ่ ิมพตองหางจากขอบบนไมนอยกวา 1.5 นิ้ว (โดยวัดจากขอบบนสุดถึงฐานตัวอักษรบรรทัด แรก
ดานขาง ทางขวา 1 นิ้ว ดานขางทางซาย 1.5 นิ้ว และขอบดานลาง 1 นิ้ว ตารางและภาพตาง ๆ ตองอยูใน
ขอบกระดาษในลักษณะดังกลาวเชนกัน
3. หมายเลขหนา ใหพิมพตอนบนและดานขางขวา ดานละ 1 นิ้ว ทุกๆ หนาจะตองมีหมายเลขตั้งแตสารบัญไปจนหมด
เอกสารอางอิง
ตารางและภาพ
ตาราง
1. เลขที่และชื่อตาราง
เลขหมายประจําตาราง เปนสวนทีแ่ สดงลําดับของตาราง ใหใสคํา ตารางที่ ตามดวย หมายเลขประจําตารางไวริมซายมือสุดของ
กระดาษ เวนขอบกระดาษไวตามระเบียบ แลวขีดเสนใตตารางที่ และเลขหมายประจําตาราง
ชื่อตาราง ใหพิมพตอจากเลขหมายประจําตารางโดยเวน 2 ตัวอักษร กรณีชื่อตารางยาวเกิน 1 บรรทัด ใหพิมพตัวอักษรตัวแรก
ของบรรทัดที่สองตรงกับตัวแรกของชื่อตาราง หากมีคําอธิบาย ที่ตองการบงรายละเอียดใหชัดเจน ใหนํารายละเอียดไปใสไวในหมาย
เหตุทายตาราง
2. ตารางที่มีความยาวจนไมสามารถบรรจุในหนากระดาษเดียวได ใหพิมพในหนาถัดไปโดยมีเลขที่ตาราง
และคําวา “ตอ” ในวงเล็บ เชน ตารางที่ 1 (ตอ)
3. ตารางที่มีความกวางจนไมสามารถบรรจุในหนากระดาษเดียวได ใหยอสวน หรือแยกมากกวา 1 ตาราง
กรณีจําเปน อนุโลมใหพิมพตารางตอเนื่องในหนาซายและขวาได
4. ตารางที่พิมพตามแนวขวางของกระดาษ ใหพิมพเลขหมายและชื่อตารางไวดานสันปก

ภาพ

-31. การติดภาพใหติดใหเรียบรอยและถาวรที่สุดเทาที่จะทําได
2. กรณีท่เี ปนกราฟ แผนที่ แผนผัง หรือรูปเขียนใด ๆ ก็ตาม จะตองทําเปนภาพถาย หรือ ภาพอัดสําเนาบนกระดาษให
ชัดเจน
3. ใหมีเลขหมายประจําภาพเรียงตามลําดับหลังคํา “ภาพที่” โดยใสไวดานลางของภาพ ปรับระยะตามความเหมาะสม
แลวขีดเสนใต
4. ใหมีคําบรรยายตอจากเลขหมายประจําภาพ โดยเวน 2 ตัวอักษร
****************************************************

