
 

 

บทที่ 5 
การพิมพ์วิทยานิพนธ์ 

 
กระดาษที่ใช้พิมพ์ 
 
 ใช้กระดาษสีขาว ขนาดมาตรฐาน A 4 น ้าหนักไม่ต ้ากว่า 80 กรัม และใช้เพียงหน้าเดียว 
 
ตัวพิมพ ์
 
 ใช้ตัวอักษร (font) เป็นมาตรฐานและอ่านได้ชัดเจน ไม่ใช้ตัวเอน และตัวลวดลาย 
ตัวอักษรต้องเป็นสีด้า มีขนาดและแบบเดียวกันตลอดเล่ม (นอกจากกรณีตัวพิมพ์ในตารางหรือ
ภาพประกอบที อาจจ้าเป็นต้องใช้ตัวพิมพ์ที เล็กลงหรือย่อส่วนเพื อให้อยู่ในกรอบของการวางรูป
กระดาษตามระเบียบ) สัญลักษณ์หรือตัวพิมพ์พิเศษซึ งเครื องพิมพ์ดีดหรือเครื องคอมพิวเตอร์ ไม่
สามารถพิมพ์ได้ ให้เขียนด้วยหมึกด้าอย่างประณีต 
 วิทยานิพนธ์ที พิมพ์เป็นภาษาไทย การพิมพ์บท และชื อบท ให้ใช้ตัวอักษร ขนาด 22 พอยต์ 
และพิมพ์ตัวเข้ม หัวข้อในระดับต่าง ๆ ให้ใช้อักษร ขนาด 18 พอยต์ และพิมพ์ตัวเข้ม ส่วนในเนื อความ
วิทยานิพนธ์ให้ใช้ขนาด 16 พอยต์ 
 วิทยานิพนธ์ที พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษให้ใช้แบบอักษรตามแบบอักษรภาษาไทย โดยการพิมพ์บท 
และชื อบท ให้ใช้ตัวอักษร ขนาด 22 พอยต์ และพิมพ์ตัวเข้ม หัวข้อในระดับต่าง ๆ ให้ใช้อักษร ขนาด 
18 พอยต์ และพิมพ์ตัวเข้ม ส่วนในเนื อความวิทยานิพนธ์ให้ใช้ขนาด 16 พอยต์ 
 
ตาราง 2  ตัวอย่างตัวอักษรที ให้ใช้ 
 

ชื่อ Font ตัวพิมพ์ 
Angsana NEW บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
TH SarabunPSK บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 
 
หมายเหตุ * ขนาดตัวอักษรสามารถปรับลดได้ตามความเหมาะสม 
 * ชื่อหลักสูตรที่ถูกต้องสามารถดูได้จากภาคผนวก ฉ (หน้า 180) 
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หัวข้อวิทยานิพนธ์ 

 
เรื่อง (ภาษาไทย) ...................................................................................... ..................................... 
 ...........................................................................................................................  
 
เรื่อง (ภาษาอังกฤษ) ........................................................................ ............................................. 
 .....................................................................................................................  
  
 
 
เสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เพื่อขออนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์ 
ปริญญา.......................................................สาขาวิชา................................................................. 
ภาคเรียนที่...................................................ปกีารศึกษา........................................................... .. 
 
 
โดย .....................................................................รหัสประจ าตัว.................................................. 
 
 
 
ภายใต้การควบคุมของ 
 ................................................. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 
 ................................................. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) 
 ................................................. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) 
 
 
 
 
 

สอบวันที่............................................................เวลา...............................ห้องสอบ........................ 

(หนา 22 pt.) 

ชื่อ-สกุลนักศึกษา 

2 Enter 

3 Enter 

1 Enter 

ตัวอย่างหน้าปกนอกหัวข้อวิทยานิพนธ์ 

3 Enter 

พิมพ์ไว้บรรทัดล่างสุดของหน้ากระดาษ โดยให้ใส่จุดประเอาไว ้

(20 pt หนา) 

(หนา 18 pt.) 

(หนา 18 pt.) 

(ถ้ามี) 
(20 pt หนา) 

1 Enter 

หมายเหตุ   - ขนาดตัวอักษรสามารถปรับลดได้ตามความเหมาะสม 
 - ชื่อหลักสูตรดูได้จากภาคผนวก ฉ (หน้า 180) 
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เค้าโครงวิทยานิพนธ์ 

 
เรื่อง (ภาษาไทย) ................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................. 
 
เรื่อง (ภาษาอังกฤษ) ...........................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................  
 
 
 
เสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เพื่อขออนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 
ปริญญา..............................................................สาขาวิชา................................................................. 
ภาคเรียนที่.........................................................ปีการศึกษา............................................................. 
 
 
โดย .....................................................................รหัสประจ าตัว........................................................ 
 
 
 
ภายใต้การควบคุมของ 
 ................................................. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 
 ................................................. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) 
 ................................................. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) 
 
 
 
 
 

สอบวันที่............................................................เวลา...............................ห้องสอบ........................ 

(หนา 22 pt.) 

(หนา 18 pt.) 

ชื่อ-สกุลนักศึกษา 

2 Enter 

3 Enter 

1 Enter 

ตัวอย่างหน้าปกนอกเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 

3 Enter 

พิมพ์ไว้บรรทัดล่างสุดของหน้ากระดาษ โดยให้ใส่จุดประเอาไว ้

(20 pt หนา) 

(หนา 18 pt.) 

(หนา 18 pt.) 

(หนา 18 pt.) 

1 Enter 

(ต้องใส่ด้วย) 

หมายเหตุ   - ขนาดตัวอักษรสามารถปรับลดได้ตามความเหมาะสม 
 - ชื่อหลักสูตรดูได้จากภาคผนวก ฉ (หน้า 180) 
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การศึกษาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษา  

โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  
อ าเภอเทพา จังหวดัสงขลา 

  
 
 

 
 
 

 

ธม  บุญธรรม 
 
 

 
 
 
 

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัราชภัฏสงขลา 

พ.ศ. 2554  
 

ลิขสิทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
     

1.5 นิ้ว 

ตัวอย่างหน้าปกนอก  (ภาษาไทย) 

1.5 นิ้ว 1 นิ้ว 

1 Enter 

เว้นระยะเท่ากัน 

1 น้ิว 

(20 pt.หนา) 

(20 pt.หนา) 

(ปีการศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา) 

(18 pt.หนา) 

หมายเหตุ   - ขนาดตัวอักษรสามารถปรับลดได้ตามความเหมาะสม 
 - ชื่อหลักสูตรดูได้จากภาคผนวก ฉ (หน้า 180) 
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A STUDY OF PARENTS’ PARTICIPATION IN EDUCATIONAL 
MANAGEMENT IN EXTENDED COMMUNITY SCHOOLS,  

AMPHUR THEPA, SONGKHLA PROVINCE 
  
 
 
 

 
 

 

THOM  BOONTHAM 
 
 

 
 
 
 

A THESIS SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR  
THE DEGREE OF MASTER OF EDUCATION PROGRAM IN EDUCATIONAL ADMINISTRATION  

 OF GRADUATE SCHOOL SONGKHLA RAJABHAT UNIVERSITY 
2011 

 
COPYRIGHT OF SONGKHLA RAJABHAT UNIVERSITY 

1.5 นิ้ว 

1.5 นิ้ว 1 นิ้ว 

1 Enter 

เว้นระยะเท่ากัน 

1 น้ิว 

(20 pt.หนา) 

(20 pt.หนา) 

(ปีการศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา) 

(18 pt.หนา) สามารถลดขนาดได้ 

ตัวอย่างหน้าปกนอก  (ภาษาอังกฤษ) 

หมายเหตุ   - ขนาดตัวอักษรสามารถปรับลดได้ตามความเหมาะสม 
 - ชื่อหลักสูตรดูได้จากภาคผนวก ฉ (หน้า 180) 
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หมายเหตุ ขนาดอักษรให้เปลี ยนแปลงตามกว้างของสันปกอย่างน้อยควรใช้ขนาด 16 pt / หนา 

                                                    
 
 

                          
 
                             
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
       

ชื อวิทยานิพนธ์............................................................................................ 
ชื อ สกุล......................................    สาขาวิชา………..………พ.ศ……….. 
 

1 นิ้ว 

ตัวอย่างสันปกวิทยานิพนธ์ 

1 นิ้ว 
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ใบรับรองวิทยานิพนธ์ 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
   หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา   

 
ชื่อวิทยานิพนธ ์ การมีส่วนร่วมของผู้น้าชุมชนในการจัดกลุ่มพัฒนาอาชีพของ 

ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอ้าเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 
 THE PARTICIPATION OF COMMUNITY LEADERS IN VOCATIONAL DEVELOPMENT 

GROUPS ACTIVITIES HANDLED BY SINGHANAKORN NON FORMAL EDUCATION 
SERVICE CENTRE 

ผู้วิจัย นางบุญเอิบ ธีระพันธ ์
 
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ได้พิจารณาเห็นชอบโดย 

 

 ........................................................................อาจารย์ที ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 
 (ดร.ปรดีา เบ็ญคาร) 
 

 

 ........................................................................อาจารย์ที ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม 
  (รองศาสตราจารยล์้าดวน เกษตรสุนทร) 
 
 

 ........................................................................ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร 
 (ดร.ปัทมาพร  ชเลิศเพ็ชร์) 
 
 

 ........................................................................กรรมการและเลขานุการหลักสูตร 
 (ดร.รุจริาพรรณ  คงช่วย) 
 

 

 ........................................................................กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ 
   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรวดี กระโหมวงศ์) 
 

 

 ........................................................................กรรมการจากบัณฑิตวทิยาลัย 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศลักษณ์  ทองขาว) 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา รับรองวิทยานิพนธแ์ล้ว 

 ........................................................................คณบดีบณัฑิตวิทยาลัย 
   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฆนัท ธาตุทอง) 
 วันที .............เดือน.................พ.ศ............... 
 
หมายเหต ุ - กรณอีาจารย์ 1 คน ท าหนา้ที ่2 ต าแหนง่ ให้พมิพ์ชือ่เพียง 1 ที่ แลว้ใส่ต าแหน่งทั้ง 2 ต าแหนง่ โดยใช้ค าเชื่อม “และ” 
 -  ขนาดตัวอกัษรสามารถปรับลดได้ตามความเหมาะสม 
 - ชื่อหลักสูตรดูได้จากภาคผนวก ฉ (หน้า 180) 

1 Enter 

ตัวอย่างใบรับรองวิทยานิพนธ์ 
สามารถ Dowload จาก http://gs.skru.ac.th 

  (หนา 22 pt.) 

ห่าง 0.5 นิ้ว 

(หนา 18 pt) 
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วิทยานิพนธ์ 

 
เรื่อง 

 
ผลการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการภายในวิชา หน่วยการเรียนรู้ 

เรื่องแสงและทัศนูปกรณ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 

 
 
 
 
 
 

จรูญ ณ สุวรรณ 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

พ.ศ. 2554  
 

ลิขสิทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

1.5 นิ้ว 

เว้น 1 ระยะ 
เท่ากัน 

เว้นระยะเท่ากัน 

2 เคาะ 

1 นิ้ว 

ตัวอย่างหน้าปกใน  (ภาษาไทย) 

(20 pt.หนา) 

(20 pt.หนา) 

18 pt.หนา 

หมายเหต ุ  - ขนาดตัวอักษรสามารถปรับลดไดต้ามความเหมาะสม 
 - ชื่อหลักสูตรดูได้จากภาคผนวก ฉ (หนา้ 180) 



 

 

67 

 
THESIS 

 

EFFECTS OF INTRADISCIPLINARY LEARNING MANAGEMENT IN THE 
LEARNING UNIT “LIGHT AND OPTICAL INSTRUMENTS” ON  

GRADE 11 STUDENTS, HAT YAI WITTAYALAI SCHOOL. 
 
 
 
 
 
 
 

 SURAPORN  SATTRAPRUEK 
 
 
 
 
 
 
 

A THESIS SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR  
THE DEGREE OF MASTER OF EDUCATION PROGRAM IN EDUCATIONAL ADMINISTRATION  

 OF GRADUATE SCHOOL SONGKHLA RAJABHAT UNIVERSITY 
2012 

 
COPYRIGHT OF SONGKHLA RAJABHAT UNIVERSITY 

1.5 นิ้ว 

เว้น 1 ระยะเท่ากัน 

เว้นระยะเท่ากัน 

2 เคาะ 

ตัวอย่างหน้าปกใน  (ภาษาอังกฤษ) 

(20 pt.หนา) 

18 pt. 
หนา 

18 pt.หนา 

หมายเหตุ   - ขนาดตัวอักษรสามารถปรับลดได้ตามความเหมาะสม 
 - ชื่อหลักสูตรดูได้จากภาคผนวก ฉ (หน้า 180) 
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ชื่อวิทยานิพนธ์    กกกก (16 พอยด์).................................................................... 
ผู้วิจัย    กกกก (16 พอยด์)………  ปีการศึกษา (16 พอยด์)……….......... 
ปริญญา    กกกก (16 พอยด์)………  สาขาวิชา (16 พอยด์)..................... 
อาจารยท์ี่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก กกกก (16 พอยด์)………............................................................ 
อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม กกกก (16 พอยด์).................................................................... 
 

บทคัดย่อ 
 
1. วัตถุประสงค์และวิธีด้าเนินการวิจัย (ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เครื องมือวิจัย และสถิติที ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล)………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. ผลการวิจัย………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ตัวอย่างบทคัดย่อ (ภาษาไทย) 

1.5 นิ้ว 

เว้น 1 ระยะเท่ากัน (16 pt.หนา) 
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ชื่อวิทยานิพนธ์ การศึกษาการน้าหลักบริหารคุณภาพไปด้าเนินงานประกันคุณภาพ
ภายใน ของผู้บริหารสถานศึกษา ตามการรับรู้ของครูโรงเรียน
ประถมศึกษา ในเขตพื นที การศึกษาสงขลา เขต 1 

ผู้วิจัย นายจรูญ สุวรรณ   ปีการศึกษา  2552 
ปริญญา ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการศึกษา 
อาจารยท์ี่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ดร. กนกวรรณ ศิลปกรรมพิเศษ 
อาจารยท์ี่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุเทพ ทิพย์ธารา 

 
บทคัดย่อ 

 
 การวิจัยเรื องนี มีวัตถุประสงค์เพื อ 1) เพื อศึกษาระดับการรับรู้ของครูที มีต่อการน้าหลักการ
บริหารคุณภาพไปด้าเนินงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียนประถมศึกษาในเขตพื นที การศึกษาสงขลา
เขต 1 และ2) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านอายุ ประสบการณ์สอน ระดับการศึกษา และขนาด
โรงเรียน กับการน้าหลักการบริหารคุณภาพไปด้าเนินงานประกันคุณภาพภายใน ประชากรที ใช้ในการวิจัย 
ได้แก่ ครูโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดเขตพื นที การศึกษาสงขลา เขต1 ปีการศึกษา 2550 จ้านวนครู 1,640 คน 
กลุ่มตัวอย่างที ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ครูโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดเขตพื นที การศึกษาสงขลา เขต 1 ปีการศึกษา 
2550 จ้านวนครู 310 คน โดยได้มาจากการสุ่มแบบแบ่งชั นภูมิ เครื องมือที ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม 
ที มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตามแนวคิดของลิเคิร์ท และมีข้อเสนอแนะ มีลักษณะ
เป็นค้าถามปลายเปิด สถิติที ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าจ้านวน ค่าร้อยละ ค่าเฉลี ย ส่วนเบี ยงเบนมาตรฐาน 
และการหาค่าความสัมพันธ์โดยใช้ไคสแควร์ ส่วนข้อมูลข้อเสนอแนะ ใช้วิธีการวิเคราะห์เนื อหา  
 ผลการวิจัย พบว่า 1) ครูมีการรับรู้ในการน้าหลักบริหารคุณภาพไปด้าเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในของผู้บริหารสถานศึกษา ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีการน้าหลักบริหารคุณภาพไปด้าเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในเรียงตามล้าดับคือ ด้านการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับ ด้านภาวะผู้น้าของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ด้านการใช้ข้อมูลสารสนเทศในการตัดสินใจ และด้านการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื อง 
2) ปัจจัย ด้านอายุ ประสบการณ์สอน ระดับการศึกษา และขนาดโรงเรียน กับการน้าหลักการบริหารคุณภาพ
ไปด้าเนินงานประกันคุณภาพภายใน ของโรงเรียนประถมศึกษาในเขตพื นที การศึกษาสงขลา เขต 1 ไม่มี
ความสัมพันธ์กัน และ 3) ครูมีข้อเสนอแนะว่า ผู้บริหารสถานศึกษาควรเป็นผู้มีความสามารถในการสร้าง
แรงจูงใจ กล้าตัดสินใจมีความรอบรู้ มีวิสัยทัศน์ มีความคิดริเริ มสร้างสรรค์ เป็นนักวางแผน และวางแผน
ท้างานได้อย่างเป็นระบบ เปิดโอกาสให้บุคลากรได้แสดงความคิดเห็น ร่วมแสดงความสามารถใน  
การปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม และสามารถน้าข้อมูลสารสนเทศในการประเมินงานต่าง ๆ โดยน้าสารสนเทศ
ดังกล่าวไปก้าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายของสถานศึกษา โดยใช้การมีสวนร่วมของผู้ที เกี ยวข้อง 
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Abstract 
 
 The objectives of the research were 1) to study the level of perception of 
teachers regarding the utilization of Quality Management Principle (QMP) in the operation 
of internal quality assurance based on the aspects of school administrators’ leadership, 
participation of personnel of all level, the use of information in decision making and continuous 
quality improvement and 2) to determine the relationship between such factors as age, 
teaching experience, educational level and school size and the utilization of QMP in the 
operation of internal quality assurance. The population for the study included 1,640 
Prathomsueksa teachers in Songkhla Educational Service Area 1 in the 2007 academic year. 
The sample for the study consisted of 310 teachers in the area, who were selected by the 
stratified sampling technique. The instrument used in the study was a set of Likert-type 
rating scale questionnaire and open-ended questions for recommendations. The data were 
analyzed using such statistics as percentage, arithmetic means, standard deviations and a 
Chi-Square test. The statistical analysis was combined with a qualitative analysis.  
 The findings of the study reveal the following 1) Overall, the teachers’ perception of 
the school administrators’ utilization of QMP for the operation of internal quality assurance is 
high. QMP has been used for the operation of internal quality assurance in the following 
descending aspects: participation of personnel of all levels, school administrators’ leadership, 
use of information in decision making and continuous quality improvement. 2) There is no 
relationship between the factors of age, teaching experience, educational level and school 
size and the utilization of QMP in the operation of internal quality assurance in the 
schools. 3) The teachers provide the following recommendation for the improvement of 
the utilization of QMP. It has been suggested that school administrators should be capable 
of creating motivations, confident, knowledgeable, visionary, creative, be a planner and 
planning of work systematically, receptive for opinions of personnel, capable of performing 
the task appropriately, able to use information in making assessments with a view to formulating 
vision, mission and goals of the school, with focus on participation of personnel concerned. 
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กิตติกรรมประกาศ 
   

วิทยานิพนธ์ฉบับนี ส้าเร็จได้ด้วยความกรุณาช่วยเหลือ แนะน้า และให้ค้าปรึกษาอย่างดียิ ง
จาก ดร.กนกวรรณ ศิลปกรรมพิเศษ ประธานที ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเทพ ทิพย์ธารา 
กรรมการที ปรึกษา ที ได้กรุณาถ่ายทอดความรู้ แนวคิด วิธีการ ค้าแนะน้าและตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่อง
ต่าง ๆ ด้วยความเอาใจใส่อย่างดียิ งตลอดมา ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ งเป็นอย่างยิ ง ขอกราบขอบพระคุณอย่างสูง 
ณ โอกาสนี  

ขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร แฉล้ม ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร
บริหารการศึกษา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิศมัย ผลพฤกษ์ไพร คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ที กรุณาให้
ค้าปรึกษา ข้อเสนอแนะ แนวคิด และตรวจสอบความถูกต้องของเนื อหา ซึ งท้าให้วิจัยฉบับนี ให้
สมบูรณ์ยิ งขึ น และขอขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่านในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาทุกท่าน ที ได้ถ่ายทอด
ความรู้ แนวคิด ระเบียบวิธีวิทยาด้านการบริหารการศึกษา เป็นอย่างดีตลอดระยะเวลาที ศึกษา  

ขอขอบพระคุณ นายอรัญ กั วพานิช ศึกษานิเทศก์เชี ยวชาญ ส้านักงานเขตพื นที การศึกษา
สงขลา เขต 1 นางสาวสุนิตย์ สุวรรณมณี ผู้อ้านวยการสถานศึกษาเชี ยวชาญ โรงเรียนชุมชนวัดบ่อประดู่ 
อ้าเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา และนายด้ารงค์เกียรติ ทัพชัย ผู้อ้านวยการสถานศึกษาช้านาญการพิเศษ 
โรงเรียนวัดเจดีย์งาม อ้าเภอระโนด จังหวัดสงขลา ที กรุณาสละเวลาเป็นผู้เชี ยวชาญในการตรวจสอบเครื องมือ
ที ใช้ในการวิจัย 

ขอขอบพระคุณผู้อ้านวยการส้านักงานเขตพื นที การศึกษาสงขลา เขต 1 ที อ้านวยความสะดวก
เป็นอย่างดีในการเก็บรวบรวมข้อมูล และขอขอบคุณกลุ่มตัวอย่างทุกท่านที เห็นความส้าคัญของงานวิจัย
ฉบับนี  และให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามเป็นอย่างดี 

ขอขอบคุณเพื อน ๆ สาขาบริหารการศึกษาทุกท่าน และเจ้าหน้าที บัณฑิตวิทยาลัย และ
กัลยาณมิตรทุกท่านไม่สามารถกล่าวนามในที นี ได้หมด ที คอยช่วยเหลือซึ งผู้วิจัย จึงขอขอบคุณท่าน
เหล่านั นไว้ ณ โอกาสนี  

คุณค่าและประโยชน์อันพึงมีจากวิทยานิพนธ์ฉบับนี  ผู้วิจัยขอมอบเป็นกตัญญูกตเวทิตาแด่
บิดา มารดา บูรพาจารย์ ที ให้ความรัก ความห่วงใย ตลอดจนผู้มีพระคุณทุกท่าน  
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ตัวอย่างสารบัญภาพ 
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 ข้อความ...................................................................................................................... .......... 
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............................................................................................................................. ................................... 
  
 
 

 (พิมพ์ระดับเดียวกัน) 

ตัวอย่างการวางล าดับหัวข้อ (แบบไม่มีตัวเลขก ากับ) 
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บทท่ี ..... 
ชื่อบท 

 

---- 0.5” ----- กก  (16  พอยด์) ................................................................................ ........................... 
 
หัวข้อหลัก  (18  พอยด)์ 
 
---- 0.5” ----- กก  (16  พอยด์) ................................................................................ ........................... 
---- 0.5” ----- 1. เครื องมือที ใช้ในการศึกษาทดลอง  (16  พอยด์) ..................................................... 
   .............................................................................................................................. 
   1.1 แผนการสอน  (16  พอยด์) ............................................... ............................ 
    ..................................................................................................................... 
    1.1.1 แผนการสอนแบบที  1  (16  พอยด์) ................................................... 
     ..................................................................................................... ..... 
     1) นักเรียน  (16  พอยด์) .................................................................... 
      ............................................................................................... ...... 
      1.1) หนังสือ  (16  พอยด์) ............................................................ 
        1.1.1)  .......................................................................... ......... 
        (1)  ........................................................ .................... 
        .......................................................................... 
 
 

(22  พอยด์) 

ตัวอย่างการพิมพ์หัวข้อและบทที ่
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ด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื อความเข้าใจด้านการแปลความ ตีความ และขยายความ ของกลุ่ม
ทดลองที  1 และกลุ่มทดลองที  2 แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที ระดับ .05 โดยกลุ่มทดลองที  
2 มีผลสัมฤทธิ์สูงกว่ากลุ่มทดลองที  1 ทุกทักษะ ซึ งเป็นไปตามสมมติฐานที ตั งไว้ในข้อ 3 
   เว้น  1  บรรทัดพิมพ์ 
ตาราง  1  การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี ยผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื อความเข้าใจ  ด้าน
 การแปลความ ตีความ และขยายความ ระหว่างกลุ่มสูง กลุ่มปานกลาง  และกลุ่มต ้า  
 (คะแนนเต็มแต่ละทักษะ 15 คะแนน) ของกลุ่มทดลองที  1 และกลุ่มทดลองที  2 
  เว้น 1 บรรทัดพิมพ์ 

กลุ่มทดลอง N 
การแปลความ การตีความ การขยายความ 
  S.D.   S.D.   S.D. 

กลุ่มทดลองที  1 
       

   กลุ่มสูง 10 9.70 3.20 7.90 3.48 9.40 3.72 
   กลุ่มปานกลาง 20 6.00 1.38 4.05 1.28 4.35 1.60 
   กลุ่มต ้า 10 4.00 1.56 3.70 1.42 3.00 1.15 

รวม 40 6.57 2.05 5.22 2.06 5.58 2.16 
กลุ่มทดลองที  2        
   กลุ่มสูง 10 10.70 3.62 11.30 3.95 10.30 3.50 

   กลุ่มปานกลาง 20 10.00 1.72 8.90 2.72 7.50 3.14 
   กลุ่มต ้า 10 4.50 1.35 4.20 1.69 3.90 1.73 

รวม 40 8.40 2.33 8.13 2.79 7.23 2.79 
  เว้น 1 บรรทัดพิมพ์ 
 จากตาราง 1 พบว่า ค่าเฉลี ยรวมคะแนนผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื อความ
เข้าใจของกลุ่มทดลองที  1 ทุกทักษะไม่ผ่านเกณฑ์ครึ งหนึ งของคะแนนเต็ม (15 คะแนน) แต่ถ้า
พิจารณาเป็นรายกลุ่มนักเรียนกลุ่มสูงจะผ่านทุกทักษะ นักเรียนกลุ่มปานกลางและกลุ่มต ้าจะไม่ผ่าน
ทุกทักษะ ส่วนค่าเฉลี ยรวมของกลุ่มทดลองที  2 ทักษะการขยายความไม่ผ่าน แต่ถ้าพิจารณาเป็นรายกลุ่ม 
นักเรียนกลุ่มสูงและกลุ่มปานกลาง จะผ่านทุกทักษะ ส่วนนักเรียนกลุ่มต ้าจะไม่ผ่านทุกทักษะ 
 

ตัวอย่างการพิมพ์ตาราง 
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ตาราง 2  จ้านวนและร้อยละ ของสถานภาพทั วไปของสถานที จ้าหน่ายอาหาร (n =170) 
  เว้น 1 บรรทัดพิมพ์ 

ข้อมูลทั่วไป 
 

ไม่มีป้ายฯ 
(n = 111) 

มีป้ายฯ 
(n = 59) 

รวม 
(n = 170) 

จ านวน (ร้อยละ) จ านวน(ร้อยละ) จ านวน(ร้อยละ) 

ประเภทสถานที่จ าหน่าย    
  ร้านจ้าหน่ายอาหาร 50 (45.0) 36 (61.0) 86 (50.6) 
 แผงลอยจ้าหน่ายอาหาร 61 (55.0) 23 (39.0) 84 (49.4) 
เพศของผู้ตอบแบบสอบถาม    
  หญิง 87 (78.4) 45 (76.3) 132 (77.6) 
  ชาย 24 (21.6) 14 (23.7) 38 (22.4) 
ระยะเวลาจ าหน่าย    
  น้อยกว่า  1 ปี  12 (10.8) 3  (5.1) 15 (8.8) 
  ตั งแต่ 1 ถึง 5 ปี 39 (35.1) 22 (37.3) 61 (35.9) 
  มากกว่า 5 ปี ถึง 10 ปี 31 (28.0) 13 (22.0) 44 (25.9) 
  มากกว่า 10 ปีขึ นไป 29 (26.1) 21 (35.6) 50 (29.4) 
การรู้จักป้ายอาหารสะอาดฯ    
  รู้จัก 99 (89.2) 56 (94.9) 155 (91.2) 
  ไม่แน่ใจ 10  (9.0) 3 (5.1) 13 (7.6) 
 ไม่รู้จัก 2   (1.8) 0 (0.0) 2 (1.2) 
พื้นที่จ าหน่ายอาหาร    
 พิมาน 33 (29.7) 18 (30.5) 51 (30.0) 
 ฉลุง 11 (10.0) 4 (6.8) 15 (8.8) 
 บ้านควน 5 (4.5) 2  (3.3) 7 (4.1) 
 เกาะสาหร่าย 14 (12.6) 6 (10.2) 20 (11.8) 
 ตันหยงโป 4 (3.6) 3 (5.1) 7 (4.1) 
 เจ๊ะบิลัง 13 (11.7) 9 (15.3) 22 (12.9) 
 ต้ามะลัง 3 (2.7) 1 (1.7) 4 (2.4) 
 

ตัวอย่างการพิมพ์ตารางที่ไม่จบในหน้าเดียว (การต่อตาราง) 
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ตาราง 2  (ต่อ) 
  เว้น 1 บรรทัดพิมพ์ 

ข้อมูลทั่วไป 
 

ไม่มีป้ายฯ 
(n = 111) 

มีป้ายฯ 
(n = 59) 

รวม 
(n = 170) 

จ านวน (ร้อยละ) จ านวน(ร้อยละ) จ านวน(ร้อยละ) 
 ปูย ู 2 (1.8) 0 (0.0) 2 (1.2) 
 ควนโพธิ์ 4 (3.6) 1 (1.7) 5 (2.9) 
 เกตรี 5 (4.5) 4 (6.8) 9 (5.3) 
 

 

ตัวอย่างการพิมพ์ตารางที่ไม่จบในหน้าเดียว (การต่อตาราง) 
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ตาราง 3  แสดงหลักเกณฑ์การเก็บตัวอย่างเพื อตรวจหาโคลิฟอร์มแบคทีเรียอาหาร 
  เว้น 1 บรรทัดพิมพ์ 

สถานที่เก็บ 
ช่วงเวลาที่

เก็บ 

ประเภทของตัวอย่าง 
อาหาร 
(ต.ย.) 

น้ าด่ืม 
(ต.ย.) 

น้ าแข็ง 
(ต.ย.) 

น้ าหวาน
โหล 

(ต.ย.) 

มือ           
ผู้ปรุง 
(ต.ย.) 

ภาชนะ
หยิบจับ 
(ต.ย.) 

แก้วน้ า 
(ต.ย.) 

1. ร้านอาหาร    
 แผงลอย 

2 ครั ง/ปี 
ก.พ.-มี.ค. 
และ ก.ค.-สค. 

2 1 1 1 1 1 
(5 ชิ น) 

1 
(5 ชิ น) 

2.  โรงอาหาร 
 (เก็บทุกแผง) 

2 ครั ง/ปี 
มิ.ย.-ก.ค. 
และ ม.ค.-ก.พ. 

2 1 1 1 1 1 
(5 ชิ น) 

1 
(5 ชิ น) 

3. โรงครัว 
 โรงพยาบาล 

- 4 
คาว 2 

สายยาง   
หวาน 1 

- - - 5 1 
(5 ชิ น) 

1 
(5 ชิ น) 

  เว้น 1 บรรทัดพิมพ์ 
ที่มา: กรมอนามัย, 2543: 12. 

ตัวอย่างการพิมพ์ตารางที่มีแหล่งทีม่า 
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ภาพ 2  แสดงโครงสร้างทางสติปัญญาของกิลฟอร์ด: การคิด 3 มิติ 
ที่มา: อุทัยวรรณ ดอกพรหม, 2548: 28. 
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การประเมินค่า 
การคิดเอกนัย 
การคิดอเนกนัย 
การจ้า 
การรู้จักและเข้าใจ 
 

หน่วย 
กลุ่ม 
ความสัมพันธ ์
ระบบ 
การแปลงรูป 
การประยกุต ์
 

ภาพ 
สัญลักษณ ์
ภาษา 
พฤติกรรม 

กระบวนการคิด 
(Operations) 

ผลการคิด 
(Product) 

เนื้อหาที่คิด 
(Contents) 

ตัวอย่างการพิมพ์ภาพ 
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