ตัวอย่างการพิมพ์สารนิพนธ์

กศ.บ. เทคโนโลยีการศึกษา

1 นิ้ว

1.5 นิ้ว
1.5 นิ้ว

ตัวอย่างการเว้นขอบกระดาษและการใส่ เลขหน้ า

- กรอบสี่เหลี่ยมเส้นประในตัวอย่างทุกหน้ามีเพื่อแสดงขอบเขตในการพิมพ์เท่านั้น
- เว้นระยะขอบกระดาษด้านบน 1.5 นิ้ว
- เว้นระยะขอบกระดาษด้านซ้าย 1.5 นิ้ว
- เว้นระยะขอบกระดาษด้านขวา 1 นิ้ว
- เว้นระยะขอบกระดาษด้านล่าง 1 นิ้ว

1 นิ้ว

1 นิ้ว

ตัวอย่างสันปก

กระบวนการออกแบบสื่อโปสเตอร์เพื่อการประชาสัมพันธ์ด้วยโปรแกรม
Adobe Illustrator ของบริษัท IT Burapha จากัด

ชื่อเรื่องสารนิพนธ์
(ตามความยาวของสันปก)

นิพนธ์ เด่นยอดเยี่ยม

ชื่อ-สกุล ผู้ทาสารนิพนธ์

ปี พ.ศ. ที่สาเร็จการศึกษา

2555

ตัวอย่างปกนอกและปกใน
กระบวนการออกแบบสื่อโปสเตอร์เพื่อการประชาสัมพันธ์ด้วยโปรแกรม Adobe Illustrator
ของบริษัท IT Burapha จากัด

นิพนธ์ เด่นยอดเยี่ยม

สารนิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
ภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ตุลาคม 2555

หมายเหตุ: เดือน และปี พ.ศ. ที่ส่งสารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์

(ตัวอย่างหน้าอนุมัติ)
อาจารย์นิเทศก์และที่ปรึกษาสารนิพนธ์ได้พิจารณาสารนิพนธ์ของ นิพนธ์ เด่นยอดเยี่ยม
ฉบับนี้แล้ว เห็นสมควรรับเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีการศึกษา ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาได้
ตั้ง Tab ทีร่ ะยะ 1.19 นิว้

ตั้ง Tab ทีร่ ะยะ 4 นิว้

อาจารย์นิเทศก์และที่ปรึกษาสารนิพนธ์
………………………………………………… อาจารย์นิเทศก์และที่ปรึกษา
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นัญฑา ผลิตวานนท์)

ภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาอนุมัติให้รับสารนิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา ของมหาวิทยาลัยบูรพา
…………………………………………………
(………………………………………..)
หัวหน้าภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
วันที่ ……..เดือน……………….พ.ศ. 2555

ตัวอย่ างหน้ าประกาศคุณูปการ
ประกาศคุณูปการ

ขนาดตัวหนา 20 พอยท์
เว้น 1 บรรทัด

สารนิพนธ์ฉบับนี้สาเร็จลงได้ด้วยความกรุณาจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัญฑา
ผลิตวานนท์ อาจารย์นิเทศก์และที่ปรึกษาสารนิพนธ์ที่กรุณาให้คาปรึกษาแนะนาแนวทางที่ถูกต้อง
ตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ด้วยความละเอียดถี่ถ้วนและเอาใจใส่ด้วยดีเสมอมา ผู้เรียบเรียง
สารนิพนธ์รู้สึกซาบซึ้งเป็นอย่างยิ่ง จึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้
ขอขอบพระคุณ
อาจารย์พี่เลี้ยง ....................................................... บริษัท ...................
.................................................... ที่กรุณาให้ความรู้ ให้คาปรึกษา ตรวจแก้ไขและวิจารณ์ผลงาน
ทาให้สารนิพนธ์มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังได้รับความอนุเคราะห์จากเพื่อนนิสิตสาขา
เทคโนโลยีการศึกษา ภาค .............. รุ่นปีการศึกษา .................................. ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่าง
ดีทาให้สารนิพนธฉบับนี้สาเร็จได้ด้วยดี
ขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อ..................... คุณแม่..................... เด่นยอดเยี่ยม และพี่ ๆ
ทุกคนที่ให้กาลังใจ และสนับสนุนผู้วิจัยเสมอมา
คุณค่าและประโยชน์ของสารนิพนธ์ฉบับนี้ ผู้วิจัยขอมอบเป็นกตัญญูกตเวทิตาแด่
บุพการี บูรพาจารย์ และผู้มีพระคุณทุกท่านทั้งในอดีตและปัจจุบัน ที่ทาให้ข้าพเจ้าเป็นผู้มีการศึกษา
และประสบความสาเร็จมาจนตราบเท่าทุกวันนี้
นิพนธ์ เด่นยอดเยี่ยม

จัดแนวให้ตรงกันเฉพาะ 2 หัวข้อนี้

ตัวอย่างหน้ าบทคัดย่อภาษาไทย

55432345: สาขาวิชา: เทคโนโลยีการศึกษา; กศ.บ. (เทคโนโลยีการศึกษา)
คาสาคัญ: ……………../ การออกแบบ/ สื่อโปสเตอร์เพื่อการประชาสัมพันธ์/โปรแกรม Illustrator
นิพนธ์ เด่นยอดเยี่ยม: กระบวนการออกแบบสื่อโปสเตอร์เพื่อการประชาสัมพันธ์ด้วย
โปรแกรม Adobe Illustrator ของบริษัท IT Burapha จากัด อาจารย์นิเทศก์และที่ปรึกษา:ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.นัญฑา ผลิตวานนท์ , 175 หน้า. ปี พ.ศ. 2555.
การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ……………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
ผลการ
ศึกษาค้นคว้าสรุปว่า ...............................................................................................
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….

ตั้ง Tab ที่ระยะ 0.63 นิว้

ตัวอย่างหน้ าสารบัญ
สารบัญ

ขนาดตัวหนา 20 พอยท์
เว้น 1 บรรทัด

หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย…………………………………………………………………………….. ง
สารบัญ…………………………………………………………………………………….…... จ
สารบัญตาราง………………………………………………………………………………….. ช
สารบัญภาพ………………………………………………………………………………….… ซ
บทที่
1 บทนา…………………………………………………………………………………….. 1
ความเป็นมาและความสาคัญของการศึกษาค้นคว้า…………………………… .…. 1
วัตถุประสงค์ของการศึกษาค้นคว้า……………………………………….…..…... 2
กรอบแนวคิดในการวิจัย....………………………………………………..………. 3
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการศึกษาค้นคว้า..................................................... 3
ขอบเขตของการ
ศึกษาค้นคว้า.....…………………………………………………. 3
ข้อจากัดของการ
ศึกษาค้นคว้า.................................................................................. 4
นิยามศัพท์เฉพาะ
……………………………………………………………….…. 4
2 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับศึกษาค้นคว้า………………………………….…….……………. 5
/////////////////////////////................................................................................................. 5
////////////////////////////////////////………………..…………………………………….. 5
///////////////////////////////////////////////…………………………………………………. 7
/////////////////////////////////////////////////////////////…………………………..…………… 9
/////////////////////////////////////////////////........................................................................... 11
/////////////////////////////////////////////////////...................................................................... 13

ตัวอย่างหน้ าสารบัญ
สารบัญ (ต่อ)
เว้น 1 บรรทัด

บทที่
หน้า
3 วิธีดาเนินการศึกษาค้นคว้า.....…………………………………………………………….. 27
/////////////////////////////.................................................................................................. 27
/////////////////////////....................................................................................................... 28
///////////////////////////.................................................................................................... 39
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////....................... 41
/////////////////////////////////////////////////…………………………………………………. 44
4 ผลการศึกษาค้นคว้า…..……………………………………………………………..….….. 46
///////////////////////////////////////////////////////////////………………………………………. 47
////////////////////////////////////////////………………………………………….………… 48
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล……………………………………………………………… 48
5 อภิปรายและสรุปผล……….………..………...…………………………………….….…. 80
////////////////////////////////////////////////////////////////////…………………………………… 80
//////////////////////////////////////////////////////////////……………………………………….. 84
สรุปผลการศึกษาค้นคว้า........................................................................................... 90
ข้อเสนอแนะ……………………………………………………………………….. 90
บรรณานุกรม…………………………………………………………………………………… 91
ภาคผนวก…………………………………….………………………………………………… 98
ภาคผนวก ก...............................………………………….. ….………………………… 99
ภาคผนวก ข………………………….………………………………………………….. 101
ภาคผนวก ค………………………….………………………………………………….. 105
ประวัติย่อของผู้ศึกษาค้นคว้า………………………………………………………………….. 108

ตัวอย่างสารบัญตาราง
หมายเหตุ: เนื้อความของสารนิพนธ์จะแบ่งออกเป็นกี่บทก็ได้ตามความจาเป็น
เคาะ 5 Space Bar

สารบัญตาราง

ขนาดตัวหนา 20 พอยท์
เว้น 1 บรรทัด

ตารางที่
หน้า
1 //////////////////////////////......................……………………………………………………. 65
2 //////////////////////////////......................……………………………………………………. 75

ตัวอย่างสารบัญภาพ
เคาะ 3 Space Bar
ตั้ง Tab ที่ 0.38 นิ้ว
ภาพที่

สารบัญภาพ

ขนาดตัวหนา 20 พอยท์
เว้น 1 บรรทัด

หน้า
1 กรอบแนวคิดของการศึกษาค้นคว้า.................................................................................... 65
2 ///////////////////////////////////////////////////////............................................................................... 69
ตั้ง Tab ที่ 5.5 นิ้ว

ตัวอย่างการพิมพ์ชื่อบท และการเว้นบรรทัด

ขนาดตัวหนา 18 พอยท์

บทที่ 1
บทนา

ขนาดตัวหนา 20 พอยท์

เว้น 1 บรรทัด

ความเป็นมาและความสาคัญของการศึกษาค้นคว้า
พิมพ์เนื้อหาที่ตาแหน่งนี้………………………………………………….………….…...
……………………………………………………………………………………….………………
เว้น 1 บรรทัด

วัตถุประสงค์ของการศึกษาค้นคว้า

ขนาดตัวปกติ 16 พอยท์

1. พิมพ์เนื้อหาที่ตาแหน่งนี้……………………………………………….……………...
2. พิมพ์เนื้อหาที่ตาแหน่งนี้……………………………………………….……………...
เว้น 1 บรรทัด

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการศึกษาค้นคว้า
1. พิมพ์เนื้อหาที่ตาแหน่งนี้…………………………………………….………………...
2. พิมพ์เนื้อหาที่ตาแหน่งนี้…………………………………………….………………...
เว้น 1 บรรทัด

ขอบเขตของการศึกษาค้นคว้า
พิมพ์เนื้อหาที่ตาแหน่งนี้……………………………………….…………………………
……………….………………………………………………………………………………………
………………………………………………….……………………………………………………
เว้น 1 บรรทัด

ข้อจากัดของการศึกษาค้นคว้า (ถ้ามี)
พิมพ์เนื้อหาที่ตาแหน่งนี้………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
เว้น 1 บรรทัด

สถานที่ฝึกงาน
พิมพ์เนื้อหาที่ตาแหน่งนี้………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….

ตั้ง Tab ที่ระยะ 0.63 นิ้ว

ตัวอย่างการอ้างอิงในเนือ้ หา

โรงพยาบาลชุมชนเป็นองค์การขนาดเล็กที่อยู่ในสังคมชนบท สามารถเชื่อมโยงกับ
องค์การอื่น ๆ ในชุมชนพื้นที่ได้ง่าย มีความพร้อมของระบบโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยี
เป็นระบบราชการที่มีความคล่องตัว เอื้อต่อการคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ ขยายและพัฒนางาน (อาพล
จินดาวัฒนะ, 2548)
ออร์แกน โพดซาคอฟ และแม็คเคนซีน (Organ, Podsakoff, & MacKenzie, 2005, pp.
136-137) ได้เสนอแนะตัวแปรทานายไว้หลายตัว เช่น พฤติกรรมผู้นา คุณลักษณะงาน ลักษณะของ
กลุ่มงาน ความพึงพอใจในงาน ความผูกพันต่อองค์การ
ความผูกพันต่อองค์การตามแนวคิดและทฤษฎีดังกล่าวมาแล้ว มีส่วนสาคัญต่อพฤติกรรม
การทางานของผู้ตาม จากงานวิจัยของบิชชอป (Bishop, 2000 cited in Organ, Podsakoff, &
MacKenzie, 2005, p. 121) พบว่า ความผูกพันต่อองค์การมีอิทธิพลต่อความรู้สึกของบุคลากรใน
องค์การที่ทาให้รับรู้ว่าตนคือสมาชิกขององค์การนั้น นาไปสู่การเกิดพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี
ต่อองค์การได้
Gilmer (1966 อ้างถึงใน สิทธิพร นิยมศรีสมศักดิ์, 2547, หน้า 205) กล่าวว่า บรรยากาศ
องค์การ หมายถึง คุณลักษณะที่แยกความแตกต่างระหว่างองค์การและคุณลักษณะเหล่านี้มีอิทธิพล
ต่อพฤติกรรมของบุคคลในองค์การ
Yu, Chang, and Liang (2006) ได้วิจัยเรื่องการศึกษาคุณภาพทางการบริการ ความพึง
พอใจของลูกค้า ผู้รับบริการ กับความภักดีของอุตสาหกรรมทางการกีฬาและสุขภาพ โดยวัดระดับ
ความพึงพอใจโดยรวมพบว่าปัจจัยส่วนบุคคลทุกด้านได้แก่ เพศ สถานะภาพ อายุ อาชีพ รายได้
เฉลี่ยต่อเดือน ค่าใช้จ่ายขั้นต่าต่อครั้ง และแหล่งประชาสัมพันธ์ที่ทาให้ผู้รับบริการในสถานบริหาร
ร่างกาย ผลการวิจัยพบว่ามีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติระหว่าง คุณภาพการบริการ
ความพึงพอใจของลูกค้า ผู้รับบริการกับความภักดี

ตัวอย่างการอ้างอิงการใช้ อญ
ั ประกาศและบทร้ อยกรอง
สุทธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ (2518, หน้า 2) กล่าวว่า “การศึกษาวรรณคดีไทยเกือบจะถึงภาวะ
อิ่มตัว เพราะในช่วงระยะเวลา 50 ปีมานี้ เราศึกษาวรรณคดีในแนวลึกมากกว่าแนวกว้าง หนังสือ
วรรณคดีไทยถูกจากัดจานวนไว้ตามที่ผู้เขียนตาราประวัติวรรณคดีเสนอรายชื่อหนังสือไว้ ”
ชาดกต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเหล่านี้ คนไทยสมัยก่อนซึ่งเป็นผู้สร้างสรรค์ และผู้อ่าน ล้วนแต่มี
ความรักหวงแหน อยากจะให้คงอยู่เป็นมรดกของชาติสืบไปด้วยความเป็นห่วงในมรดกทาง
วัฒนธรรม โดยเฉพาะด้านวรรณกรรมชาดกเหล่านี้ จึงพบว่ามีข้อความที่แสดงความห่วงใยใน
ศิลาจาลึก เช่น
อันหนึ่งโสดนับแต่ปีสถาปนาพระมหาธาตุนี้ไปเมื่อได้เก้าสิบเก้าปีถึงในปีกุน อันว่า
พระปิฎกไตรยนี้จักหายแลหาคนจักรู้แท้แลมิได้เลย ยังมีคนรู้คั่นสเล็กสน้อยไซร้
ธรรมเทศนา อันเป็นต้นว่า พระมหาชาติหาคนสวดมิได้เลย ธรรมชาดกอันอื่นไซร้
มีต้นหาปลายมิได้ มีปลายหาต้นมิได้เลย (จารึกสุโขทัย ประชุมจารึกภาคที่ 1 นครชุม
(หลัก ที่ 3), 2521, หน้า 63)
กลวิธีการเล่นคากับจินตนาการและสภาวะทางอารมณ์ กล่าวได้ว่า สมัยรัตนโกสินทร์
ตอนต้น การเล่นคาที่เปรียบเทียบธรรมชาติกับประสบการณ์ทางอารมณ์เป็นที่นิยมมากขึ้น สืบจาก
ที่ปรากฏใช้อยู่บ้างในสมัยอยุธยา มีการเชื่อมโยงชื่อสถานที่ ในเส้นทางกับความรู้สึก เช่น จาก
กาพย์เห่เรือว่า “นวลจันทร์เป็นนวลจริง เจ้างามพริ้งยิ่งนวลปลา” (เจ้าฟ้าธรรมธิเบศร, 2493, หน้า
47) กลวิธีการเล่นคาเช่นนี้ เป็นการใช้คาเดียวกันหรือคาพ้องเสียง แสดงความเชื่อมโยงของสิ่งที่
พบเห็นกับความคิดของตัวละคร ซึ่งโดยปกติอาจไม่เกี่ยวข้องกันก็ได้ เช่น เบญจวรรณ
(ชื่อนก) วัลย์ (เครือเถา) กับวัน (เวลา) จากอิเหนา (พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย,
2464, หน้า 315)
ว่าพลางทางชมคณานก
โผนผกจับไม้อึงมี่
เบญจวรรณจับวัลย์ชาลี
เหมือนวันพี่ไกลสามสุดามา
นางนวลจับนางนวลนอน
เหมือนพี่แนบนวลสมรจินตหรา
จากพรากจับจากจานรรจา
เหมือนจากนางสการะวาตี
แขกเต้าจับเต่าร้างร้อง
เหมือนร้างห้องมาหยารัศมี
นกแก้วจับแก้วพาที
เหมือนแก้วพี่ทั้งสามสั่งความมา

ตัวอย่างการพิมพ์ตาราง

พิมพ์ ในแนวเดียวกัน

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมการดูแลตนเองระหว่างกลุ่มทดลองและ
กลุ่มควบคุม ในระยะหลังการทดลอง
เว้น 1 บรรทัด

n
25

กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มทดลอง

X
69.76

SD
3.06

t
11.26*

กลุ่มควบคุม
*p < .05
ตั้ง Tab ที่ระยะ 0.63 นิ้ว

25

55.12

5.74

เว้น 1 บรรทัด

จากตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมการดูแลตนเองหลังการทดลองในกลุ่มทดลอง
และกลุ่มควบคุม……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………….
จากการศึกษาปัญหาการใช้คอมพิวเตอร์ของข้าราชการสังกัดศูนย์บริการการศึกษา
นอกโรงเรียน แสดงในตารางที่ 2 จะเห็นว่า………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………….
เว้น 1 บรรทัด

ตารางที่ 2 คะแนนเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับปัญหาการใช้คอมพิวเตอร์ของ
ข้าราชการ สังกัดศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน (n = 261)
ปัญหาการใช้คอมพิวเตอร์
ด้านงบประมาณ
ด้านบุคลากร
ด้านเครื่องคอมพิวเตอร์
ด้านโปรแกรม
ด้านอื่น ๆ
เฉลี่ย
หมายเหตุ:……………

X
3.61
3.58
3.53
3.19
2.59
3.30

ระดับปัญหา
อันดับ
SD
.79
1
.75
2
.88
3
.76
4
.74
5
.78

ระดับ
มาก
มาก
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

ตัวอย่างการพิมพ์ภาพ

เว้น 1 บรรทัด

ภาพที่ 2 การเข้าสู่ร่างกายของตะกั่วและอวัยวะต่าง ๆ ที่ตะกั่วไปสะสม (Department of Environment
and Conservation, 2003)
เว้น 1 บรรทัด

อวัยวะและเซลล์ที่ได้รับพิษตะกั่วมากที่สุด คือ ไขกระดูก เซลล์ระบบประสาท และไต
(ภาพที่ 2) ตะกั่วอนินทรีย์ถูกดูดซึมจากลาไส้ไม่มาก คือ เพียงร้อยละ 10 ของตะกั่วที่ได้รับเข้าไป
เท่านั้น อัตราการดูดซึมจะเพิ่มขึ้นถ้าปริมาณแคลเซียมและธาตุเหล็กในอาหารต่า ตะกั่วที่ปรากฏใน
อุจจาระนั้นเป็นตะกั่วที่ไม่ถูกดูดซึมและถูกกาจัดออกมา ตะกั่วถูกดูดซึมทางปอดได้ดีกว่า .................

ตัวอย่างการจัดพิมพ์บรรณานุกรมหรือรายการอ้างอิง
ตั้ง Tab ที่ระยะ 0.63 นิ้ว

บรรณานุกรมหรือรายการอ้างอิง*

ขนาดตัวหนา 20 พอยท์
เว้น 1 บรรทัด
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