
รูปแบบการจัดพิมพ์รายงานการวิจัยของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 

1.  รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์  จัดพิมพ์เป็นรูปเล่มขนาด A4  โดยใช้แบบอักษร TH SarabunPS 
ขนาด 16 พอยต์ ช่ือบทพิมพ์ตัวเข้มขนาด 20 พอยต์  
     การก าหนดระยะห่างจากขอบกระดาษ (ท้ังฉบับ) ด้านซ้าย 1.5 นิ้ว  ด้านขวา 1 นิ้ว หัวกระดาษ
ด้านบน 1.5 นิ้ว ด้านล่าง 1 นิ้ว รายละเอียดรายงานการวิจัยประกอบด้วย 

- บทสรุปส าหรับผู้บริหาร (ถ้ามี)  ประกอบด้วยความน า  (Introduction)  ประมาณ 1 ย่อหน้า                                                     
                                        (เพื่อบอกท่ีมาของการวิจัย) วัตถุประสงค์ และ วิธีด าเนินการ 

                                                  วิจัยอย่างย่อ ๆ  ข้อค้นพบท่ีส าคัญ  และข้อเสนอแนะสู่การ 
                                                  น าไปปฏิบัติ  ซึ่งควรระบุเฉพาะประเด็นส าคัญ ๆ ท่ีจะน าไป                   
                                                  ใช้ในการก าหนดนโยบาย โดยมีความยาวไม่เกิน 5  หน้า 

-  บทคัดย่อ และ Abstract       ใช้แบบอักษร TH SarabunPS ขนาด 14 พอยต์ 
 -  ค าน าหรือกิตติกรรมประกาศ  
 -  สารบัญ   สารบัญตาราง สารบัญภาพ (ถ้ามี) 
  -  บทท่ี 1    บทน า 
 -  บทท่ี 2    การทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
 -  บทท่ี 3    วิธีด าเนินการวิจัย 
 -  บทท่ี 4    ผลการวิจัย 
 -  บทท่ี 5    สรุปผลการวิจัย  อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ 
 -  บรรณานุกรม 
 -  ภาคผนวก 
 
 หมายเหตุ -  ช่ือบทและจ านวนบท อาจมากหรือน้อยกว่าท่ีก าหนดได้ ขึ้นอยู่กับลักษณะของ 
                                  ศาสตร์แต่ละแขนงและความยาวของเนื้อหางานวิจัย โดยต้องครอบคลุมหัวข้อ 
                                  การวิจัยข้างต้น 
 
     1.1  หน้าปกของรายงาน  ประกอบด้วย 
      - ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย 
 - ช่ือรายงานการวิจัย ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 - ช่ือคณะผู้วิจัย (ระบุค าน าหน้าช่ือ  หรือต าแหน่งทางวิชาการ) 
 - ช่ือหน่วยงานหรือสถาบันที่สนับสนุนการวิจัยและปีท่ีได้รับทุน 
 
     1.2 ตัวอย่างการจัดพิมพ์หน้าปกรายงานการวิจัย (แยกตามแหล่งทุน) 



 
 
 
 

 
 
 
 

รายงานการวิจัย 
เร่ือง 

 
 
 

(ภาษาไทย) ............................................................................................................... 
(ภาษาอังกฤษ) .............................................................................................................. 

 
 

 
โดย 

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

(ระบุค าน าหน้าช่ือ  หรือต าแหน่งทางวิชาการ) 
 
 
 
 
 

การวิจัยครั้งนี้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยการศึกษาทางไกล 
ประจ าปี....  

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 
 



 
 
 

 
 
 
 

รายงานการวิจัย 
เร่ือง 

 
 
 

(ภาษาไทย) ............................................................................................................... 
(ภาษาอังกฤษ) .............................................................................................................. 

 
 

 
โดย 

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

(ระบุค าน าหน้าช่ือ  หรือต าแหน่งทางวิชาการ) 
 
 
 
 
 

การวิจัยครั้งนี้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยพฒันาส่ือการเรียนการสอนทางไกล 
ประจ าปี.... 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

รายงานการวิจัย 
เร่ือง 

 
 
 

(ภาษาไทย) ............................................................................................................... 
(ภาษาอังกฤษ) .............................................................................................................. 

 
 

 
โดย 

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

(ระบุค าน าหน้าช่ือ  หรือต าแหน่งทางวิชาการ) 
 
 
 
 
 
 

การวิจัยครั้งนี้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยพฒันาการเรียนการสอนทางไกลสู่ระดับนานาชาติ 
ประจ าป…ี. 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 
 
 



2. การจัดพิมพ์บทคัดย่องานวิจัย 
 2.1 แบบฟอร์มบทคัดย่อภาษาไทย 
 
ช่ือเรื่อง  ................................................................................................................................................ 
 

ช่ือผู้วิจัย ................................................................................................................................................ 
                    (1. ระบุค าน าหน้าช่ือ และ/หรือ ต าแหน่งทางวิชาการด้วยค าเต็ม เช่น  
                          รองศาสตราจารย์ ดร.          เป็นต้น  
                     2. กรณีมีผู้วิจัย 2 คน ให้ใส่ช่ือนักวิจัยท้ัง 2 คน 
             3. กรณีมีผู้วิจัยมากกว่า 2 คน ให้ใส่เฉพาะช่ือหัวหน้าโครงการและตามด้วยค าว่า  
                        “และคณะ”) 
ปีท่ีแล้วเสร็จ  …………………………………………………………… (ปีท่ีผ่านการรับรองจากคณะกรรมการวิจัย) 
 
 

บทคัดย่อ 
 บทคัดย่อ มีความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 เว้นระยะบรรทัดแบบ single space ภาษาไทย
พิมพ์ด้วยแบบอักษร TH SarabunPS ขนาด 14 พอยต์ โดยแบ่งเป็น 2 ย่อหน้า ย่อหน้าแรก ประกอบด้วย
วัตถุประสงค์ และระเบียบวิธีวิจัย 
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 

 ย่อหน้าท่ีสอง สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ ควรสรุปแบบกระชับในลักษณะความเรียง ให้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย 
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... 
 
ค าส าคัญ  (ระบุค าส าคัญของเรื่อง ไม่เกิน 5 ค า) ......................................................................................... 
 
 
 2.2 แบบฟอร์มบทคัดย่อภาษาอังกฤษ 

หมายเหตุ  ค าแนะน าการเขียนบทคัดย่อ   
              ย่อหน้าแรก เกริ่นน าความเป็นมาหรือความส าคัญของปัญหา วัตถุประสงค์และระเบียบวิธีวิจัย (ประมาณร้อยละ 30 
                             ของความยาวทั้งหมด)  
   ย่อหน้าท่ีสอง สรุปผลการวิจัย (ประมาณร้อยละ 60 ของความยาวทั้งหมด)  และข้อเสนอแนะ (ประมาณร้อยละ 10     
                             ของความยาวทั้งหมด) 

 



         2.2 แบบฟอร์มบทคัดย่อภาษาอังกฤษ 
Title: ......................................................................................................................................... 
 

Researcher(s): .......................................................................................................................................... 
          1. ระบุค าน าหน้าช่ือ และ/หรือ ต าแหน่งทางวิชาการ เช่น  
              Associate Professor Dr.           เป็นต้น 

                               2. กรณีมีผู้วิจัย 2 คน ให้ใส่ช่ือนักวิจัยท้ัง 2 คน 
                       3. กรณีมีผู้วิจัยมากกว่า 2 คน ให้ใส่เฉพาะช่ือหัวหน้าโครงการ และตามด้วยค าว่า  
                                  “...et al.”) 
Year:  ................................................................................... (ปีท่ีผ่านการรับรองจากคณะกรรมการวิจัย)  
 
 

Abstract 
 บทคัดย่อ มีความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 หรือไม่เกิน 250 ค า เว้นระยะบรรทัดแบบ 
single space พิมพ์ด้วยแบบอักษร TH SarabunPS ขนาด 14 พอยต์ โดยแบ่งเป็น 2 ย่อหน้า ย่อหน้า
แรก ประกอบด้วยวัตถุประสงค์ และระเบียบวิธีวิจัย  
.…................................................................................................................................................................. 
.......................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................  
 

 ย่อหน้าท่ีสอง สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ ควรสรุปแบบกระชับในลักษณะความเรียง ให้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................... 
 
Keyword(s):  (ระบุค าส าคัญของเรื่อง ไม่เกิน 5 ค า) ระหว่างค าต้องมีเครื่องหมาย ,  
 
 
 
 
 

หมายเหตุ  ค าแนะน าการเขียนบทคัดย่อ   
              ย่อหน้าแรก เกริ่นน าความเป็นมาหรือความส าคัญของปัญหา วัตถุประสงค์และระเบียบวิธีวิจัย (ประมาณร้อยละ 30 
                             ของความยาวทั้งหมด)  
   ย่อหน้าท่ีสอง สรุปผลการวิจัย (ประมาณร้อยละ 60 ของความยาวทั้งหมด)  และข้อเสนอแนะ (ประมาณร้อยละ 10     
                             ของความยาวทั้งหมด) 

 



3.  รายงานการวิจัยส าหรับชุดโครงการวิจัย  จัดพิมพ์เป็นรูปเล่มขนาด  A4  โดยใช้แบบอักษร  
TH SarabunPS ขนาด 16 พอยต์ ช่ือบทพิมพ์ตัวเข้มขนาด 20 พอยต์ ประกอบด้วย รายงานการวิจัยฉบับ
สมบูรณ์ท่ีเป็นภาพรวม (เล่มแม่บท) และโครงการย่อยแยกรายโครงการ ท้ังนี้การจัดพิมพ์ท้ังฉบับสมบูรณ์และ
ฉบับย่อ ให้ใช้รูปแบบเด่ียวกับการพิมพ์รายงานการวิจัยปกติ  
 
     3.1  หน้าปกของรายงาน  ประกอบด้วย 
      - ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย 
 - ช่ือรายงานการวิจัย ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 - ช่ือคณะผู้วิจัย (ระบุค าน าหน้าช่ือ  หรือต าแหน่งทางวิชาการ) 
 - ช่ือหน่วยงานหรือสถาบันที่สนับสนุนการวิจัยและปีท่ีได้รับทุน 
  
     3.2  ตัวอย่างการจัดพิมพ์หน้าปกรายงานการวิจัย (เล่มแม่บท) (ส าหรับรายงานการวิจัยโครงการย่อยให้
จัดพิมพ์ตามรูปแบบรายงานปกติ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


