
การเขียนรายงาน 

การเขียนรายงานการศึกษาและโครงการ เปนการสรุปการปฏิบัติงานทุกข้ันตอนของการ
ทําโครงการ รายงานโครงการควร  ประกอบดวยสวนสําคัญหลัก ๆ คือ ปกหนา ปกใน ใบรับรอง
โครงการกิตติกรรมประกาศ บทคัดยอ สารบัญ รายการอักษรยอ เนื้อหาในการศึกษาและจัดทํา
โครงการบรรณานุกรม และภาคผนวก ซึ่งในแตละสวนจะมีองคประกอบยอยลงไปอีก ซึ่งในการ
จัดทํารายงานโครงการของนักเรียนแตละคนจะมีรายละเอียดขอแตละสวน ที่แตกตางกันซึ้งอยูกับ
เนื้อหาและลักษณะของแตละโครงการ 

 สวนประกอบของรายงาน  มีดังนี ้

-          สวนประกอบตอนตน 

 1.       ปกรายงาน 

 สันปก  

ใหพิมพชื่อเร่ืองโครงการ และปการศึกษา โดยจัดระยะหางใหเหมาะสมตามความยาวของ
สันปกใหพิมพเฉพาะภาษาไทย โดยไมตองใสคํานําหนานาม (นาย นาง นางสาว ฯลฯ) และป
การศึกษา ใหพิมพปการศึกษาที่จัดสงเอกสารฉบับสมบูรณแกภาควิชา 

-  ปกหนา   

ชื่อเร่ืองโครงการภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพใหพิมพ
เฉพาะภาษาไทย) ขอความสวนลางประกอบดวยคําวา 

  

โครงการนี้เปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตร...... 

ประเภทวิชา......  สาขา......... 

โรงเรียนเกริกวิทยาลัย 

ปการศึกษา .... 



   -          ปกใน 

•       ปกในภาษาไทย  ขอความเหมือนปกนอกทุกประการแตเปนภาษาไทย 

•       ปกในภาษาอังกฤษ  ขอความเหมือนปกนอกทุกประการแตเปน
ภาษาอังกฤษ (หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพไมตองมีปกใน
ภาษาอังกฤษ) 

2.       ใบอนุมัติโครงการ 

หากรูปเลมรายงานโครงการของนักเรียนสมบูรณแลว ทางฝายวิชาการจะมอบแบบอนุมัติ
โครงการ (เขาเลม) ใหนักเรียนสําหรับแนบไวในรูปเลมรายงานดวย เพื่อเปนการรับรองโครงการ
ของนักเรียน 

  

3.       บทคัดยอ 

บทคัดยอ คือ สวนของรายงานที่สรุปเนื้อหาของการศึกษาและโครงการ รวมทั้ง
วัตถุประสงควิธีการผลการศึกษาและโครงการ ควรมีขนาดส้ันมีความยาวประมาณ 200-500 คํา
หรือไมเกิน 1 หนากระดาษ 

•       บทคัดยอภาษาไทย  ประกอบดวยหัวขอโครงการชื่อนักเรียนรหัสประจําตัว
นักเรียน ชื่อประเภทวิชาชื่อสาขาวิชา ปการศึกษา ชื่ออาจารยผูควบคุมโครงการ 

•       บทคัดยอภาษาอังกฤษ  ประกอบดวยหัวขอโครงการชื่อนักเรียนรหัสประจําตัว
นักเรียน ชื่อประเภทวิชาชื่อสาขาวิชา ปการศึกษา ชื่ออาจารยผูควบคุมโครงการ 

หลักการเขียนบทคัดยอ 

1.       เขียนเฉพาะใจความสําคัญของเนื้อหาเพื่อแสดงใหผูอานสามารถใชในการตัดสินในที่จะ
อานรายละเอียดในเลมหรือไม 

2.       เนื้อหาของบทคัดยอสามารถใชเปนเอกสารอางอิงได 



3.       ขอความในบทคัดยอควรเปนของผูเขียนเอง 

4.       ไมควรเขียนเนื้อหาสวนที่ลาสมัยหรือเปนที่รูโดยทั่วไปแลว 

5.       ใชประโยคที่งายไมซับซอนและไมใชคําฟุมเฟอย 

6.       ไมตองเขียนสวนบทนําและบทสรุป 

  

4.       ประกาศคุณูปการ / กิตติกรรมประกาศ 

สวนที่ผูจัดทําการศึกษา และโครงการกลาวขอบคุณผูที่ใหการสนับสนุนในการจัดการ
ทําการศึกษาและโครงการในคร้ังนี ้ ความยาวในการเขียนไมควรเกิน 1 หนากระดาษ 

  

5.       สารบญั 

สวนที่แสดงตําแหนงขององคประกอบทั้งหมดของรายงานเรียบตามสําดับเลขหนา สารบัญ
แบงไดหลายชนิดเชน สารบัญ(เนื้อหา) สารบัญตาราง สารบัญภาพ เปนตน การเขียนสารบัญควร
พิจารณาดังนี ้

-          หัวขอที่นําเสนอมีไดถึง 4 ระดับ รวมทั้งชื่อบท 

-          หมายเลขบทใหใชตวัเลขไทยหรือเลขอารบคิ 

-          ใชอักษรแบบปกติยกเวนตารางใหใชตัวหนา 

-          หมายเลขหนาใชอักษรโรมันหนา “v, vi, …..”หรืออักษรไทย “ฉ, ช,......” 

  

6.       สารบัญตาราง  (ถาม)ี  

เปนรายการแสดงเลขหนาตามลําดับของตารางตาง ๆ รวมทั้งตารางในภาคผนวกที่มีอยู
ในรายงาน 



7.       สารบัญภาพ หรือสารบัญรูป (ถามี)   

                เปนรายการแสดงเลขหนาตามลําดับของรูปภาพ แผนที่ กราฟ ฯลฯ ทั้งหมดที่มีอยูใน
รายงาน 

  

-          สวนเน้ือเร่ืองของรายงาน   

  

ตั้งแตเร่ิมตนทําหรือศึกษาโครงการ คนควา เก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูลและ 

สรุปผล โดยแยกออกเปนบทๆ ดังนี ้

  

บทท่ี 1  บทนํา 

                ประกอบดวย หลักการและเหตุผล  วัตถุประสงคของโครงการ  ขอบเขตของ
โครงการ  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ ซึ่งนักเรียนสามารถนํามาจากเคาโครงโครงการได 

  

บทท่ี 2  ทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ   

ประกอบดวยทฤษฎี แนวคิด และขอความรูตางๆที่เกี่ยวของกับเนื้อหาของโครงการมา
เรียบเรียง โดยนักเรียนควรจะคัดกรองเนื้อหาที่เกี่ยวของและถูกตองเทานั้น 

  

บทท่ี 3  ขั้นตอนและวิธีดําเนินการ 

ประกอบดวยการบรรยายถึงวิธีการดําเนินการจากการลงมือปฏิบัติของนักเรียน ซึ่งสามาร
แบงเปนหัวขอของแหลงขอมูล  วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล และการนําเสนอขอมูล 

  



บทท่ี 4  ผลการดําเนินงาน  (หากมีรายละเอียดมาก อาจแยกเปนหลายบทไดตามความ 

เหมาะสม) 

                เปนสวนของการรายงานผลจากการศึกษาขอมูลและปฏิบัติงาน โดยยึดวัตถุประสงคของ
โครงการเปนหลักในการนําเสนอ 

  

บทท่ี 5  สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ   

เปนสวนของการนําผลการดําเนินงานมาวิเคราะห และจัดหมวดหมู พรอมนําเสนอ
ขอเสนอแนะสําหรับการทําโครงการในอนาคตดวย 

  

-          สวนประกอบตอนทาย 

ประกอบดวยบรรณานุกรม  ภาคผนวก และประวัติโดยยอของผูจัดทําโครงการ ดังนี ้

  

1.  บรรณานุกรม หรือเอกสารอางอิง  

-          บรรณานุกรม  คือรายชื่อ หรือเอกสารหรือส่ืออ่ืน ๆ ที่ไดอางอิงไวในโครงงานพิเศษเทานั้น 

-          เอกสารอางอิง  คือรายชื่อหนังสือ หรือเอกสาร หรือส่ืออ่ืน ๆ ที่ไดอางอิงไวในโครงงาน
พิเศษ โดยใชระบบลําดับหมายเลข 

  

การเขียนรายการอางอิงใหเขียนเรียงลําดับตัวอักษรของรายชื่อผูแตง ซึ่งมีวิธีการเขียนดังนี ้

  

หนังสือเลม  



แบบที1่ 

ผูแตง.  ชื่อหนังสือ.  คร้ังที่พิมพ. เมืองที่พิมพ:สํานักพิมพ,ปที่พิมพ. 

แบบที2่ 

ผูแตง.  ปที่พิมพ.  ชื่อหนังสือ.  คร้ังที่พิมพ. เมืองที่พิมพ:สํานักพิมพ. 

  

หากตองข้ึนบรรทัดใหมใหเวนชองวางจากตัวแรก 7-9 ตัวอักษร 

  

ตัวอยาง  

นันทา  วิทวุฒิศักดิ์.  สารนิเทศและการศึกษาคนควา. พิมพคร้ังที ่2 กรุงเทพฯ: ดี.ดี. บุคสโตร, 
2536. 

หรือ 

Losee, R.M. and Worley, D.A.. 1993.  Research and Evaluation for information Professionals.  

             U.S.A.:Academic Press,  Inc. 

  

วารสาร 

ชื่อผูเขียนบทความ. “ชื่อบทความ” ชื่อวารสาร. ปที,่ ฉบับที ่(เดือน, ป), หนาที ่

  

ตัวอยาง 

Laddaga, R. et al.  “Dynamic Object Technology” , Communications of the ACM. 40,5 (May, 
1997), 37-38. 

  



หนังสือพิมพ 

-          บทความ 

ชื่อผูเขียนบทความ. “ชื่อบทความ”, ชื่อหนังสือพิมพ. วัน เดือน ป, หนา. 

-     ขาว  

ชื่อหนังสือพิมพ, วัน เดือน ป. 

-          Internet 

ชื่อผูเขียนบทความ, “ชื่อบทความ” สถาบันเจาของบทความ, เดือน ป <URL> 

  

ตัวอยาง 

  

Berner-Lee. T. “Hypertexi Transfer Protocol (HTTP)”, CERN, November 1993. 
URL:hp://info.cern.ch/pub/www/doc/http-spec.txt.Z 

  

หลักในการเขียนบรรณานุกรม 

-          ไมตองใสคํานําหนาชื่อผูแตง 

-          ชื่อผูแตงภาษาอังกฤษใหใชนามสกุลแลวตามดวยจุลภาคและอักษรยอขอชื่อแรกและชื่อ
กลาง 

-          ถาผูแตงมีมากกวา2ทานใหใชชื่อทานแรกแลวตามดวย  “อ่ืน ๆ” หรือ “ et al.” 

-          ถาผูแตงเปนหนวยงานหรือสถาบันใหใชชื่อหนวยงานเปนชื่อผูแตง 

  

2.  ภาคผนวก (Appendix)  



             ภาคผนวก คือสวนเพิ่มเติมทายรายงานที่ชวยใหผูอานมีความเขาใจเนื้อหาวิชาการ ศึกษา
นี้ยิ่งข้ึน รายละเอียดของภาคผนวก เชน ตารางแสดงขอมูลดิบกอนการวิเคราะห หรือตัวอยาง
แบบสอบถามที่ใชในการรวบรวมขอมูลเปนตน 

  

3.        ประวัติผูเขียน (Author Appendix) 

          ใหกลาวถึงคํานําหนาชื่อ นาย/นาง/นางสาว/ยศ ฐานันดรศักดิ์ สมณศักดิ์ ราชทินนาม (เขียน
เต็ม)ตามดวยชื่อ วัน เดือน ป เกิด และสถานที่เกิด วุฒิการศึกษา ป พ.ศ. ที่สําเร็จการศึกษา 
สถานที่ทํางาน ประสบการณการทํางาน ตําแหนงหนาที่การงานปจจุบัน 

  

รูปแบบการพิมพ 

  

กอน พิมพโครงงานนักเรียนจะตองศึกษาขอกําหนดและรูปแบบการพิมพ ตามคูมือเรียบ
เรียงโครงงานของทางโรงเรียนกอน เพื่อใหรูปแบบการพิมพไดมาตรฐานที่ทางโรงเรียนกําหนด
ไวและกอนที่นักเรียน จะเขารูปเลมจะตองสงตนฉบับใหทางโรงเรียนตรวจสอบกอนเพื่อความ
ถูกตอง และเปนมาตรฐานเดียวกนั 

  

1. กระดาษท่ีใชพิมพ จะตองเปนกระดาษสีขาวไมมีบรรทัด ขนาด A4 (กวาง 210 ม.ม. 
ยาว 297 ม.ม.) ชนิด 70 หรือ 80 แกรม และใชเพียงหนาเดียว 

  

2. ตัวพิมพ 

-          การพิมพปกนอก ชื่อเร่ืองภาษาไทยใหใชอักษรขนาด 20 พอยท   (ขนาดความสูง
ประมาณ 3 ม.ม.) 

-          ชื่อเร่ืองภาษาอังกฤษใหใชอักษรขนาด 18 พอยท (ขนาดความสูง ประมาณ 2.5 ม.ม.) 
(หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ไมตองมีชื่อเร่ืองภาษาอังกฤษ) 



-          โดยใชแบบอักษรคอรเดีย นิว (Cordia New) หรืออังสนา นิว (Angsana New) อยางใด
อยางหนึ่งตลอดทั้งเลม ปกในใหใชขนาดอักษรเทากับปกนอก 

-          เนื้อหาของรายงาน ใชตัวอักษร คอรเดีย นิว (Cordia New) หรืออังสนา นิว (Angsana 

New) อยางใดอยางหนึ่งตลอดทั้งเลม ขนาดอักษร 16 พอยท หัวขอใหญและยอย 18 
พอยท และ 16 พอยท ตามลําดับ 

  

3. การทําสําเนา  ใหใชวิธีอัดสําเนาแบบโรเนียวหรือวิธีถายสําเนา แตอักษรและรูปภาพ
จะตองมีความชัดเจนและคงทน 

  

4.  การเวนระยะการพิมพ  การยอหนาใหเวนระยะ 7 ชวงอักษร เร่ิมพิมพตัวอักษรที ่8 
บรรทัดหนึ่งใหพิมพใหไดใจความประมาณ 60 ตัวอักษร  และการข้ึนบรรทัดใหม ตองเวนบรรทัดให
วาง 1 บรรทัดกอนข้ึนบรรทัดใหมเสมอ 

  

5.  การเวนระหางจากริมกระดาษ 

-          ดานบนใหเวนระยะหางจากขอบกระดาษ 1 นิ้ว             (หรือ 25.4 ม.ม.) 

-          ดานซายมือใหเวนระยะหางจากขอบกระดาษ 1.5 นิ้ว (หรือ 38.1 ม.ม.) 

-          ดานขวามือใหเวนระยะหางจากขอบกระดาษ 1 นิ้ว      (หรือ 25.4 ม.ม.) 

-          ดานลางใหเวนระยะหางจากขอบกระดาษ 1 นิ้ว           (หรือ 25.4 ม.ม.) 

  

6. การลําดับเลขหนาและการพิมพเลขหนา 

-          สวนที่หนึ่ง คือตั้งแตบทคัดยอถึงสารบัญ ใหใชตัวอักษรโรมัน ( i, ii, iii, iv, v, vi,…..) 

-          สวนที่สอง 



-          เนื้อหา ใหใชตัวเลขอารบิค 1 2 3 4 5 แสดงหนาโดยพิมพใวดานขวามือ หาง
จากขอบกระดาษดานบน 0.5 นิ้ว และริมขอบกระดาษดานนอก 1 นิ้ว  

-          บทที ่(คือหนาแรกของแตละบท) ไมตองใสเลขหนาแตใหนับหนา การแบงบท 
หัวขอใหญและหัวขอยอย บทที่ ใหพิมพอยูกลางหนากระดาษ ตัวเขมขนาด 24 
พอยท โดยใสหมายเลขกํากับบทที ่ กอนจะพิมพเนื้อความตอไปใหเวนไว 1 
บรรทัดปกต ิ

-          หัวขอใหญ คือหัวขอที่ไมใชชื่อเร่ืองประจําบทใหพิมพไวชิดขอบดานซาย และ
ใสเลขหมายประจําบทตามดวยเคร่ืองหมายมหัพภาค(.) และตามดวยเลขสํา
ดับของหัวขอ เวน 2 ตัวอักษร แลวตามดวยชื่อหัวขอใชตัวเขมขนาด 18 พอยท 
และพิมพ เวนระยะหางจากบรรทัดบน ½ บรรทัด 

  

วิธีกําหนดหมายเลขหัวขอ             

การเขียนหัวขอ กําหนดใหใช  เปนตัวเลขกํากับ เชน  

1.1 

 1.1.1 

1.1.2 

       2.1 

       3.1 

  ฯลฯ  

และ/หรือ เปนตัวหนังสือกํากับ  เชน  

ก. 

ข. 



ค.   

        หรือ  a, b, c   ตามความเหมาะสม 

  

          ในแตละบทไมจําเปนตองแบงหัวขอยอยเหมือนทุกบท โดยทั่วไปบทสรุปจะไมมีหัวขอยอย
เนื้อเร่ือง ใชตัวอักษรสีดําแบบคอรเดีย นิว (Cordia New) หรืออังสนา นิว (Angsana New) 
อยางใดอยางหนึ่งตลอดทั้งเลม  ขนาด16 พอยท (ขนาดความสูง ประมาณ 2 ม.ม.)และเปน
ตัวอักษรแบบเดียวกันตลอดทั้งเลมสําหรับสัญลักษณหรือตัวพิมพซึ่ง เคร่ืองพิมพไมมีใหเขียนดวย
หมึกสีดําอยางประณีต 

  

7.  การพิมพตาราง 

-          ใหแทรกปนไปในแตละบทของตัวเนื้อที่มีความสัมพันธ โดยใหเวนไว 1 บรรทัด 

-          กอนพิมพคําวาตารางที่ ตามดวยตัวเลข โดยใชอักษรเขมไวชิดขอบดานซายตามดวยชื่อ
ตาราง 

-          ถาชื่อตารางมี ความยาวเกินกวา 1 บรรทัด ใหพิมพบรรทัดบนยาวกวาบรรทัดลางโดย
บรรทัดลางเร่ิมตรงกับ อักษรตัวแรกของชื่อตารางบรรทัดตอไปเปนตารางโดยไมตองเวน
บรรทดั 

-          ถาตารางมีความกวางมากใหยอสวนลง แตตองอานไดชัดเจนหรือจะพิมพตามแนวขวาง
ของกระดาษก็ได แตถาตารางมีความยาวมากจนไมสามารถบรรจุไวในหนาเดียวถึงแมจะ
ยอหรือพิมพตามแนวขวางแลวก็ตาม ใหพิมพตารางตอในหนาถัดไปไวชิดขอบดานซาย 
โดยพิมพคําวา (ตอ) ไวดวย 

 ตัวอยางเชน  

ตารางที่ 1 (ตอ) เมื่อหมดตารางใหเวน 1 บรรทัดกอนพิมพตอไปตามปกต ิ

  

8.  การพิมพรูปภาพ  ใหเวน 1 บรรทัดกอนจัดวางรูปภาพกลางหนากระดาษและใสคําวา 



“รูปที”่  หรือ “ภาพที”่ (ใหใชอยางใดอยางหนึ่งตลอดทั้งเลม) ตามดวยตัวเลข โดยใชอักษรตัว
เขม คําบรรยายภาพไมเกิน 1 บรรทัดกอนพิมพปกติตอไป การเรียงหมายเลขรูปที่หรือภาพที่
ใหเรียงเหมือนการเรียงตาราง 

  

9.  การพิมพสารบัญ สารบัญตาราง สารบัญรูปภาพ ใหพิมพคําวา “สารบัญ” “สารบัญ
ตาราง” 

 “สารบัญรูปภาพ” ไวกลางหนากระดาษหางจากขอบบน 1นิ้ว ขนาดตัวอักษร 24 พอยท ดวย
ตัวเขมเวน 1 บรรทัดพิมพคําวา “หนา” ชิดขวา สวนเลขหนาใหพิมพไวตรงกับแนวขอบ
ดานขวาและพิมพจุดไขปลาเชื่อมโยงกับเนื้อหาถัดมา 1 บรรทัดจะเปนเนื้อหาจะเปนเนื้อหา
ของสารบัญระหวางบทตาง ๆ บรรณานุกรม และภาคผนวก ใหเวน 1 บรรทัดสวนสารบัญ
ตาราง สารบัญตาราง สารบัญรูป (หรือสารบัญภาพ) คําวา “ตารางที่” “รูปที่” (หรือ “ภาพที”่)
ใหพิมพชิดขอบซาย บรรทัดเดียวกับคําวา “หนา” 

  

10. การพิมพรายการคํายอหรือสัญลักษณ  การพิมพรายการคํายอแยกไวจากบทนําและ
พิมพตอจากรายการใหพิมพคําวา “รายการคํายอ” หรือ “รายการสัญลักษณ” (หรือ “รายการ
คํายอและสัญลักษณ”)ไวกลางหนากระดาษหางจากขอบบน 1 นิ้ว ขนาดตัวอักษร 24 พอยท 
ดวยตัวเขม เวน 1 บรรทัดพิมพจึงเร่ิมพิมพคํายอหรือสัญลักษณชิดดานขวามือ คําอธิบายคํา
ยอหรือสัญลักษณนั้นใหเร่ิมพิมพจากระยะอักษรที ่8 หากคําอธิบายไมหมดในบรรทัดนั้น
บรรทัดตอ ๆ ไปก็เร่ิมจากระยะตัวอักษรที่ 8 เชนเดมิ 

  

11.  การพิมพเคร่ืองหมายวรรคตอน 

เคร่ืองหมายมหัพภาค ( . )          ใหพิมพเวนระยะ 2 ชวงตัวอักษร 

เคร่ืองหมายจุลภาค      ( , )          ใหพิมพเวนระยะ 1 ชวงตัวอักษร 

เคร่ืองหมายอัฒภาค    ( ; )         ใหพิมพเวนระยะ 1 ชวงตัวอักษร 

เคร่ืองหมายมหัพภาคคู ( : )      ใหพิมพเวนระยะ 1 ชวงตัวอักษร 



เคร่ืองหมายมหัพภาคคู ( “ ” ) ใหพิมพเวนระยะ 1 ชวงตัวอักษร 

  

12.  การเย็บเลม 

        -  รายงานที่ตรวจทานเรียบรอยและไดรับการอนุมัติแลวเขาเลมตามแบบที่ทางโรงเรียน
กําหนด (ติดตอฝายวิชาการ) พรอมแนบ CD ประกอบโครงงานทั้งหมด  3 ชุด  

  

  

 


