ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
เรื่อง การส่งผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับสมบูรณ์พร้อม CD-ROM
สําหรับนิสิตระดับปริญญาโท (แบบ 1 ภาคการศึกษา และแบบ 3 ภาคการศึกษา)
ประจําปีการศึกษา 2555
ตามที่ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดการเรียนการสอนในรายวิชาการศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง สําหรับนิสิตระดับปริญญาโท (แบบ 1 ภาคการศึกษา และ แบบ 3 ภาคการศึกษา) ประจํา
ปีการศึกษา 2555 ทุกสาขาวิชา ดังนั้น จึงใคร่ขอให้นิสติ ดําเนินการจัดส่งผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
ฉบับสมบูรณ์ โดยสามารถ Download ได้จาก http://www.edu.nu.ac.th โดยส่งระหว่างวันที่ 4 – 12
พฤษภาคม 2556 และขอให้ดําเนินการดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. การส่งบทคัดย่อฉบับสมบูรณ์ ให้ส่งบทคัดย่อฉบับสมบูรณ์ จํานวน 1 ฉบับ (ความยาว
ทั้งหมดไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4 และแผ่นดิสต์ พิมพ์ด้วยอักษร แบบ Cordia New ขนาด 16 dpi) โดยอาจารย์
ที่ปรึกษาลงนาม แล้วนําเสนอหัวหน้าภาควิชาลงนาม ส่ง ณ งานบริการการศึกษา สํานักงานเลขานุการ 2
คณะศึกษาศาสตร์ หรือภาควิชาที่นิสิตสังกัด
2. การส่งบทความวิจัย กําหนดหัวข้อเอกสารผลงานวิจัย จํานวน 1 ฉบับ (ความยาวทั้งหมด
ไม่เกิน 15 หน้ากระดาษ A4 และแผ่นดิสต์ พิมพ์ด้วยอักษร แบบ Cordia New ขนาด 16 dpi) มีรูปแบบการพิมพ์
ดังนี้
2.1 ชื่อเรื่อง ให้ระบุชื่องานวิจัยทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
2.2 ชื่อผู้วิจัย ให้ระบุชอื่ ผู้ทําวิจัยทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
2.3 ความเป็นมาของการทําวิจัย อธิบายแนวคิด หลักการเหตุผล ที่มาของปัญหาการวิจัย
ความจําเป็นหรือวัตถุประสงค์ที่ต้องทําการวิจัย และกรอบแนวคิดการทําวิจัย (ถ้ามี)
2.4 ระเบียบวิธีวิจัย อธิบายแบบแผนการวิจัย (Research Design) ถูกต้องเหมาะสมกับ
การวิจัยประเภทต่าง ๆ บอกแหล่งข้อมูล วิธีรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และ/หรือกระบวนการพัฒนางานวิจัย
และนวัตกรรม
2.5 สรุปผลวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ สรุปผลงานวิจัยและอภิปรายผลพอสังเขป
นําเสนอประโยชน์ในการนําผลงานไปใช้
2.6 เอกสารอ้างอิง/บรรณานุกรม ระบุเอกสารอ้างอิงเฉพาะที่อ้างในการสรุปผลงานวิจัย
\2. 3. การส่งผลงาน ....

-23. การส่งผลงานการศึกษาค้นคว้าฉบับสมบูรณ์ จํานวน 1 เล่ม ที่จัดทําเป็นเล่มพร้อม
CD-ROM โดยอาจารย์ที่ปรึกษาลงนาม แล้วนําเสนอหัวหน้าภาควิชาลงนาม ให้ดําเนินการดังต่อไปนี้คือ
3.1 ส่งเป็นไฟล์ Word
3.2 ขนาดและรูปแบบตัวอักษร แบบ Cordia New ขนาด 16 dpi)
3.3 ในเล่มฉบับสมบูรณ์แยกเป็นไฟล์ต่าง ๆ ดังนี้
- ไฟล์ที่ 1. ปก / ประกาศคุณูปการ
- ไฟล์ที่ 2. บทคัดย่อ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
- ไฟล์ที่ 3. สารบัญ / บัญชีตาราง / บัญชีภาพ
- ไฟล์ที่ 4. บทที่ 1
- ไฟล์ที่ 5. บทที่ 2
- ไฟล์ที่ 6. บทที่ 3
- ไฟล์ที่ 7. บทที่ 4
- ไฟล์ที่ 8. บทที่ 5
- ไฟล์ที่ 9. บรรณานุกรม
- ไฟล์ท1ี่ 0. ภาคผนวก / ประวัติผู้วิจัย
3.4 จัดทําปก CD-ROM รายละเอียดคือ ชื่อเรื่อง ผู้จัดทํา สาขาวิชา ติดทั้งกล่องและ
แผ่น CD-ROM กรณีมีสื่อประกอบ CDหรือ CD-ROM ให้ดําเนินการด้วย
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 9 มกราคม พุทธศักราช 2556

(รองศาสตราจารย์ ดร.เทียมจันทร์ พานิชย์ผลินไชย)
รองคณบดีฝ่ายพัฒนาและวิจัย รักษาราชการแทน
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะศึกษาศาสตร์ งานบริการการศึกษา โทร.2423
ที่
วันที่......................................................................
เรื่อง ขอส่งบทคัดย่อ และการส่งบทความวิจัยการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับสมบูรณ์ ปีการศึกษา ...............
เรียน คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
ด้วยข้าพเจ้า ................................................................................ นิสิตระดับปริญญาโท ( ) แบบ 1
ภาคการศึกษา และ ( ) แบบ 3 ภาคการศึกษา สาขาวิชา…………...........................................................................……
แขนงวิชา ...........................................................................ภาคเรียนที…่ …..…………........ประจําปีการศึกษา……………….
ชื่อเรื่อง……………..……………………………………………………………………………………………………………………………………….....
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………...............................................................................
โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา คือ…………………………………………………………………..………….. ขอส่งบทคัดย่อ และบทความวิจัย
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับสมบูรณ์ อย่างละ 1 ฉบับ (บทคัดย่อ ความยาวทั้งหมดไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4
และบทความวิจัย ความยาวทั้งหมดไม่เกิน 15 หน้ากระดาษ A4 โดยพิมพ์ด้วยอักษร แบบ Cordia New ขนาด 16
dpi) พร้อม CD-Rom
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
..........................................................................
(…………………………………..............................………………)
นิสิตระดับปริญญาโท สาขาวิชา…………………........................................………………………….…
แขนงวิชา ......................................................................................
ความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา
( ) เห็นชอบการส่งบทคัดย่อ/บทความวิจัย
( ) ไม่เห็นชอบการส่งบทคัดย่อ/บทความวิจัย เพราะ…………………………………………………………………………………………
..........................................................................
(…………………………………..............................………………)
อาจารย์ที่ปรึกษา

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะศึกษาศาสตร์ งานบริการการศึกษา โทร.2423
ที่
วันที่......................................................................
เรื่อง ขอส่งผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับสมบูรณ์ ปีการศึกษา ..............................................................
เรียน คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
ด้วยข้าพเจ้า ................................................................................ นิสิตระดับปริญญาโท ( ) แบบ 1
ภาคการศึกษา และ ( ) แบบ 3 ภาคการศึกษา สาขาวิชา…………...........................................................................……
แขนงวิชา ...........................................................................ภาคเรียนที…่ …..…………........ประจําปีการศึกษา……………….
ชื่อเรื่อง……………..……………………………………………………………………………………………………………………………………….....
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………...............................................................................
โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา คือ…………………………………………………………………..…………………………………………………………..
ขอส่งผลงานการศึกษาค้นคว้าฉบับสมบูรณ์ที่จัดทําเป็นรูปเล่ม จํานวน 1 เล่ม (โดยเข้าปกสีกรม ตัวหนังสือสีทอง
และพิมพ์ด้วยอักษรแบบ Cordia New ขนาด 16 dpi) พร้อม CD-Rom จํานวน 1 แผ่น โดยจัดทํารายละเอียดไฟล์
ดังนี้
- ไฟล์ที่ 1 ปก/ประกาศคุณูปการ
- ไฟล์ที่ 6 บทที่ 3
- ไฟล์ที่ 2 บทคัดย่อ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ - ไฟล์ที่ 7 บทที่ 4
- ไฟล์ที่ 8 บทที่ 5
- ไฟล์ที่ 3 สารบัญ/บัญชีตาราง/บัญชีภาพ
- ไฟล์ที่ 9 บรรณานุกรม
- ไฟล์ที่ 4 บทที่ 1
- ไฟล์ที่ 10 ภาคผนวก/ประวัติผู้วิจัย
- ไฟล์ที่ 5 บทที่ 2
ทั้งนี้ จัดทําปก CD-Rom โดยระบุ ชื่อเรื่อง ผู้จัดทํา สาขาวิชา ติดที่กล่องและแผ่น CD-ROM พร้อมสื่อ
ประกอบมาพร้อมแล้ว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ผู้เกี่ยวข้องดําเนินการต่อไป
..........................................................................
(…………………………………..............................………………)
นิสิตระดับปริญญาโท สาขาวิชา…………………........................................………………………….…
ความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา
( ) เห็นชอบการส่งผลงาน

( ) ไม่เห็นชอบการส่งผลงาน เพราะ…………………………………………………………………………...
..........................................................................
(…………………………………..............................………………)
อาจารย์ที่ปรึกษา

