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ค ำน ำ 

คู่มือการท าโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ (ต่อเนื่อง) ฉบับนี้ จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือให้นักศึกษา อาจารย์ที่สอนวิชาโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ และคณาจารย์ในแต่ละสาขาวิชา ทราบ
แนวทางในการปฏิบัติตามรูปแบบที่สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 ก าหนด เพ่ือให้เป็นรูปแบบ
เดียวกันหรือใกล้เคียงกันทุกสาขาวิชา ในสถานศึกษาที่อยู่ในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 ทั้งนี้ขึ้นอยู่
กับลักษณะหรือบริบทของแต่ละสาขาวิชา/ประเภทวิชา แต่จะต้องเป็นการศึกษาค้นคว้าโครงการพัฒนา
ทักษะวิชาชีพที่เป็นรูปธรรม คือ เป็นชิ้นงานหรือผลงานนวัตกรรมที่จับต้องได้ และต้องคิดสร้างสรรค์ด้วย
ตนเอง ห้ามลอกเลียนหรือน าผลงานของผู้อ่ืนมาเป็นของตนเอง ยกเว้นในกรณีน ามาพัฒนาต่อยอดของเดิม
ที่มีอยู่แล้ว แต่จะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของผลงาน และต้องมีแหล่งอ้างอิงที่มา ในการศึกษาค้นคว้า
โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพจะต้องผ่านกระบวนการต่างๆด้วยวิธีวิทยาศาสตร์ หรือวิศวกรรมศาสตร์อย่าง
ถูกต้อง และครบถ้วน  โดยอยู่ในการควบคุม ดูแล และให้ค าแนะน าจากอาจารย์ที่สอนวิชาโครงการพัฒนา
ทักษะวิชาชีพ คณาจารย์ในคณะ/สาขาวิชา และผู้มีประสบการณ์จากสถานประกอบการ เพ่ือให้ผลงาน
การศึกษาค้นคว้าโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ ซึ่งประกอบด้วย ตัวชิ้นงานหรือนวัตกรรม และ
เอกสารรายงานผลการศึกษาค้นคว้ามีคุณภาพ และเสร็จสิ้นสมบูรณ์ตามระยะเวลาที่ก าหนด   

 

 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 
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สารบัญ 
 

  หน้า 
ค ำน ำ  ก 

สำรบัญ  ข 

สำรบัญภำพ  จ 

สำรบัญแผนภูมิ  ฉ 

บทที่ 1 บทน ำ  1 
 1.1 ความเป็นมาของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 1 
 1.2 วิสัยทัศน์ (Vision) 3 
 1.3 พันธกิจ (Mission) 3 
 1.4 เป้าประสงค์ (Goal) 3 
 1.5 เอกลักษณ์ (Identity) 4 
 1.6 อัตลักษณ์ (Identities) 4 
 1.7 สี ธง และต้นไม้ ประจ าสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ 4 
 1.8 การปรับกลยุทธ์ในการจัดการเรียนการสอนของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4  

ให้ก้าวสู่ “ โมเดล ประเทศไทย 4.0” 
5 

บทที่ 2 ลักษณะโครงกำรพัฒนำทักษะวิชำชีพในแต่ละสำขำวิชำ 8 
 2.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า 8 
 2.2 สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ 10 
 2.3 สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 12 
 2.4 สาขาวิชาเทคโนโลยีการก่อสร้าง 14 
 2.5 สาขาวิชาการจัดการงานคหกรรม 15 
 2.6 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 17 
 2.7 สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ 19 
บทที่ 3 กำรเตรียมเสนอหัวข้อโครงกำรพัฒนำทักษะวิชำชีพ 21 
 3.1 ความสัมพันธ์ระหว่างวิชาโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพทุกสาขาวิชา 21 
 3.2 ขั้นตอนการจัดท ารายงานการศึกษาค้นคว้า 22 
 3.3 วิธีการเขียนโครงการ และการส่งงาน 23 
 3.4 สรุปขั้นตอน และรายงานการจัดท าโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 24 
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สารบัญ (ต่อ) 
 

  หน้า 
บทที่ 4 ส่วนประกอบเอกสำรรำยงำนกำรศึกษำค้นคว้ำโครงกำรพัฒนำทักษะวิชำชีพ 26 
 4.1 ส่วนน า 26 
 4.2 ส่วนเนื้อหา 27 
 4.3 ส่วนอ้างอิง หรือส่วนท้าย 27 
บทที่ 5 กำรพิมพ์เอกสำรรำยงำนกำรศึกษำค้นคว้ำโครงกำรพัฒนำทักษะวิชำชีพ 28 

 5.1 กระดาษท่ีใช้ 28 

 5.2 การวางรูปหน้ากระดาษพิมพ์ 28 

 5.3 การพิมพ์ 28 

 5.4 การพิมพ์บทที่ หัวข้อส าคัญ และหัวข้อย่อย 29 
 5.5 การล าดับหน้า และการพิมพ์เลขหน้า 31 
 5.6 การพิมพ์ตาราง 31 
 5.7 การพิมพ์ภาพประกอบ 32 
 5.8 การพิมพ์สมการ 32 
 5.9 การเขียนอ้างอิงแบบตัวเลข 32 
 5.10 การพิมพ์บรรณานุกรม 33 

 5.11 การเขียนอ้างอิงแบบตัวเลข (กรณีการอ้างอิงในเนื้อหา) 34 
 5.12 การพิมพ์เอกสารอ้างอิง (กรณีการอ้างอิงท้ายเล่ม) 35 
 5.13 การเขียนรายการบรรณานุกรมหรือเอกสารอ้างอิงท้ายเล่ม 36 
 5.14 การพิมพ์ภาคผนวก 55 
 5.15 การพิมพ์ประวัติผู้ศึกษาค้นคว้า และสร้างนวัตกรรม 56 
 5.16 การท าส าเนา 57 
 5.17 การส่งแผ่นซีดีบันทึกข้อมูลเอกสารรายงานโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 57 

บรรณานุกรม 59 
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สารบัญ (ต่อ) 
 

  หน้า 
ภาคผนวก  ผนวก -1 
 ก ตัวอย่างการพิมพ์เอกสารรายงานโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ ผนวก -2 
 ข 1. แบบเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาในการศึกษาค้นคว้าโครงการพัฒนา 

ทักษะวิชาชีพของนักศึกษา ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ  
(ต่อเนื่อง)   
- แบบฟอร์มโครงการฯ 1 

ผนวก -37 

  2. แบบค าร้องขอสอบโครงร่างโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ  
- แบบฟอร์มโครงการฯ 2 

ผนวก -38 

  3. แบบเสนอโครงร่างโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 
- แบบฟอร์มโครงการฯ 3 

ผนวก -40 

  4. แบบเสนอขออนุมัติโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 
- แบบฟอร์มโครงการฯ 4 

ผนวก -45 

 ค แบบฟอร์มข้อตกลงว่าด้วยการโอนลิขสิทธิ์/สิทธิบัตร ผลงานการศึกษาค้นคว้า
โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 

- แบบฟอร์มโครงการฯ 5 

ผนวก -48 

คณะผู้จัดท ำเอกสำร  
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สารบัญภาพ 

 

ภาพที่  หน้า 

 1-1   สี และธงประจ าสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 4 

 1-2   ต้นไม้ประจ าสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4   4 
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สารบัญแผนภูมิ 
 

แผนภูมิที ่  หน้า 

 1-1 แสดงกระบวนการพฒันาขีดความสามารถของประเทศไทย ไปสู่   
“ประเทศไทย 4.0 ” 

7 

 3-1 แสดงขั้นตอนการยื่นค าร้องขอสอบโครงร่างโครงการฯ (Project Proposal) 24 

 3-2 แสดงขั้นตอนการสอบโครงการทักษะวิชาชีพ 25 

 


