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คู่มือการจัดท าเอกสารวิชาโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ ระดับปรญิญาตรี  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 

บทที่ 4 
ส่วนประกอบเอกสารรายงานการศึกษาค้นคว้าโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 

 

เอกสารรายงานการศึกษาค้นคว้าโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ  ในรูปเล่มประกอบด้วย      
ส่วนน า ส่วนเนื้อหา และส่วนอ้างอิงหรือส่วนท้าย ซ่ึงแต่ละส่วนมีรายละเอียด ดังน้ี 
 

4.1 ส่วนน า 
ส่วนน าของรูปเล่มรายงาน ประกอบด้วย 
4.1.1 ปกนอก ปกนอกของเล่มโครงการฯ เป็นปกหนัง สีแดงอย่างเลือดหมู ตัวอักษรบนปกนอกพิมพ์

ตัวอักษรทอง ข้อความในปกนอกให้มีข้อความเหมือนปกในทุกประการ 
4.1.2 สันปก ให้พิมพ์ชื่อโครงการฯ และปีการศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษา 
4.1.3 กระดาษเปล่าถัดจากปกแข็งด้านหน้า และปกแข็งด้านหลัง  ให้มีกระดาษสีขาวด้านละหนึ่งแผ่น 
4.1.4 ใบรับรองโครงการฯ ให้ใช้แบบฟอร์มของวิทยาลัย และสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4  การ

ลงนามในใบรับรองให้ลงลายมือชื่อจริงของอาจารย์ผู้สอนโครงการ และครูฝึกจากสถานประกอบการ ด้วย
หมึกซึมสีด าเท่านั้น 

4.1.5 ชื่อเรื่อง เป็นชื่อหัวข้อโครงการฯ ที่ได้รับอนุมัติให้ด าเนินการจัดท า 
4.1.6 ชื่อผู้จัดท า มีค าน าหน้า นาย นาง หรือ นางสาว น าหน้าชื่อ 
4.1.7 ระบุว่าโครงการฯ นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในหลักสูตรใด สาขาวิชาใด ชื่อสถานศึกษาและ

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 และปีการศกึษาที่ส าเร็จการศึกษา 
4.1.8 ระบุค าว่าลิขสิทธิ์ของวิทยาลัย และสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 
4.1.9 บทคัดย่อ ให้เขียนโดยใช้ภาษาไทย โดยมีสาระในบทคัดย่อดังนี้ 

1) ชื่อโครงการ ชื่อ-สกุล พร้อมค าน าหน้านามเช่นเดียวกับที่ปรากฏบนปกใน  ชื่อโครงการ 
สาขาวิชา ชื่อสถาบัน รายนามอาจารย์หรือคณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการฯ และปีการศึกษาที่ส าเร็จ
การศึกษา 

2) วัตถุประสงค์ขอบเขต วิธีการศึกษาค้นคว้า ผลการศึกษาค้นคว้า และสรุปผลการศึกษา
ค้นคว้า 

3) ระบุจ านวนหน้ารวมของเล่มโครงการฯ 
4) อาจารย์ผู้สอนโครงการฯ หรือผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะ/สาขาวิชาลงนามอนุมัติ (ลงนาม

ด้วยหมึกสีด า) 
4.1.10 กิตติกรรมประกาศ เป็นข้อความกล่าวขอบคุณผู้ที่ให้การช่วยเหลือ ให้ค าปรึกษา และให้ความ

ร่วมมือ ส่งผลให้โครงการฯ บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย 
4.1.11 สารบัญ เป็นส่วนที่แสดงส่วนประกอบส าคัญท้ังหมดของโครงการฯ โดยแยกเป็นหัวขอ้และระบุ

หน้าที่ของหัวข้อนั้น หากสารบัญไม่จบในหนึ่งหน้าสามารถพิมพ์ต่อในหน้าถัดไปได้ โดยให้พิมพ์ค าว่า
“สารบัญ (ต่อ)” กลางหน้ากระดาษหน้าถัดไป 

4.1.12 สารบัญตาราง เป็นส่วนหนึ่งที่แจ้งหมายเลขหน้าของตารางทั้งหมดที่มีอยู่ในโครงการฯ หาก
สารบัญตารางไม่จบในหนึ่งหน้า สามารถพิมพ์ต่อในหน้าถัดไปได้ โดยให้พิมพ์ค าว่า“สารบัญตาราง (ต่อ)” 
กลางหน้ากระดาษหน้าถัดไป 
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4.1.13 สารบัญภาพ เป็นส่วนที่แจ้งหมายเลขหน้าของภาพ (รูปภาพ แผนที่ แผนภูมิ) ทั้งหมดที่มีอยู่ใน
โครงการฯ หากสารบัญภาพไม่จบในหนึ่งหน้าสามารถพิมพ์ต่อในหน้าถัดไปได้ โดยให้พิมพ์ค าว่า “สารบัญ
ภาพ (ต่อ)” กลางหน้ากระดาษหน้าถัดไป 

4.1.14 ค าอธิบายสัญลักษณ์และค าย่อ เป็นส่วนหนึ่งที่อธิบายถึงสัญลักษณ์ และค าย่อต่างๆ 
 
4.2 ส่วนเนื้อหา 

ส่วนเนื้อหาเป็นส่วนที่แสดงสาระส าคัญของโครงการประกอบด้วย ส่วนต่างๆ ดังนี้ 
4.2.1 บทที่1 บทน า เป็นบทแรกของโครงการ ครอบคลุมถึงมูลเหตุจูงใจของการท าโครงการฯ ความ

เป็นมาและความส าคัญของปัญหา วัตถุประสงค์ของการศึกษาค้นคว้า สมมติฐานของการศึกษาค้นคว้า 
กรอบแนวคิดของการศึกษาค้นคว้า  ขอบเขตของการศึกษาค้นคว้า ข้อตกลงเบื้องต้น นิยามศัพท์เฉพาะ 
และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

4.2.2 บทที่ 2 เอกสารและงานศึกษาค้นคว้าที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยเนื้อหา เอกสารที่เกี่ยวข้อง งาน
ศึกษาค้นคว้าที่เกี่ยวข้อง  ในส่วนนี้จะมีลักษณะเนื้อหาแตกต่างกันไปตามแบบแผนของโครงการฯ 
โดยทั่วไปจะเกี่ยวกับปริทัศน์วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง (Literature Review) ซึ่งบรรยายครอบคลุมทฤษฎี 
แนวคิด และโครงการฯ ที่เก่ียวข้องกับเรื่องท่ีศึกษา 

4.2.3 บทที่ 3 วิธีด าเนินการศึกษาค้นคว้า ประกอบด้วย ขั้นตอนการเตรียมการ ขั้นตอนการสร้าง การ
พัฒนา การทดลองใช้งานในเบื้องต้น ขั้นตอนการด าเนินงานปรับปรุง แก้ไข และพัฒนา การน าไปใช้งาน 
การใช้งานจริง การเก็บบันทึกข้อมูล  

4.2.4 บทที่  4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย การวิเคราะห์หาคุณภาพของนวัตกรรม          
การประเมินประสิทธิภาพของนวัตกรรม และต้นทุนในการสร้าง หรือผลิตนวัตกรรม 

4.2.5 บทที่ 5 สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ประกอบด้วย สรุปผลการศึกษาค้นคว้า  
วัตถุประสงค์ สมมติฐาน ผลการศึกษาค้นคว้า อภิปรายผลการศึกษาค้นคว้า ข้อเสนอแนะ 

 
4.3 ส่วนอ้างอิง หรือส่วนท้าย 

ส่วนอ้างอิงซึ่งมีทั้งการอ้างอิงภายใน  และการอ้างอิงท้ายเรื่องประกอบด้วย บรรณานุกรมหรือ
เอกสารอ้างอิง ภาคผนวก  (ถ้ามี) และประวัติผู้ศึกษาค้นคว้าและสร้างนวัตกรรม ในส่วนนี้อาจมี
ส่วนประกอบอ่ืนๆนอกเหนือจากนี้ได้ตามความเหมาะสมของโครงการฯ ฉบับนั้นๆ ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลพินิจ
ของคณะกรรมการโครงการฯ ซ่ึงรายละเอียดมีดังนี้ 

4.3.1 บรรณานุกรม (Bibliography) หรือเอกสารอ้างอิง (Reference) เป็นส่วนที่แสดงรายชื่อหนังสือ
หรือสิ่งพิมพ์อ่ืน ๆ ที่ใช้ส าหรับการค้นคว้าอ้างอิงประกอบการเขียนโครงการเรื่องนั้นๆ โดยอยู่ต่อจากส่วน
เนื้อหาและก่อนภาคผนวก 

4.3.2 ภาคผนวก (Appendix) เป็นส่วนที่เพ่ิมเติมขึ้น เพ่ือช่วยเสริมความเข้าใจในเนื้อหาสาระของ
โครงการฯ เรื่องนั้นอาจมีหรือไม่มีขึ้นอยู่กับความเหมาะสม และความจ าเป็น ซึ่งได้แก่ อภิธานศัพท์ รายการ
ค าย่อภาพประกอบ การค านวณต่างๆ และประวัติผู้ศึกษาค้นคว้าและสร้างนวัตกรรม 

 


