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บทที่ 4
ส่วนประกอบเอกสารรายงานการศึกษาค้นคว้าโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
เอกสารรายงานการศึ ก ษาค้ น คว้ าโครงการพั ฒ นาทั ก ษะวิ ช าชีพ ในรู ป เล่ ม ประกอบด้ ว ย
ส่วนนา ส่วนเนื้อหา และส่วนอ้างอิงหรือส่วนท้าย ซึง่ แต่ละส่วนมีรายละเอียด ดังนี้
4.1 ส่วนนา
ส่วนนาของรูปเล่มรายงาน ประกอบด้วย
4.1.1 ปกนอก ปกนอกของเล่มโครงการฯ เป็นปกหนัง สีแดงอย่างเลือดหมู ตัวอักษรบนปกนอกพิมพ์
ตัวอักษรทอง ข้อความในปกนอกให้มีข้อความเหมือนปกในทุกประการ
4.1.2 สันปก ให้พิมพ์ชื่อโครงการฯ และปีการศึกษาที่สาเร็จการศึกษา
4.1.3 กระดาษเปล่าถัดจากปกแข็งด้านหน้า และปกแข็งด้านหลัง ให้มีกระดาษสีขาวด้านละหนึ่งแผ่น
4.1.4 ใบรับรองโครงการฯ ให้ใช้แบบฟอร์มของวิทยาลัย และสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 การ
ลงนามในใบรับรองให้ลงลายมือชื่อจริงของอาจารย์ผู้สอนโครงการ และครู ฝึกจากสถานประกอบการ ด้วย
หมึกซึมสีดาเท่านั้น
4.1.5 ชื่อเรื่อง เป็นชื่อหัวข้อโครงการฯ ที่ได้รับอนุมัติให้ดาเนินการจัดทา
4.1.6 ชื่อผู้จัดทา มีคานาหน้า นาย นาง หรือ นางสาว นาหน้าชื่อ
4.1.7 ระบุว่าโครงการฯ นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในหลักสูตรใด สาขาวิชาใด ชื่อ สถานศึกษาและ
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 และปีการศึกษาที่สาเร็จการศึกษา
4.1.8 ระบุคาว่าลิขสิทธิ์ของวิทยาลัย และสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4
4.1.9 บทคัดย่อ ให้เขียนโดยใช้ภาษาไทย โดยมีสาระในบทคัดย่อดังนี้
1) ชื่อโครงการ ชื่อ -สกุล พร้อมคานาหน้านามเช่นเดียวกับที่ ปรากฏบนปกใน ชื่อโครงการ
สาขาวิชา ชื่อสถาบัน รายนามอาจารย์หรือคณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการฯ และปีการศึกษาที่สาเร็จ
การศึกษา
2) วัตถุป ระสงค์ขอบเขต วิธีก ารศึก ษาค้ นคว้า ผลการศึกษาค้น คว้า และสรุป ผลการศึก ษา
ค้นคว้า
3) ระบุจานวนหน้ารวมของเล่มโครงการฯ
4) อาจารย์ผู้สอนโครงการฯ หรือผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะ/สาขาวิชาลงนามอนุมัติ (ลงนาม
ด้วยหมึกสีดา)
4.1.10 กิตติกรรมประกาศ เป็นข้อความกล่าวขอบคุณผู้ที่ให้การช่วยเหลือ ให้คาปรึกษา และให้ความ
ร่วมมือ ส่งผลให้โครงการฯ บรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมาย
4.1.11 สารบัญ เป็นส่วนที่แสดงส่วนประกอบสาคัญทั้งหมดของโครงการฯ โดยแยกเป็นหัวข้อและระบุ
หน้ าที่ ของหั วข้อ นั้ น หากสารบั ญ ไม่จ บในหนึ่งหน้าสามารถพิม พ์ ต่อ ในหน้าถัดไปได้ โดยให้ พิ มพ์ คาว่า
“สารบัญ (ต่อ)” กลางหน้ากระดาษหน้าถัดไป
4.1.12 สารบัญตาราง เป็นส่วนหนึ่งที่แจ้งหมายเลขหน้าของตารางทั้งหมดที่มีอยู่ในโครงการฯ หาก
สารบัญตารางไม่จบในหนึ่งหน้า สามารถพิมพ์ต่อในหน้าถัดไปได้ โดยให้พิมพ์คาว่า“สารบัญตาราง (ต่อ)”
กลางหน้ากระดาษหน้าถัดไป
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4.1.13 สารบัญภาพ เป็นส่วนที่แจ้งหมายเลขหน้าของภาพ (รูปภาพ แผนที่ แผนภูมิ) ทั้งหมดที่มีอยู่ใน
โครงการฯ หากสารบัญภาพไม่จบในหนึ่งหน้าสามารถพิมพ์ต่อในหน้าถัดไปได้ โดยให้พิมพ์ คาว่า “สารบัญ
ภาพ (ต่อ)” กลางหน้ากระดาษหน้าถัดไป
4.1.14 คาอธิบายสัญลักษณ์และคาย่อ เป็นส่วนหนึ่งที่อธิบายถึงสัญลักษณ์ และคาย่อต่างๆ
4.2 ส่วนเนื้อหา
ส่วนเนื้อหาเป็นส่วนที่แสดงสาระสาคัญของโครงการประกอบด้วย ส่วนต่างๆ ดังนี้
4.2.1 บทที่1 บทนา เป็นบทแรกของโครงการ ครอบคลุมถึงมูลเหตุจูงใจของการทาโครงการฯ ความ
เป็นมาและความสาคัญของปัญหา วัตถุประสงค์ของการศึกษาค้นคว้า สมมติฐานของการศึกษาค้นคว้า
กรอบแนวคิดของการศึกษาค้นคว้า ขอบเขตของการศึกษาค้นคว้า ข้อตกลงเบื้องต้น นิยามศัพท์เฉพาะ
และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
4.2.2 บทที่ 2 เอกสารและงานศึกษาค้นคว้าที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยเนื้อหา เอกสารที่เกี่ยวข้อง งาน
ศึ ก ษาค้ น คว้ า ที่ เกี่ ย วข้ อ ง ในส่ ว นนี้ จ ะมี ลั ก ษณะเนื้ อ หาแตกต่ า งกั น ไปตามแบบแผนของโครงการฯ
โดยทั่วไปจะเกี่ยวกับ ปริทัศน์วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง (Literature Review) ซึ่งบรรยายครอบคลุ มทฤษฎี
แนวคิด และโครงการฯ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ศึกษา
4.2.3 บทที่ 3 วิธีดาเนินการศึกษาค้นคว้า ประกอบด้วย ขั้นตอนการเตรียมการ ขั้นตอนการสร้าง การ
พัฒนา การทดลองใช้งานในเบื้องต้น ขั้นตอนการดาเนินงานปรับปรุง แก้ไข และพัฒ นา การนาไปใช้งาน
การใช้งานจริง การเก็บบันทึกข้อมูล
4.2.4 บทที่ 4 ผลการวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล ประกอบด้ ว ย การวิ เคราะห์ ห าคุ ณ ภาพของนวั ต กรรม
การประเมินประสิทธิภาพของนวัตกรรม และต้นทุนในการสร้าง หรือผลิตนวัตกรรม
4.2.5 บทที่ 5 สรุ ป ผล อภิ ป รายผล และข้ อ เสนอแนะ ประกอบด้ ว ย สรุ ป ผลการศึ ก ษาค้ น คว้ า
วัตถุประสงค์ สมมติฐาน ผลการศึกษาค้นคว้า อภิปรายผลการศึกษาค้นคว้า ข้อเสนอแนะ
4.3 ส่วนอ้างอิง หรือส่วนท้าย
ส่ ว นอ้ า งอิ งซึ่ งมี ทั้ งการอ้ า งอิ งภายใน และการอ้ า งอิ งท้ ายเรื่ อ งประกอบด้ ว ย บรรณานุ ก รมหรื อ
เอกสารอ้ า งอิ ง ภาคผนวก (ถ้ า มี ) และประวั ติ ผู้ ศึ ก ษาค้ น คว้ า และสร้ า งนวั ต กรรม ในส่ ว นนี้ อ าจมี
ส่วนประกอบอื่นๆนอกเหนือจากนี้ได้ตามความเหมาะสมของโครงการฯ ฉบับนั้นๆ ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลพินิจ
ของคณะกรรมการโครงการฯ ซึง่ รายละเอียดมีดังนี้
4.3.1 บรรณานุกรม (Bibliography) หรือเอกสารอ้างอิง (Reference) เป็นส่วนที่แสดงรายชื่อหนังสือ
หรือสิ่งพิมพ์อื่น ๆ ที่ใช้สาหรับการค้นคว้าอ้างอิงประกอบการเขียนโครงการเรื่องนั้นๆ โดยอยู่ต่ อจากส่วน
เนื้อหาและก่อนภาคผนวก
4.3.2 ภาคผนวก (Appendix) เป็ นส่ วนที่เพิ่มเติมขึ้น เพื่อช่วยเสริมความเข้าใจในเนื้อหาสาระของ
โครงการฯ เรื่องนั้นอาจมีหรือไม่มีขึ้นอยู่กับความเหมาะสม และความจาเป็น ซึ่งได้แก่ อภิธานศัพท์ รายการ
คาย่อภาพประกอบ การคานวณต่างๆ และประวัติผู้ศึกษาค้นคว้าและสร้างนวัตกรรม
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