ก

คํานํา
ในการจัดทํารายงานวิชาโครงการในลักษณะ 5 บท มาตรฐานทางวิชาการมีคุณครูหลายทาน
ใหความสนใจเปนอยางมาก และเสนอใหมีการกําหนดมาตรฐานรูปแบบการพิมพรายงานในหัวขอ
ตางๆเพื่อใหเกิดมาตรฐาน และมีรูปแบบเดียวกันจากการที่ไดไปศึกษาเอกสารจากหลายวิทยาลัยฯ
และเอกสารที่สวนกลาง(สอศ.) ที่เคยสงเผยแพรไปยังสถานศึกษาในเรื่องการจัดทํารายงานวิชา
โครงการ พบวา สถานศึกษาไดมีการพัฒนารูปแบบการจัดทํารายงาน หลากหลายรูปแบบ ที่ผานมา มี
ทั้งลักษณะ 3 บท 5 บท(เชิงวิจัย) และบางสถานศึกษาไมไดกําหนดเปนบท แตครูกําหนดหัวขอให
ผูเรียนไปศึกษาสําหรับในปการศึกษานี้ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตองการพัฒนาทักษะ
วิจัยใหนักศึกษาอาชีวศึกษา โดยการบูรณาการความรูในสาขาวิชาชีพ โดยใหผูเรียนสามารถการสราง
ชิ้นงาน/โครงการและสิ่งประดิษฐตางๆ โดยมีกระบวนการวิจัยเปนสวนหนึ่งของการเรียนรูเพื่ อพิสูจน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการสรางชิ้นงาน/โครงการและสิ่งประดิษฐดังกลาว โดยผานการเรียน
การสอนวิชาโครงการหรือวิชาชีพซึ่งขั้นตอนสุดทายการศึกษาในรายวิชาโครงการกําหนดใหผูเรียน
จะตองมีการจัดทํารายงานเพื่อเผยแพรผลงาน ซึ่งจะเปนการสะทอนผลการศึกษาและการปฏิบัติงาน
ใหเกิดความเขาใจในผลงาน ทั้งแกผูเรียน ผูสนใจ และผูเกี่ยวของจึงขอเสนอตัวอยางรูปแบบการจัดทํา
รายงาน ขอกําหนดการพิมพ ลักษณะ ผลงานทางวิชาการ 5 บท ซึ่งไดตัวอยางมาจาก คูมือการจัดทํา
โครงการ หลักสูตรประกาศนียบัต รวิชาชีพ (ปวช.) 2545 (ปรับปรุง 2546) และหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชั้นสูง (ปวส.) 2546 ของสถาบันอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 (เปน
ตัวอยางแนวทางเทานั้น ซึ่งสถานศึกษา/ครูผูสอนสามารถนําไปพัฒนา ปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
ของสถานศึกษาและโครงการของผูเรียน แตใหคงลักษณะรายงานการวิจัย 5 บท)
วิทยาลัยการอาชีพดานซาย จึงไดนํามาเปนแบบอยางเพื่อใหสถานศึกษาไดมีการพัฒนาการ
จัดทํารายงานโครงการ 5 บทตอไป
คณะผูจัดทํา
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สารบัญ
คํานํา
สารบัญ
การเขียนรายงานวิจัย
ตัวอยางโครงรางรายงานวิจัย 5 บท
สวนประกอบของโครงการ
รายละเอียดการพิมพ
แบบเสนอโครงการดวยกระบวนการวิจัย
แบบประเมินโครงการ ปค.11
แบบประเมินการดําเนินงาน ปค.21
แบบประเมินการดําเนินงาน ปค.22
แบบประเมินขั้นสิ้นสุดการดําเนินงาน ปค.31
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การเขียนรายงานวิจัย
การเขียนงานวิจัย เปนการเลาเรื่องราวเหตุการณและผลผลิตที่เกิดขึ้นในขณะที่ดําเนินการ
วิจัย รวมถึงสิ่งตางๆ ที่เกิดขึ้นซึ่งเกี่ยวของกับการวิจัย และนาจะเปนประโยชนตอการพัฒนางานของ
ผูวิจัย เราเขี ยนรายงานการวิ จันเพื่ อเผยแพรผลงานใหส ารธารณชนให ไดรั บรูเ พื่อครูอาจารยหรื อ
นักศึกษาทานอื่นๆ จะไดนําไปใชประโยชนในการพัฒนางานของตน หรือเปนแนวทางที่จะทําการ
พัฒนางานของตน หรือเปนแนวทางที่จะทําการวิจัยตอไป
รายงานการวิจัยประกอบดวย 3 สวน คือ สวนหนา สวนเนื้อหา และสวนทาย แนวทางการ
เขียนแตละสวนมีดังนี้
แนวทางการเขียนสวนหนา
- ปก ประกอบดวยชื่อเรื่อง ชื่อผูวิจัย และขอความอื่นๆ เชนหนวยงานของผูวิจัย ปที่ทําวิจัย
- บทคัดยอ เปน สวนที่สรุปยอเรื่องราวทั้งหมดของงานวิจัย สิ่งสําคัญที่ควรนําเสนอไดแก
วัตถุประสงคของการวิจัย วิธีดําเนินการวิจัย ผลการวิจัย สรุปและขอเสนอแนะ
- กิตติกรรมประกาศ เปนการประกาศขอบคุณบุคคล หนวยงานที่ใหความอนุเคราะห และ
สนับสนุนใหการดําเนินการวิจัยสําเร็จไดดวยดี
- สารบัญ โดยทั่วไปแบงได 3 สวนไดแก สารบัญเนื้อเรื่อง สารบัญตาราง และสารบัญแผนภูมิ
และภาพประกอบ
หมายเหตุ การกําหนดเลขหนาในสวนหนานี้ นิยมใชระบบตัวอักษร คือ ก ข ค .....
แนวการเขียนสวนเนื้อหา
สวนเนื้อหาประกอบไปดวย 5 บท (รวมจํานวนหนาไมเกิน 20 หนา) ดังนี้
บทที่ 1 บทนํา
บทที่ 2 แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
บทที่ 3 วิธีดําเนินการวิจัย
บทที่ 4 ผลการวิจัย
บทที่ 5 สรุป อภิปรายผลและขอเสนอแนะ
สวนทาย
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
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แนวการเขียนสวนเนื้อหา มีรายละเอียดดังนี้
บทที่ 1 บทนํา ประกอบดวยสวนตางๆ ที่เขียนไวแลวในแบบเสนอโครงการวิจัย ประกอบดวยหัวขอ
ตางๆ ดังนี้
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
วัตถุประสงคของการวิจัย
ขอบเขตของการวิ จั ย (ขอบเขตการสร า งสิ่ ง ประดิ ษ ฐ แ ละการประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพ
สิ่งประดิษฐ)
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
บทที่ 2 แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
บทนี้เปนการนําเสนอแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของที่ใชเปนกรอบในการวิจัยตอง
เรียบเรียงสรุปกรอบความคิด หลักการ การเขียนตองเปนการเรียบเรียงเนื้อหาเหมือนกับการเขียน
บทความทางวิชาการ ไมควรลอกเนื้อหามาตอกันเปนทอนๆ หัวขอสําคัญควรจะประกอบดวย
- แนวความคิดหรือทฤษฎีที่เกี่ยวของที่นํามาใชในงานวิจัย
- ผลการวิจัยที่เกี่ยวของกับสิ่งที่นํามาใชในการแกปญหา
บทที่ 3 วิธีดําเนินการวิจัย
บทนี้เปนการนําเสนอถึงวิธีการสรางและพัฒนาเครื่องมือที่ใชในการวิจัย รูปแบบการวิจัย การ
เก็บรวบรวมขอมูล และวิธีการวิเคราะหขอมูล หัวขอที่ควรนําเสนอในบทนี้มีดังนี้
- การสรางเครื่องมือสําหรับใชในการวิจัย มีอะไรบาง มีขั้นตอนการสรางและพัฒนาอยางไร
- ประชากรและกลุมตัวอยาง
- การดําเนินการทดลอง เขียนใหชัดเจนวาดําเนินการอยางไร
- การเก็บรวบรวมขอมูลมีแผนอยางไร เก็บเมื่อใดอยางไร ใครเปนคนเก็บ ใครเปนคนใหขอมูล
- การวิเคราะหขอมูลการวิจัยใชวิธีการใด
บทที่ 4 ผลการวิจัย
บทนี้เปนการนําเสนอผลการวิจัย ซึ่งมีทั้งผลการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ
หลักการนําเสนอผลการวิจัยทั้งสองลักษณะมีดังนี้
ผลการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
- เรียงลําดับตามวัตถุประสงค
- ใชภาษาที่เขาใจงาย หลีกเลี่ยงการใชภาษาทางสถิติ
- หากมีตารางหรือกราฟใหอธิบายอยางชัดเจนวาตองการนําเสนออะไร
บทที่ 5 สรุป อภิปรายผลและขอเสนอแนะ
บทนี้เปนการนําเสนอขอสรุปจากทุกบทที่ผานมาและขอคนพบที่ไดจากการวิจัย การเขียน
โดยทั่ วไปจะเริ่ มจากวั ต ถุ ป ระสงค การวิ จั ย สรุ ป วิธี การวิ จั ย โดยย อ สรุ ป ผลการวิ จั ย การอภิ ป ราย
ผลการวิจัยและขอเสนอ การเขียนสรุปผลการวิจัยควรเขียนในลักษณะการตีความจากขอมูลใหสั้น
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กระชับ และเรียงลําดับตามวัตถุประสงคของการวิจัย การเขียนอภิปรายผลการวิจัย ควรแยกอภิปราย
เปนประเด็น โดยชี้ประเด็นวาสอดคลองหรือไมสอดคลองกับทฤษฎีหรือผลการวิจัยที่คนอื่นทําไวโดย
ยกเหตุผลมาประกอบการอภิปราย
การเขียนขอเสนอแนะ เปนการนําเสนอประเด็นที่ควรที่ควรนําผลการวิจัยไปใชประโยชน
ซึ่งมีขอควรระวังในการนําไปใชอะไรบาง แนะนําไปใชอะไรบาง และขอเสนอแนะวาควรทําวิจัยอะไร
อยางไร
การเขียนประสบการณที่ผูวิจัยไดรับ ในงานวิจัยเชิงคุณภาพถือวาหัวขอนี้เปนสิ่งที่สําคัญมาก
เพราะเป น การเล าถึ งความรู สึ กที่ เ กิ ด ขึ้ น ทั้ งทางบวกและทางลบป ญ หาอุ ป สรรคที่ ผู วิ จั ย พบ และ
แนวทางการแกปญหาอุปสรรคเหลานี้ รวมทั้งการเลาถึงการเรียนรูจากประสบการณในการทําวิจัยที่มี
คุณคาตอผูวิจัยทั้งในดานทํางานและหนวยงาน
แนวทางการเขียนสวนทาย
สวนทายของการเขียนรายงานการวิจัยประกอบดวย 2 สวน คือ
บรรณานุกรม การเขียนบรรณานุกรมใหใชรูปแบบดังตอไป
ชื่อผูแตง.1,/ชื่อสกุลผูแตงคนที่ 2//และชื่อผูแตงคนที่ 3.//(ปที่พิมพ).//ชื่องานเขียน.//ครั้งที่
พิมพ//สถานที่พิมพ.
กรณี วัสดุสื่อโสตทัศน ประเภทแถบบันทึกเสียง แผนเสียง แผนซีดี ภาพยนตร ภาพเลื่อน
ภาพนิ่ง แผนที่ วีดีทัศน ใชรูปแบบดังนี้
ชื่อผูบรรยายหรือผูพูดหรือผูขับรอง(ถามี).//(ปที่ผลิต).//ชื่อของวัสดุ.//(ประเภทของวัสดุ).//
กรณื สื่ออิเล็กทรอนิกส (ออนไลน)
ชื่อผูแตง.//(วันเดือนปที่สืบคน).//ชื่อเรื่อง.//แหลงที่มา(เว็บไซต)
หมายเหตุ เครื่องหมาย / หมายถึง เวนวรรค 1 ตัวอักษร ถาไมปรากฏชื่อผูแตง ใหลงชื่อ
เรื่องเปนสําคัญ
ภาคผนวก การเขียนภาคผนวกอาจนําเสนอภาพกิจกรรม เครื่องมือที่ใชในการวิจัย อุปกรณ
ตัวอยางขอมูลดิบ ทั้งนี้ขอใหพิจารณาความเหมาะสมดวยวาควรนําเสนออะไร ตามลําดับอยางไร
หมายเหตุ การจัดทําเอกสารใหใช รูปแบบตัวอักษร (Font) แบบ TH SarabunPSK ขนาด 16 point
หัวขอขนาด 18 point
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ตัวอยางหนาที่ 1 ปกนอก เขาปกแข็ง

ตัวอยางโครงรางรายงานวิจัย 5 บท
ขนาด 24 หนา

หุนยนตดูดฝุน อัตโนมัติ

ขนาด 22 หนา

นายชัยวัฒน โปริสา
นายศตวรรษ แสงสิทธิ์

ขนาด 18 หนา

โครงการนี้เปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สาขาวิชาไฟฟากําลัง สาขางานติดตั้งไฟฟา
วิทยาลัยการอาชีพดานซาย
ปการศึกษา 2556

ปการศึกษาที่จบ

5
ตัวอยางหนาที่ 2
(กระดาษเปลารองปกใน 1 แผน)

6
ตัวอยางหนาที่ 3 ใบรับรองโครงการ

ใบรับรองโครงการ
วิทยาลัยการอาชีพดานซาย
เรื่อง

หุนยนตดูดฝุนอัตโนมัติ

โดย

นายชัยวัฒน โปริสา รหัส 5531040003
นายศตวรรษ แสงสิทธิ์ รหัส 5531040007

ไดรับอนุมัติใหนับเปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สาขาวิชาไฟฟากําลัง
สาขางานเครื่องกลไฟฟา
_________________________ที่ปรึกษาโครงการ
(……………………………)
_________________________หัวหนาสาขาวิชา
(……………………………)
วันที่…………เดือน…………………………….พ.ศ……………..
คณะกรรมการสอบโครงการ
_______________________________________________ประธานกรรมการ
(
ชื่ออาจารย
)
_______________________________________________กรรมการ
(
ชื่ออาจารย
)
_______________________________________________กรรมการ
(
ชื่ออาจารย
)

ขนาด 18 หนา

7
ทั้งหนานี้ ใชขนาด16 ปกติ
ตัวอยางหนาที่ 4 ปกใน

หุนยนตดูดฝุนอัตโนมัติ

นายชัยวัฒน โปริสา
นายศตวรรษ แสงสิทธิ์

โครงการนี้เปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สาขาวิชาไฟฟากําลัง สาขางานติดตั้งไฟฟา
วิทยาลัยการอาชีพดานซาย
ปการศึกษา 2555

8
ตัวอยางหนาที่ 5 บทคัดยอ

ชื่อ
ชื่อเรื่อง
สาขาวิชา
สาขางาน
ที่ปรึกษา
ปการศึกษา

: นายชัยวัฒน โปริสา
นายศตวรรษ แสงสิทธิ์
: หุนยนตดูดฝุนอัตโนมัติ
: ไฟฟากําลัง
: ติดตั้งไฟฟา
: อาจารยสุธรรม ชนะทอง
: 2556

ขนาด 16 ปกติ

ขนาด 18 หนา

บทคัดยอ
โครงการ เรื่อง หุนยนตดูดฝุนอัตโนมัติ มีจุดมุงหมายเพื่อ………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
การเขียนบทคัดยอ
จะตองกลาวถึงหัวขอตอไปนี้
* ชื่อโครงการ
* วัตถุประสงค
* สวนประกอบของโครงการ ตามลักษณะของบล็อกไดอะแกรม
* รูปแบบของการทดลอง
* ผลการทดลอง และสรุปผลการทดลอง
เขียนเปนยอหนาเดียวกัน โดยความยาวไมเกิน 1/2 หนากระดาษ

ขนาด 16 ปกติ

9
ตัวอยางหนาที่ 6 กิตติกรรมประกาศ

ขนาด 18 หนา

(ค)

กิตติกรรมประกาศ
คําขอบคุณผูใหความชวยเหลือตาง ๆ ……………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………..
ขนาด 16 ปกติ
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
นายชัยวัฒน โปริสา
นายศตวรรษ แสงสิทธิ์

10
ขนาด 18 หนา
หางจากขอบบน 2 นิ้ว

ตัวอยางหนาที่ 7 สารบัญ

(ง)

สารบัญ
เรื่อง
บทคัดยอ
กิตติกรรมประกาศ
สารบัญตาราง
สารบัญรูป
บทที่ 1 บทนํา
1.1 ความเปนมาของโครงการ
1.2 วัตถุประสงคของโครงการ
1.3 ขอบเขตของโครงการ
1.4 วิธีการดําเนินการ
1.5 ประโยชนที่ไดรับของโครงการ
1.6 นิยามศัพท
บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
2.1 ไมโครคอนโทรลเลอร MCS-51
2.2 อัลตราโซนิคเซ็นเตอร
2.3 สเต็ปมอเตอร
2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวของ (ถามี)
บทที่ 3 วิธีดําเนินงานโครงการ/วิธีดําเนินการวิจัย
3.1 แผนผังการทํางานของหุนยนต
3.2 การออกแบบวงจร
3.3 การออกแบบโปรแกรมควบคุม
3.4 อุปกรณที่ใชในการทดลอง
บทที่ 4 ผลการทดลอง
4.1 การทดสอบหุนยนต
4.2 ผลจากการทดสอบหุนยนต
4.3 การนําไปใชงาน

ขนาด 16 ปกติ

หนา
ค
ง
ช
ซ
1

11
(จ)

ขนาด 18 หนา

สารบัญ(ตอ)
บทที่ 5 สรุปผลและขอเสนอแนะ
5.1 สรุปผลการทดลอง
5.2 ปญหาและอุปสรรคในการทดลอง
5.3 ขอเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
บรรณานุกรม
ภาคผนวก ก.
* ชุดคําสั่งการทํางานของโปรแกรมควบคุมหุนยนตดูดฝุน
* รูปแสดงสวนประกอบของหุนยนตดูดฝุน
* รายละเอียดของอุปกรณ
* วงจรพิมพ
* การวางแผนอุปกรณบนวงจรพิมพ
ภาคผนวก ข.
* คุณสมบัติของ IC 89C2051
ประวัติผูจัดทํา

ขนาด 16 ปกติ

12
(ฉ)

สารบัญตาราง
ตารางที่ 2.1 คุณสมบัติของไมโครคอนโทรลเลอร MCS-51 5

ขนาด 18 หนา

ขนาด 16 ปกติ

หนา

(ช)

สารบัญรูป
รูปที่ 3.1 บล็อกไดอะแกรมสวนประกอบหุนยนต 20
*
*
*

13

ขนาด 18 หนา

ขนาด 16 ปกติ

หนา

14
(ซ)

ขนาด 18 หนา

บทที่ 1
บทนํา

1. ความเปนมาของโครงการ
กลาวถึงความเปนมา เหตุจูงใจที่ตองทําโครงการนี้
2. วัตถุประสงคของโครงการ
2.1 เพื่อสรางหุนยนตดูดฝุนแบบอัตโนมัติ
2.2 เพื่อศึกษาหลักการทํางานของไมโครคอนโทรลเลอร MCS-51
2.3 เพื่อศึกษาหลักการทํางานของอัตราโซนิค
2.4 เพื่อศึกษาการทํางานของสเต็ปปงมอเตอร

ขนาด 16 หนา
ขนาด 16 ปกติ
การยอหนาใหม ใหหางจาก
ขอบกระดาษ4 ตัวอักษรหรือ
ประมาณ 1 เซนติเมตร ทุกครั้ง

3. ขอบเขตของโครงการ (ระบุขอบเขตของงานที่ตองการทํา ใชเครื่องมือและอุปกรณอะไรบาง)
3.1 เดินหลบสิ่งกีดขวางไดอยางอัตโนมัติ
หัวขอยอย บรรทัดตอไปใหเยื้อง
3.1.1 เดินตามเสนสีขาว
ลดหลั่นกันไปแบบขั้นบันได
3.1.2 เดินไดเฉพาะบริเวณที่มีแสงสวาง
3.1.2.1 เดินไดเฉพาะแสงสวางไมนอยกวา 100 ลักส
3.2 ใชกับแหลงจายตรงขนาด 12 โวลต
4. ประโยชนที่ไดรับจากโครงการ
ประโยชนที่ไดจากการทําโครงการ โดยเขียนเปนขอ ๆ
5. วิธีการดําเนินการ
เขียนเปนลําดับขั้นตอนในการปฏิบัติดําเนินงาน ตั้งแตเริ่มตนหาหัวเรื่องที่สนใจ จนกระทั่ง
การจัดทําคูมือโครงการ
6. นิยามศัพท
นิยามศัพทที่เกี่ยวของที่สําคัญเพื่อใหเกิดความเขาใจในงาน

ขนาด 18 หนา

15

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ในการศึกษาเรื่องหุนยนตดูดฝุนอัตโนมัติ ผูวิจัยไดรวบรวมแนวคิดทฤษฎีและหลักการตางๆจากเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวของดังตอไปนี้
ขนาด 16 หนา
2.1 ไมโครคอนโทรลเลอร MCS-51
ไมโครคอนโทรลเลอร 89C52 พรอมกับคอมไพเลอรสําหรับแปลโปรแกรม ใชภาษาอะไรก็ตองกลาวถึงภาษา
นั้น รวมทั้ง วิ ธีการที่ได มาซึ่ งคอมไพเลอร ตัว นั้ น และการใชอุ ป กรณ อะไรบัน ทึกโปรแกรมลงในตัว ชิ พ
ไมโครคอนโทรลเลอร
2.2 อัลตราโซนิคเซ็นเตอร

ขนาด 16 ปกติ

2.3 สเต็ปปงมอเตอร

กลาวถึงทฤษฎีที่เกี่ยวของที่นํามาใชในการทําโครงการ และตองครบถวน ตัวอยางเชน เรื่องหุนยนตดูด
ฝุนอัตโนมัติ ในเนื้องานใชไมโครคอนโทรลเลอรเบอร 89C52 ใชสเต็ปปงมอเตอรเปนตัวขับเคลื่อน ใชอัลตรา
โซนิกเปนตัวตรวจจับปองกันการชน
* ไมโครคอนโทรลเลอร 89C52 พรอมกับคอมไพเลอรสําหรับแปลโปรแกรม ใชภาษาอะไรก็ตองกลาวถึง
ภาษานั้น รวมทั้งวิธีการที่ไดมาซึ่งคอมไพเลอรตัวนั้น และการใชอุปกรณอะไร บันทึกโปรแกรมลงในตัวชิพ
ไมโครคอนโทรลเลอร
* สเต็ปปงมอเตอรพรอมทั้งการบังคับ
* คลื่นอุลตราโซนิก พรอมทั้งวิธีการกําเนิดคลื่น และวิธีการตรวจจับ
เทาที่ตรวจพบนักศึกษามักจะลอกหนังสือตํารา หรือบทที่ 2 ของกลุมอื่นมา ซึ่งเปนเรื่องที่ไรมารยาททางวิชาการ
ใหนักศึกษาเรียบเรียงใหกระชับ แลวอางอิงเอกสารที่นําขอมูลมานั้นในบรรณานุกรม

16
ขนาด 18 หนา

บทที่ 3
วิธีดําเนินโครงการดําเนินการ/วิธีดําเนินการวิจัย
กลาวถึงออกแบบโดยละเอียด ยกตัวอยางดังตอไปนี้
ขนาด 16 หนา
3.1 บล็อกไดอะแกรมของหุนยนตทุกภาค
พรอมทั้งอธิบายการทํางานของแตละภาคอยางละเอียด
3.2 การออกแบบแตละบล็อกและวงจรแตละภาค
3.3 ผังงานในการทํางานของระบบ
ขนาด 16 ปกติ
3.4 รูปแบบวงจรและการคํานวณที่มาของอุปกรณ
3.5 แหลงจายไฟของระบบและการปองกันการลัดวงจร
3.6 การออกแบบชุดคําสั่ง (ไดแก โฟลชารจแสดงขั้นตอนของโปรแกรมการทํางาน)

17
ขนาด 18 หนา

บทที่ 4
ผลการทดลอง/วิจัยละการวิเคราะหขอมูล
ใหกลาวถึงวิธีการทดลอง วาทําอยางไรใหมีภาพประกอบตามวิธีการที่ทดลองนั้น ผลที่ไดเปน
อยางไร ลักษณะของสัญญาณที่จําเปนบางจุด เมื่อใหทํางานซ้ํา ๆ ตั้งแต 20 ครั้งขึ้นไป มีอัตราในการ
ทํางานที่ประสบความสําเร็จกี่ครั้ง หากมีขอผิดพลาดและทําการแกไขแลว ผลเปนอยางไร ตารางบันทึก
ผลการทดลอง กราฟรูปคลื่นที่แสดงถึงประสิทธิภาพของโครงการ
ขนาด 16 หนา
4.1 การทดสอบหุนยนต
- วิธีการ/ขั้นตอนทดสอบ
4.2 ผลการจากการทดสอบหุนยนต
- ผลการวิเคราะหขอมูลที่เปนตัวเลขหรือคาสถิติที่ คํานวณไดนิยมนําเสนอในรูปตารางและเผยภูมิกราฟ
ประกอบ
- การแปลความหมายขอมูลจากตาราง
ขนาด 16 ปกติ
4.3 การนําไปใชงาน

ขนาด 18 หนา

18

บทที่ 5
สรุป อภิปรายผลและขอเสนอแนะ
ใหนําผลการทดลองไปปรึกษาอาจารยที่ปรึกษา วาเปนที่พอใจ หรือตรงกับขอบเขตของงานแลว
หรือยัง แลวใหแกไขตามที่ อาจารยปรึกษาแนะนํา จนอาจารยที่ปรึกษาอนุญาตใหนัดนําเสนอแลวจึ ง
สรุปผลการทดลองวาไดผลอยางไร มีปญหาอุปสรรคอะไร หากมีใครสนใจจะทําตอจะเสนอแนะใหผูทํา
ตอพัฒนา หรือแกไขอะไร อยางไร
5.1 สรุปผลการทดลอง
-สวนนี้จะสรุปเกี่ยวกับวัตถุประสงคของโครงการ วิธีดําเนินโครงการไดแก เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล
การวิเคราะหขอมูลและผลการทดลอง
ขนาด 16 หนา

5.2 ปญหาและอุปสรรคในการทดลอง สอดคลองหรือขัดแยงในทางทฤษฎีอยางไร
- สวนนี้จะเปนการอภิปรายผล วาทําไมผลการทดลองจึงเปนเชนนี้ สอดคลองหรือขัดแยงในทางทฤษฎีอยางไร
ปญหาและอุปสรรคในการทดลอง (ปญหาทางเทคนิค)
5.3 ขอเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
- สิ่งที่คาดวาเปนไปได เพื่อใหสามารถพัฒนาตอไป ไดอยางสมเหตุสมผล

ขนาด 16 ปกติ

19
ขนาด 18 หนา

บรรณานุกรม
ภาษาไทย
หนังสือ
ขนาด 16 ปกติ
() ชื่อผูแตง . ชื่อหนังสือ . พิมพครั้งที่ . จังหวัด ; สํานักพิมพ . ป พ.ศ. ที่พิมพ .
ตัวอยาง
(1)ธนัท ชัยยุทธ . วงจรอิเล็กทรอนิกสพื้นฐาน . พิมพครั้งที่ 3 . กรุงเทพมหานคร ; อักษรเจริญทัศน . 2545 .
(2)ปรีชา ชนะสงคราม และ สมพล ศรีสะอาน . มอเตอรกระแสตรงพื้นฐาน . กรุงเทพมหานคร ; ซีเอ็ดยูเคชั่น . 2545
.
เวน 8 ตัวอักษร-เมื่อเขียนในบรรทัดเดียวไมพอ เมื่อขึ้นบรรทัดใหมใหยอหนาเขาไป 8 ตัวอักษร
วารสาร
()ชื่อผูแตง . "ชื่อเรื่อง" . ชื่อวารสาร . ฉบับที่ ; หนาที่ .
ตัวอยาง
(3)ยืน ภูสุวรรณ. "การใชคอมพิวเตอรชวยในการเรียนการสอน". วารสารไมโครคอมพิวเตอร.
ฉบับที่ 126
กุมภาพันธ 2545 ; 120-129.
หมายเหตุ ใหเรียงลําดับชื่อผูแตงตามลําดับตัวอักษรภาษาไทยและใสหมายเลขกํากับแตละรายการ
ไวหนา โดยเขียนไวในเครื่องหมาย ( )
ภาษาอังกฤษ
ใชรูปแบบเดียวกับภาษาไทย และเรียงลําดับผูแตงตามอักษรภาษาอังกฤษ เชน
(4)Heinich, Robert and Russal, Jame D. Instructional Media : the New Technologies of
Instruction.
New York: John Wiley&Sons Inc.,1982.
เว็บไซต
ถามีการอางอิงขอมูลจากเว็บไซต ใหอางอิงเปนชือ่ เว็บไซตที่อางถึงขอมูลอยู และเรียงลําดับตามอักษรภาษาอังกฤษ
(5)http://www.elecnet.chandra.ac.th/tipntrick/stepper/index.html
(6)http://www.kmitnb.ac.th/mte/motor/index.html
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ขนาด 18 หนา

ภาคผนวก
ประกอบดวยรายละเอียดตาง ๆ ดังนี้ (ถามี)
ก) ชุดคําสั่งหรือโปรแกรมที่ใชควบคุมการทํางาน
ข) Data Sheet
ขนาด 16 ปกติ
ค) รายการอุปกรณ
ง) ภาพถายแสดง สวนประกอบการติดตั้ง
จ) ภาพวงจรพิมพ (ภาพแผนปรินซ)
ซ) ภาพวงจรที่มีขนาดใหญไมสามารถแสดงอยูในรูปกระดาษ A4ได และอื่น ๆ ที่มี
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ขนาด 18 หนา

ประวัติผูจัดทํา
ชื่อ - สกุล
ชื่อเรื่อง (ชื่อโครงการ)
สาขาวิชา
ประวัติ

ประวัติสวนตัว
วัน เดือน ป ที่เกิด อายุ
ที่อยู (ปจจุบัน)

ประวัติการศึกษา
ป พ.ศ. 2554 ปวช. สาขาวิชาชาง……………………
ป พ.ศ. 2555 ปวส. สาขาวิชาไฟฟากําลัง วิทยาลัยการอาชีพดานซาย

ขนาด 16 ปกติ
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สวนประกอบของโครงการ
1. ปก ทําดวยกระดาษแข็ง และชื่อหัวขอโครงการ ชื่อโครงการ ชื่อผูจัดทําโครงการวิชาและปการศึกษาที่จบ สันขาง
พิมพชื่อโครงการและปการศึกษาที่จบ
1.1 ใบรองปก มีไวเพื่อยึดปกใหติดกับเลมหนังสือ และชวยปองกันเนื้อหนังสือเมื่อปกหลุดใชกระดาษสีขาว
ปลอยเปนแผนซอนบนหนังสือ
1.2 ปกใน ขอความในปกจะเหมือนกับปกแข็งดานนอกทุกอยางและเปนภาษาไทย พิมพไมใชตัวหนา
1.3 ใบรองปกหลัง อยูกอนปกหลังเปนกระดาษเปลาสีขาว
2. ใบรับรองโครงการ ใบรับรองโครงการ อนุมัติใหนับโครงการ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาไฟฟา
กําลัง สาขางานติดตั้งไฟฟา นี้เปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ตองมีการอนุมัติ
ผลจากกรรมการผูสอบ จึงจะสมบูรณ
3. บทคัดยอ ใหเขียนบทคัดยอ เปนการสรุปยอความหลักการและเหตุผลความสําคัญของเนื้อหาที่จัดทํา
4. กิตติกรรมประกาศ เปนการแสดงคําอุทิศความดีของหนังสือใหแกผูมีพระคุณ ซึ่งไดใหความชวยเหลือสนับสนุนจน
โครงการสําเร็จดวยดี
5. สารบัญ เปนหนาบอกรายการและตําแหนงของเนื้อหาสาระในเลม เชนบอกบทอยูหนาที่เทาใดอาจเพิ่มหนาสารบัญ
ตาราง และสารบัญภาพประกอบเพิ่มเติม
6. เนื้อเรื่อง
บทที่ 1 บทนํา
บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
บทที่ 3 วิธีดําเนินโครงการ/วิธีดําเนินการวิจัย
บทที่ 4 ผลการทดลอง/วิจัย และการวิเคราะหขอมูล
บทที่ 5 สรุป อภิปรายและขอเสนอแนะ
หมายเหตุ รายละเอียดแตละบท ไดแสดงไวในหนาที่บทตาง ๆ ขางตนแลว
7. บรรณานุกรม เอกสารอางอิง เปนรายการแสดงรายชื่อหนังสือที่ใชคนควาหรืออางอิงตองพิมพใหถูกตอง และดู
รายละเอียดไดในหนาบรรณานุกรม
8. ภาคผนวก เปนสวนขอมูลอื่น ๆ ที่ตองการเพิ่มเติม และ มีความสําคัญในการคนควา และใชเปนอางอิงได เชน
Data sheet รายการอุปกรณ ภาพถายชิ้นงาน โปรแกรมควบคุมการทํางานแตละเรื่องแบงเปน
ภาคผนวก ก ภาคผนวก ข ตามความเหมาะสม
9. ประวัติ ผูจัดทํา แสดงชื่อ อายุ การศึกษา ประสบการณ อาชีพ และ ความสามารถของผูจัดทําโครงการ เปน
กระดาษหนาสุดทายของเนื้อหา ถาผูจัดทํามากกวา 1 คน ใหคนแยกคนละหนา
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รายละเอียดการพิมพ
* การพิมพใหใชตัวอักษร TH SarabunPSK เทานั้น โดยมีขอกําหนดดังนี้
1. บทที่ และชื่อเรื่องบท ใชขนาด 18 แบบ หนา หางจากขอบบน 2 นิ้ว
2. หนาอื่นที่ไมใชหนาบท ใหหางจากขอบบน 1.5 นิ้ว
3. ถาเปนการพิมพขอความปกติใช ขนาด 16 และ หัวขอเนื้อหา ใหใช ขนาด 16 แบบหนา
4. การใชภาษาอังกฤษใหใชรูปแบบเดียวกันรูปแบบที่เปนภาษาไทย
* การตั้งหนากระดาษ
1. ขอบบน 1.5 นิ้ว
2. ขอบซาย 1.5 นิ้ว
3. ขอบขวา 1 นิ้ว
4. ขอบลาง 1 นิ้ว
* ขึ้นตนบทใหมใหคําวา "บทที่.." หางจากขอบบน 2 นิ้ว และไมพิมพตัวเลขบอกหนา
* ตัวเลขบอกหนาใหพิมพบนตําแหนงของขอบบนขวา หางจากขอบกระดาษดานบน 0.5 นิ้ว และหางจาก
ขอบขวา 0.5 นิ้ว และตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาดปกติ 16
* ตั้งแตบทคัดยอจนถึงบทที่ 1 ใหพิมพเลขหนาขอบลาง ตรงกลาง เปนภาษาไทยและมีวงเล็บ โดยเริ่มหนา
บทคัดยอเปน (ค) ไปจนถึงหนากอนบทที่ 1
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กระดาษ A4

การจัดหนากระดาษ
กั้นหนา 1 1/2
นิ้ว

กั้นหลัง 1 นิ้ว

หนาปกติทั่วไปใหกั้นบน 1 1/2 นิ้ว

เวน 1 บรรทัด

หนาทั่วไปใหเริ่มชิดขอบบน 1.5 นิ้ว ทุกหนา ยกเวนบทที่

บทที่ 3

หนาเริ่มตนบทตางๆใหกั้นบน 2 นิ้ว

การออกแบบและการดําเนินงาน

1
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แบบเสนอโครงการดวยกระบวนการวิจัย
ชื่อโครงการ.........................................................................................................
คณะผูจัดทําโครงการ
1......................................................................
2......................................................................
3......................................................................
4.....................................................................
5.....................................................................
ความเปนมาของโครงการ
..................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
วัตถุประสงคของโครงการ
1................................................................................
2................................................................................
3................................................................................
สมมติฐาน
...............................................................................................................................................
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร
...................................................................................................................................
กลุมตัวอยาง
..............................................................................................................................
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1.........................................................................................
2.........................................................................................
นิยามศัพท
1...................................................................................................................................................
2...................................................................................................................................................
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วิธีดําเนินโครงการ
1. รูปแบบการวิจัย
......................................................................................................................................
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
2.1 เครื่องมือที่ใชในการพัฒนา ไดแก......................................................................
2.2 เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล ไดแก..........................................................
3. การเก็บรวบรวมขอมูล
..................................................................................................................................
4. การวิเคราะหขอมูล
...................................................................................................................................
แผนดําเนินโครงการ
กิจกรรม
สัปดาหที่
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1
2
3
4
5
6
งบประมาณ
..............................................................................................................................
เอกสารอางอิง
................................................................................................................................
ลงชื่อ........................................ผูเขียนโครงการ
ลงชื่อ.....................................ครูที่ปรึกษาโครงการ
(........................................)
(......................................)
ลงชื่อ........................................หัวหนาสาขาวิชา
ลงชื่อ.....................................ฝายวิชาการ
(........................................)
( นายมณู ดีตรุษ )
ลงชื่อ............................................
(นายสุพล แถมเงิน)
ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพดานซาย
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แบบประเมินโครงการ ( 15 คะแนน )

ปค.11

1. ชื่อโครงการ....................................
2. คณะผูจดั ทําโครงการ

2.1................................................................................
2.2 .............................................................................
2.3 .............................................................................
2.4 ............................................................................
2.5 ...............................................................................
3. การประเมินโครงการ
รายการ
1. ความสอดคลองของชื่อโครงการกับ
วัตถุประสงคของโครงการ
2. ความคิดริเริ่มสรางสรรคและประโยชน
3. การวางแผนดําเนินงาน ระบุขั้นตอน
ชัดเจน
4. ความเปนมาของโครงการ ระบุถึงปญหา
เหตุผลที่ทําวิจัย การเลือกวิธีการแกไขปญหา
5. ขอบเขตของโครงการ ระบุถึงกลุม
ประชากร,เนื้อหาและตัวแปรที่จะศึกษา

ระดับความเหมาะสม
3
2
1
.............................. .............................. ..............................
.............................. .............................. ..............................
.............................. .............................. ..............................
.............................. .............................. ..............................
............................. ............................. .............................

รวม
ไดคะแนน

หมายเหตุ

ลงชื่อ ............................................ ผูประเมิน
( ............................................ )
คะแนนที่ได = ระดับความเหมาะสมทั้ง 3 ชองรวมกัน
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แบบประเมินการดําเนินงาน
การปฏิบัติกิจกรรมในชั้นเรียน ( 10 คะแนน )
ชื่อ - สกุล

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

หมายเหตุ

สป.
ป.
จ.

ปค.21

สป.5 สป.6 สป.7 สป.8 สป.9 สป.10 สป.11 สป.12 สป.13 สป.14 รวม
ป จ ป จ ป จ ป จ ป จ ป จ ป จ ป จ ป จ ป จ ป จ

สัปดาหที่
คะแนนปฏิบัติงาน ( คะแนนรวม 5 คะแนน )
คะแนนจิตพิสัย ( คะแนนรวม 5 )

ลงชื่อ................................................ผูประเมิน
(................................................)
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แบบประเมินการดําเนินงาน
ความกาวหนาการจัดทําโครงการ ( 5 คะแนน )
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

กลุมที่/ชื่อโครงการ

สป.5

สป.6

สป.7

สป.8

สป.9

ปค.22
สป.10 สป.11 สป.12 สป.13 สป.14

ลงชื่อ................................................ผูประเมิน
(.....................................................)
หมายเหตุ

สป. สัปดาหที่
เกณฑการใหคะแนน
3 ดําเนินงานไดมากกวาแผน
2 ดําเนินงานไปตามแผน
1 ดําเนินงานไดนอยกวาแผน
รวม = ( คะแนน สป.5.ถึงสป.14 ) / 6

รวม
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แบบประเมินขั้นสิ้นสุดการดําเนินงาน (70 คะแนน)
สาขาวิชา.......................................................................
กานําเสนอผลงาน
(15 คะแนน)

ที่

ชื่อโครงการ

ปค.31

การทดสอบการทํางาน
(35 คะแนน)

การเตรียม
ความพรอม

ลําดับขั้นการ
นําเสนอ

ความแมนยํา
เนื้อหา

ความคงทน
ประณีต

(5 คะแนน)

(5 คะแนน)

(5 คะแนน)

(5 คะแนน)

ประโยชนการ
ใชงาน/
ประโยชนที่
ไดรับ
(10 คะแนน)

การทํางาน
ของผลงาน/
คุณภาพของ
งาน
(20 คะแนน)

เอกสารประกอบโครงการ
(20 คะแนน)

ถูกตองตาม
ความสมบูรณ
กระบวนการวิจัย ของเนื้อหา
(10 คะแนน)

(10 คะแนน)

รวม

ค

คณะผูจัดทํา
1. นายสุพล
2. นายมณู
3. นายทองสุข
4. นายสุธรรม
5. นายสมโชค
6. นางโสรยา

แถมเงิน
ดีตรุษ
พามี
ชนะทอง
เพชรประสิทธิ์
จันทรสุกรี

ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพดานซาย
รองผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพดานซาย
รองผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพดานซาย
หัวหนางานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ
หัวหนางานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
เจาหนาที่งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

