
 
 

 

ค ำร้องขอเสนอโครงงำน 

สำขำวิชำ…………………….........                         
วิทยำลัยเทคนิคอุทัยธำนี 

                  วันที่ ……… เดือน …………… พ.ศ. …………. 
เรื่อง ขอเสนอโครงงำนวิจัย……………………………… 
เรียน ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคอุทัยธำนี 
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ประกำศนียบัตร……………… (ปวช./ปวส.) ปีกำรศึกษำ………………  ดังมีรำยละเอียดต่อไปนี้                  
ชื่อโครงงำนวิจัย………………………………………..   
อำจำรย์ที่ปรึกษำโครงงำนวิจัย  1. ………………………………… 

2. ………………………………..  
 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำ    
ลงชื่อ........................................... 

(……………………………………) 
ผู้เสนอโครงงำนวิจัย 

 
ลงชื่อ...........................................                            ลงชื่อ.......................................... . 

                   (………………………………)       (…………………………………) 
            อำจำรย์ประจ ำวิชำ  อำจำรย์ที่ปรึกษำโครงงำนวิจัย 

 
ลงชื่อ...........................................                              ลงชื่อ.ว่ำที่ ร.ต........................................... 

 (………………………………….)          (เกชำ  อยู่แก้ว) 
                 หวัหน้ำแผนก……………….                     หวัหน้ำงำนวิจัยพัฒนำนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 
 
         ลงชื่อ...........................................                    ลงชื่อ.............................................  

       (นำงสุนัน  เทพพันธ์)                                          (นำงสำวเสำวณีย์  เต็งสุวรรณ์)  
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แบบเสนอหัวข้อโครงงานวิจัย 
 

1. ชื่อโครงงานวิจัย……………………. 
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4. ที่มาและความส าคัญของปัญหา 

 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 5. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
6. วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 

6.1 เพ่ือ……………………………………………………………………………………. 
6.2 เพ่ือ……………………………………………………………………………………. 
 

7. สมมุติฐานของการวิจัย 
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8.5 …………………………………………………………………………………………….. 

 
9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

9.1 ……………………………………………………………………………………………..   
9.2 …………………………………………………………………………………………….. 
9.3 …………………………………………………………………………………………….. 
9.4 …………………………………………………………………………………………….. 
9.5 …………………………………………………………………………………………….. 
 

10. กรอบแนวคิดการวิจัย 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
11.ระเบียบการวิจัย 
 11.1 ออกแบบโครงสร้ำง 
  11.1.1. …………………………………………………………. 
  11.1.2.  …………………………………………………………. 
  11.1.3   …………………………………………………………. 
  11.1.4   ………………………………………………………….  
 11.2 เครื่องมือและอุปกรณ์ในกำรวิจัย 
  11.2.1   …………………………………………………………. 
  11.2.2   ………………………………………………………….  
 11.3 วิธีกำรหำประสิทธิภำพของ…………………………………………….. 
  11.3.1 วิธีกำรทดสอบเครื่องแบ่งกำรทดลองออกเป็นสองลักษณะคือ 
   11.3.1.1 ……………………………………………………………………………….. 
   11.3.1.2  ……………………………………………………………………………….. 
   11.3.1.3  ……………………………………………………………………………….. 
   11.3.1.4  ……………………………………………………………………………….. 



 

 

 

 

   11.3.1.5  ……………………………………………………………………………….. 
   11.3.1.6  ……………………………………………………………………………….. 
   11.3.1.7  ……………………………………………………………………………….. 
  11.3.2 ทดลองประสิทธิภำพของ………………………………………..  
   11.3.2.1  ……………………………………………………………………………….. 
   11.3.2.2  ……………………………………………………………………………….. 
   11.3.2.3  ……………………………………………………………………………….. 
   11.3.2.4  ……………………………………………………………………………….. 

  11.3.2.5  ………………………………………………………………………………..   
 

11.4 วิเครำะห์สรุปผลกำรทดลอง                                                                                                       
 กำรวิเครำะห์ข้อมูลโดยผู้ท ำกำรศึกษำจะสรุปข้อมูลเป็นตำรำง หำค่ำเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มำตรฐำนในแต่ละข้อ และประเมินภำพรวม โดยด ำเนินกำรดังนี้ 

11.4.1.1 น ำแบบประเมินค่ำที่ได้ไปประเมินค่ำคะแนนเฉลี่ยโดยใช้หลักเกณฑ์ดังนี้ 
คะแนนเฉลี่ย 4.50-5.00 ควำมหมำยว่ำ อยู่ในเกณฑ์ ดีมำก  
คะแนนเฉลี่ย 3.50-4.49 ควำมหมำยว่ำ อยู่ในเกณฑ์ ดี   
คะแนนเฉลี่ย 2.50-3.49 ควำมหมำยว่ำ อยู่ในเกณฑ์ ปำนกลำง  
คะแนนเฉลี่ย 1.50-2.49 ควำมหมำยว่ำ อยู่ในเกณฑ์ น้อย   
คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.49 ควำมหมำยว่ำ อยู่ในเกณฑ์ ควรปรับปรุง 

ค่ำเฉลี่ยคะแนนที่ได้โดยใช้วิธีกำรค ำนวณทำงสถิติจำกสูตร 
  กำรค ำนวณหำค่ำเฉลี่ย  

สูตร  

เมื่อ  คือ ค่ำเฉลี่ยของคะแนนระดับควำมคิดเห็น 
 คือ ผลรวมของคะแนนระดับควำมคิดเห็น 

                 N            คือ จ ำนวนผู้เชี่ยวชำญทั้งหมด 
  11.4.1.2 น ำแบบประเมินไปหำค่ำส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนโดยกำรน ำข้อมูลของ
ผู้เชี่ยวชำญที่ได้ท ำกำรประเมิน โดยใช้วิธีกำรค ำนวณทำงสถิติจำกสูตร 

 

สูตร S.D.   =  

 เมื่อS.D.   คือส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน 
                      X  คือข้อมูลคะแนนระดับควำมคิดเห็นของผู้เชี่ยวชำญแต่ละท่ำน 

              คือค่ำเฉลี่ยของคะแนนระดับควำมคิดเห็นของผู้เชี่ยวชำญของข้อมูลในแต่ละชุด
นั้น 

              N  คือจ ำนวนผู้เชี่ยวชำญทั้งหมด 
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12. แผนการด าเนินงานวิจัย ระบุระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย ตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งสิ้นสุดโครงงาน 

ตำรำงแผนกำรด ำเนินงำนวิจัย  

                   ....
ระยะเวลำ    .......
ข้อมูล 

    
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

ศึกษำข้อมูล                 
เครื่อง………………….                 
ทดลองและเก็บข้อมูล                 
วิเครำะห์สรุป
ผลกำรวิจัย 

                

จัดท ำรูปเล่มรำยงำน                 
 
13. งบประมาณในการวิจัย 

………………………..บาท 
 
14. เอกสารอ้างอิง                                                                                                                                                   
 ………………………………………………………………………………..……………………………………………………………
…………………..………………………………………………………………………………..………………………………………………
………………………………..………………………………………………………………………………..…………………………………
……………………………………………..………………………………………………………………………………..……………………
…………………………………………………………..………………………………………………………………………………..………
……………………………………………………………………….…………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
    ลงชื่อ..................................................หัวหน้ำโครงงำน 
 (………………………………………..) 
 วันที่..........เดือน.........................พ.ศ. ............. 
 
 ลงชื่อ..................................................ผู้เข้ำร่วมโครงงำน 
  (……………………………………..) 
 วันที่..........เดือน.........................พ.ศ. ............. 
 
 ลงชื่อ..................................................ผู้เข้ำร่วมโครงงำน 
  (……………………………………..) 
 วันที่..........เดือน.........................พ.ศ. ............. 
 
 ลงชื่อ..................................................อำจำรย์ประจ ำวิชำ 
  (………………………………… ) 
 วันที่..........เดือน.........................พ.ศ. ............. 
 
 ลงชื่อ..................................................อำจำรย์ที่ปรึกษำโครงงำน 
  (…………………………………. ) 
 วันที่..........เดือน.........................พ.ศ. ............. 
 
 ลงชื่อ..................................................อำจำรย์ที่ปรึกษำโครงงำน 
  (………………………………….. ) 
 วันที่..........เดือน.........................พ.ศ. ............. 
 
 ลงชื่อ..................................................ผู้อนุมัติโครงงำน 
  (……………………………………) 
 วันที่..........เดือน.........................พ.ศ. ............. 
       หัวหน้ำแผนกวิชำ……………………………. 


