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1. หลักการวิชาโครงงาน 
 
วิชาโครงงานเปนวชิาที่มีวัตถุประสงคเพื่อใหนิสิตระดับปริญญาตรีไดเรียนรูการศึกษาคนควา และการพัฒนา

งานเฉพาะดานในทุกข้ันตอน ตัง้แตการออกแบบงาน การเก็บขอมูล การวิเคราะหขอมูล และการเขียนเอกสาร 
รายงานในรูปแบบของโครงงาน รวมไปถึงการนาํผลการศึกษาทีไ่ดไปใชในการปฏิบัติจริง 

 
สําหรับสาขาวิชาการจัดการลุมน้ําและสิ่งแวดลอม และสาขาวชิาอุทยาน นนัทนาการ และการทองเที่ยว ได

กําหนดขอบเขตรูปแบบของโครงงานออกเปน 3 กลุม คือ 
 

 
 
 
โดยหัวขอโครงงานตองสงเสริมใหนิสิตไดรับประสบการณและฝกฝนทักษะในวิชาโครงงานที่ตอบสนองตอ

ประเด็นความตองการและเกิดประโยชนตอการจัดการลุมน้าํและสิ่งแวดลอม การจัดการอุทยาน นันทนาการ และการ
ทองเที่ยว รวมถึงการจัดการพื้นที่คุมครองในมิติที่เก่ียวของ 
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2. ข้ันตอนการปฏิบัต ิ
 
ในการเรียนการสอนวิชาโครงงาน นิสิตจะตองดาํเนินการและสงเอกสารตางๆ ดังนี ้

 
ขั้นตอน วันที่ 

1) อาจารยประชุมชี้แจงนิสิตเก่ียวกับขอบเขตและเนื้อหาของวิชาโครงงาน  สัปดาหแรกของภาคการศึกษา 
 

2) นิสิตเลือกหัวขอเร่ือง/ปญหา ทีต่นเองสนใจ มีความสงสัยใครรู จากนั้นนิสิตแต
ละคนติดตออาจารยที่ปรึกษาโครงงานดวยตนเอง และปรึกษาอาจารยทีป่รึกษา
โครงงานเก่ียวกับเร่ืองที่นสิิตสนใจ ถึงความเปนไปไดในการทาํโครงงาน 

สัปดาหแรกของการเปดภาค
การศึกษา  
8-11 สิงหาคม 2559 
 

3) นิสิตสงแบบฟอรมขออนุมัติหัวขอโครงงานตออาจารยที่ปรึกษาโครงงาน เมื่อ
อาจารยที่ปรึกษาโครงงานลงนามแลว ใหนิสิตนาํแบบฟอรมสงที่อาจารย
ผูจัดการวิชาฯ เพื่อจัดเก็บเอกสารประจําตัวนสิิต  
สาขาวิชาการจัดการลุมน้ําและสิง่แวดลอม  ผศ. ชัชชัย ตันตสิรินทร 
สาขาวิชาอุทยาน นนัทนาการ และการทองเท่ียว  ผศ.ดร. แสงสรรค ภูมิสถาน 
 

สงแบบฟอรมขออนุมัติหัวขอ
โครงงาน  
วันจันทรที่ 15 สิงหาคม 2559 

4) นิสิตเขาพบอาจารยทีป่รึกษาโครงงาน เพื่อวางขอบเขต วิเคราะห และออกแบบ
งานวิจยั และจัดทําเอกสารขอเสนอโครงงาน (Project Proposal) 
 

สัปดาหที่ 2 ของการเปดภาค
การศึกษา (15-19 สิงหาคม 2559) 

5) ใหนิสิตสงขอเสนอโครงงานที่อาจารยผูจัดการวชิา จากนัน้อาจารยผูจัดการวิชา
ตรวจสอบความถูกตอง เรียบรอยและนาํสงใหอาจารยที่ปรึกษาโครงงานของ
นิสิตแตละคน 
- ในกรณีที่เอกสารขอเสนอโครงงานมีการแกไข format  นิสิตปรับแก 

เมื่อเอกสารผานแลว อาจารยผูจัดการวิชาจะสงเอกสารขอเสนอโครงงาน
ใหกับอาจารยที่ปรึกษาโครงงานของนิสิตแตละคนตอไป 
 

สงเอกสารขอเสนอโครงงาน ให
อาจารยผูจัดการวชิา 
วันศุกรที่ 26 สิงหาคม 2559 

6) เมื่ออาจารยที่ปรึกษาโครงงานไดรับเอกสารขอเสนอโครงงาน ใหนิสิตพบ
อาจารยที่ปรึกษาโครงงาน แกไขเอกสารขอเสนอโครงงานตามขอเสนอแนะของ
อาจารยที่ปรึกษาโครงงาน 

7) ใหนิสิตทําขอเสนอโครงงานฉบบัสมบูรณ สงที่อาจารยผูจัดการวิชาฯ เพื่อ
จัดเก็บเอกสารประจําตัวนิสิต 
 

สงเอกสารขอเสนอโครงงานฉบบั
สมบูรณ ที่นสิิตปรับแกแลว ให
อาจารยผูจัดการวชิา 
วันศุกรที่ 9 กันยายน 2559 

8) นิสิตดาํเนินการรวบรวมขอมูล 
 

เดือนกันยายน 

9) นิสิตนาํเสนอความกาวหนาของโครงงานในสวนของการเก็บขอมูล/ผลการ
ปฏิบัติงานชวงแรก ตออาจารยที่ปรึกษา พรอมแบบฟอรมรายงาน
ความกาวหนาคร้ังที่ 1 เมื่ออาจารยที่ปรึกษาโครงงานลงนามในแบบฟอรมแลว 
ใหนิสิตนําแบบฟอรมสงที่อาจารยผูจัดการวิชาฯ เพื่อจัดเก็บเอกสารประจาํตัว
นิสิต  

สงแบบฟอรมรายงานความกาวหนา
คร้ังที่ 1 ใหอาจารยผูจัดการวิชา  
วันจันทรที่ 10 ตุลาคม 2559  
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ขั้นตอน วันที่ 
10) นิสิตดาํเนินการเก็บขอมูลและวิเคราะหขอมูล 

 
เดือนตุลาคม 

11) นิสิตนาํเสนอความกาวหนาของโครงงานในสวนของการวิเคราะหขอมูล/ผลการ
ปฏิบัติงานชวงทีส่อง ตออาจารยที่ปรึกษา พรอมแบบฟอรมรายงาน
ความกาวหนาคร้ังที่ 2 เมื่ออาจารยที่ปรึกษาโครงงานลงนามในแบบฟอรมแลว 
ใหนิสิตนําแบบฟอรมสงที่อาจารยผูจัดการวิชาฯ เพื่อจัดเก็บเอกสารประจาํตัว
นิสิต  
 

สงแบบฟอรมรายงานความกาวหนา
คร้ังที่ 2 ใหอาจารยผูจัดการวิชา  
วันจันทรที่ 7 พฤศจิกายน 2559  

12) นิสิตจัดทาํรายงานผลการศึกษา  
 

เดือนพฤศจิกายน 

13) ใหนิสิตสงรายงานผลการศึกษาที่อาจารยผูจัดการวิชา จากนัน้อาจารยผูจัดการ
วิชาตรวจสอบความถูกตองเรียบรอย และนาํสงใหอาจารยทีป่รึกษาโครงงาน
ของนิสิตแตละคน 
- ในกรณีที่รายงานมีการแกไข format  นิสิตปรับแก เมื่อ format ถูกตอง 

อาจารยผูจัดการวชิาจะสงรายงานใหกับอาจารยทีป่รึกษาโครงงานของนิสติ
แตละคน 
 

สงรายงานผลการศึกษา ใหอาจารย
ผูจัดการวิชา 
วันศุกรที่ 2 ธันวาคม 2559 

14) นิสิตพบอาจารยทีป่รึกษาเพื่อปรับแกรายงาน  นิสิตแกไขรายงาน/ผลงาน 
ตามคําแนะนาํของอาจารยทีป่รึกษาใหแลวเสร็จ จากนั้นทํารายงานผล
การศึกษาฉบับสมบูรณ 

 

15) นิสิตสงรายงานผลการศึกษาฉบบัสมบูรณ (Final Report) ที่อาจารยผูจัดการ
วิชาฯ และอาจารยผูจัดการวชิาจะนําสงอาจารยที่ปรึกษาโครงงานของนิสติ ถือ
เปนการจบการเรียนการสอนในวิชานี ้

สงรายงานผลการศึกษาฉบับ
สมบูรณ (final report) ให
อาจารยผูจัดการวิชา 
วันจันทรที่ 16 ธันวาคม 2559 

 
การสงเอกสาร รายงาน ติดตามความกาวหนาตางๆ ภายในเวลา 12.00 น. ของวันที่นัดหมาย 

 
 

3. อาจารยที่ปรึกษาโครงงาน 
 

อาจารยที่สามารถเปนที่ปรึกษาโครงงานไดตองเปนอาจารยประจําสาขาวชิาทีน่ิสิตสังกัดอยู ของภาควิชา  
อนุรักษวิทยา คณะวนศาสตร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร โดยนสิิตตองดําเนนิการติดตออาจารยที่ปรึกษาดวยตนเอง
(อาจารยทีป่รึกษาโครงงานไมจาํเปนตองเปนอาจารยที่ปรึกษา)  

 
อาจารยอาจารยผูจัดการวิชาโครงงาน   

- สาขาวิชาการจดัการลุมนํ้าและสิ่งแวดลอม  ผศ. ชัชชัย ตันตสรินิทร 
- สาขาวิชาอุทยาน นันทนาการ และการทองเท่ียว  ผศ.ดร. แสงสรรค ภมูิสถาน 
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4. การเขียนรายงาน 
 
การเขียนขอเสนอโครงงาน (Project Proposal) 
 

โดยทั่วไปเคาโครงของขอเสนอโครงงานจะประกอบดวยหัวขอดงัตอไปนี ้
 

1. คํานํา  
 

เปนสวนที่อธิบายถึงความสําคัญ ปญหา ความเปนมาและสาเหตุผลที่ตองการวิจัย
พรอมทั้งชี้แจงใหทราบวาการทาํวิจัยจะชวยแกปญหาขางตนไดมากนอยเพียงไร 
 

2. วัตถุประสงค เปนสวนที่อธิบายถึงจุดมุงหมายของการวิจัย ซึ่งตองสอดคลองกับปญหาที่ระบุ
ขางตนอยางชัดเจนและมีขอบเขตที่แนนอนเพราะวัตถุประสงคที่ชัดเจนชวยใหการ
วางแผนทําวจิัยถูกตองแมนยํา  
 

3. การตรวจเอกสาร เปนสวนที่สรุปขอมูลและสถานภาพของความรูที่สัมพนัธกับปญหาที่จะทาํการวิจัย 
ควรเขียนสั้นๆ ไดใจความและมกีารอางอิง โดยวิธีการอางอิงเอกสารใหถือปฏิบัติ
ตามคูมือวิทยานิพนธสายวทิยาศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร 
พ.ศ. 2553 
 

4. แผนการดําเนนิงาน แผนงานวิจัยแยกออกเปน 3 หัวขอ ดังนี ้
1. วัสดุและอุปกรณ (Materials and Equipment) เปนสวนที่กลาวถึงวัสดุ

และอุปกรณเฉพาะที่สาํคัญและจําเปนสําหรับการทาํโครงงาน  
2. วิธีการ (Methodology) เปนสวนที่กลาวถึงวิธีดําเนินการวิจัย เชน

แผนการเก็บขอมูลภาคสนาม แผนการทดสอบเคร่ืองมือวัดความเร็ว
กระแสน้ํา การสุมตัวอยาง เปนตน 

3. ตารางแผนการดําเนินงาน (Timetable) ในสวนนี้ควรแสดงดวยตารางที่
ชี้แจงใหทราบวางานวิจัยตามวิธกีารขางตนมีแผนดําเนินการอยางไรใน
ชวงเวลานั้นๆ 
 

5. สถานที่และระยะเวลาใน
การทําโครงงาน 

เปนสวนที่ระบสุถานที่ของการทาํโครงงานใหชัดเจน และระบุถึงระยะเวลาทัง้หมดที่
คาดวาจาํเปนตองใชในการทาํโครงงาน นับตั้งแตเร่ิมเสนอโครงงานไปจนถึงการ
จัดทํารายงานฉบับสมบูรณ 
 

6. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ เปนสวนอธิบายถึงประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการทาํโครงงาน ทั้งในดานของ
การแกปญหาและประโยชนของผลการศึกษาที่จะนาํไปปรับได 
 

7. เอกสารและสิ่งอางอิง เปนสวนแสดงรายการเอกสารและสิ่งอางอิงตางๆ ที่ไดอางอิงไวทั้งหมด วิธีการเขียน
ใหถือปฏิบัติตามคูมือวิทยานิพนธสายวิทยาศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร พ.ศ. 2553 
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การเขียนรายงาน (Project Report) 
 

โดยทั่วไปเคาโครงของรายงานจะประกอบดวย 4 สวน คือ สวนแรก สวนเนื้อหา สวนอางอิง และสวน
ภาคผนวก 
 
สวนแรกมีองคประกอบตาง ๆ ตามลําดับดงัน้ี 
 
1. ปกนอก (Front Cover) ปกนอกจะตองระบุขอมูลสาํคัญตางๆ ดังนี ้

1) ชื่อโครงงานภาษาไทย 
2) ชื่อ – นามสกุล ของผูทําโครงงาน 
3) ชื่ออาจารยที่ปรึกษาโครงงาน 
4) ชื่อสาขาวชิา 
5) ภาคการศึกษา และ พ.ศ. ที่ทาํโครงงาน 

(ใหนิสิตดูตัวอยางรูปแบบปกในภาคผนวก) 
 

2. กระดาษเปลา ถัดจากปกนอกดานหนา และกอนปกหลัง ตองมีกระดาษเปลาสีขาวค่ันดานละ
แผน 
 

3. ปกใน (Title Page) ปกในมีรายละเอียดเหมือนปกนอก 
 

4. บทคัดยอ (Abstract) บทคัดยอเปนการสรุปเนื้อหาของโครงงานที่กระชบั ชัดเจน ซึ่งจะทําใหผูอาน
สามารถเขาใจโครงงานไดอยางรวดเร็ว การเขียนบทคัดยอควรเขียนให
ตอเนื่องกันในลักษณะความเรียง โดยระบ ุดังนี ้

1) วัตถุประสงค และขอบเขตของโครงงาน 
2) วิธีการวิจัย วิธีการเก็บขอมูล เคร่ืองมือที่ใช จํานวนและลักษณะ

ของกลุมตัวอยางที่ศึกษา 
3) ผลการศึกษาโดยสังเขป  

ทั้งนี ้ใหพิมพบทคัดยอตามแบบฟอรมที่กําหนดไว ความยาวไมเกิน 1 หนา 
เฉพาะภาษาไทย (ดูตัวอยางในภาคผนวกของคูมือวิชาโครงงานฯ) 
 

5. สารบัญ (Table of Contents) สารบัญเปนสวนทีบ่งบอกตําแหนงหนาของสวนตาง ๆ ที่มีอยูในรายงาน โดย
เร่ิมลําดับหนาตั้งแตสารบัญเปนตนไป (ดูตัวอยางในภาคผนวกของคูมือ
วิทยานพินธฯ) 
 

6. สารบัญตาราง (List of 
Tables) 

สารบัญตารางเปนสวนทีบ่งบอกตําแหนงหนาของตารางทัง้หมดที่มีอยูใน
รายงาน (ดูตัวอยางในภาคผนวกของคูมือวิทยานิพนธฯ) 
 

7. สารบัญภาพ (List of Figures) สารบัญภาพเปนสวนที่บงบอกตําแหนงหนาของภาพ (รูปภาพ แผนที ่กราฟ 
และอ่ืนๆ) ทั้งหมดที่มีอยูในรายงาน (ดูตัวอยางในภาคผนวกของคูมือ
วิทยานพินธฯ) 
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8. คําอธิบายสัญลักษณและอักษร
ยอ (List of Symbol and 
Abbreviations) 

คําอธิบายสัญลักษณและอักษรยอเปนสวนที่อธิบายความหมายของสัญลักษณ
และอักษรยอตาง ๆ ที่ใชในรายงานซึ่งจะมีหรือไมมีก็ไดแลวแตความจําเปน (ดู
ตัวอยางในภาคผนวกของคูมือวิทยานิพนธฯ) 

 
สวนเน้ือหามีองคประกอบตาง ๆ ตามลําดับดังน้ี 

1. คํานํา (Introduction) 
 

เปนสวนหนึ่งที่กลาวถึงพืน้ฐานความเปนมา ปญหาและเหตุผลทีท่ําโครงงาน
โดยเนนความสาํคัญของงานที่ทาํ อธิบายถึงวตัถุประสงค (Objectives) ของ
การทําโครงงานใหชัดเจน มีขอบเขตที่แนนอนรวม ถึงทฤษฎีและแนวคิดทีจ่ะ
นํามาใชและประโยชนที่จะไดรับจากโครงงาน คํานาํอาจมีหรือไมมีการอางอิง
ก็ได ในกรณีที่มีวัตถุประสงคหลายอยางควรแยกเปนขอๆ ใหเห็นชัดเจน 
 

2. วัตถุประสงค (Objectives) เปนสวนที่อธิบายถึงจุดมุงหมายของการทําโครงงาน ซึ่งตองสอดคลองกับ
ปญหาที่ระบุขางตนอยางชัดเจนและมีขอบเขตที่แนนอนเพราะวตัถุประสงคที่
ชัดเจนชวยใหการวางแผนทําโครงงานถูกตองแมนยาํ  
 

3. การตรวจเอกสาร            
(Literature Review) 

เปนสวนที่สรุปขอมูลหรือผลงานที่มีผูทาํมาแลวและมีความสาํคัญตอโครงงาน
นี้ โดยเรียบเรียงเปนภาษาเขียนที่สละสลวยอานใจความถูกตองตรงตาม
เอกสารตนฉบับแตไมควรคัดลอกมาทุกตัวอักษร ขอบกพรองที่พบเสมอ ก็คือ
การคัดลอกขอความมาทั้งหมดแลวนํามาพิมพตอกันโดยไมมีขอความเชื่อมโยง
ทําใหไมตอเนื่อง ดังนัน้ จึงควรอานเอกสารใหเขาใจและเรียบเรียงข้ึนใหมเปน
สํานวนของตนเอง สิ่งที่พบบอยที่มักมีการผิดพลาดอยูเสมอคือรูปแบบการ
อางอิงในเนื้อความวิทยานิพนธ โดยระบบการอางอิงที่ใชคือ ระบบชื่อและป 
(name-and-year system) การอางอิงเอกสารภาษาไทยใหใชชื่อตัว เอกสาร
ภาษาตางประเทศใหใชชื่อสกุล 
 

4. อุปกรณและวิธีการ  
(Materials and Methods) 

อุปกรณ เปนสวนที่กลาวถึงอุปกรณเฉพาะที่สําคัญและจําเปนสําหรับการทํา
โครงงาน สวนวิธีการเปนสวนทีก่ลาวถึงวิธีดาํเนินงาน การวางแผนการทดลอง 
วิธีการวิเคราะห สถานที่และระยะเวลาในการทํางาน อาจแบงเปนหัวขอแยก
ใหเห็นชัดเจน 
 

5. ผลและวจิารณ (Results and 
Discussion) 

ผลเปนการเสนอผลงานที่ไดจากการทําโครงงาน ตองอธิบายใหชัดเจนและอาจ
ใชตาราง รูปภาพ กราฟ ไดอะแกรม ฯลฯ ประกอบคําอธิบาย ใหมองเห็นภาพ
ชัดเจนยิ่งข้ึน สําหรับวิจารณเปนการวิจารณผลการศึกษา มีจุดมุงหมายหลัก
เพื่ออธิบายเหตุผลที่ทําใหไดผลการศึกษาเชนนัน้ และควรเขียนการวิจารณใน
ลักษณะตอไปนี ้
5.1 ผลที่ไดจากการทาํโครงงานเปนไปตามเปาหมายที่ตั้งไวหรือไม ถาไม

เปนไปตามเปาหมายตองใหเหตุผลชัดเจน  
5.2 ผลที่ไดเหมือนหรือคลายกับงานวิจัยที่มีผูทาํมากอนหรือไมและอยางไร 

ถาผลออกมาตางกันตองใหเหตุผลเชนกัน 
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5.3 ถาเปาหมายของโครงงานเพื่อทีจ่ะสนบัสนุนหรือคัดคานทฤษฎีเกา ผลที่
ไดจะตองมนี้ําหนักมากพอที่จะสนับสนนุหรือคัดคานทฤษฎีนัน้ๆ 

5.4 ประโยชนทีไ่ดรับจากผลของโครงงาน 
 

6. สรุปและขอเสนอแนะ 
(Conclusion and 
Recommendations) 

เปนสวนที่สรุปสาระสําคัญของโครงงานและผลที่ไดรับพรอมทั้งกลาวถึงปญหา
และจุดออน  
ในการเขียนขอเสนอแนะ ประกอบดวย 2 สวนหนัก ไดแก 

1. การเสนอแนะเก่ียวกับการทําโครงงานในข้ันตอไป หรือการทําวิจัย
ตอยอด หรือนําไปพัฒนาแนวคิดหรือทฤษฎีในสาขาวิชาที่เก่ียวของ 
เปนตน 

2. การนําผลไปใชในการจัดการ ประโยชนในการนาํผลไปปรับใช  
 
สวนอางอิง 
 

ในรายงานโครงงานจะตองมีรายการเอกสารและสิ่งอางอิง (Literature Cited) เชน รายชื่อหนงัสือ สิ่งพิมพ 
โสตทัศนวัสดุและ ไฟลขอมูลในโปรแกรมคอมพิวเตอร เปนตน เพื่อใหผูอานสามารถตรวจสอบและคนควาเพิ่มเติมได
รายการเอกสารและสิ่งอางอิง จะอยูตอจากสวนเนื้อหาและกอนสวนภาคผนวก ใชรูปแบบการเขียนเอกสารอางอิงตาม 
คูมือวิทยานิพนธสายวิทยาศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2553 
 
สวนภาคผนวก 
 

ภาคผนวกเปนสวนที่ใหรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนผลทีไ่ดจากโครงงาน เชน แบบสอบถามหรือ 
แบบสัมภาษณ ที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ตารางบันทึกขอมูล สูตรคํานวณตางๆ และภาพประกอบตางๆ เปนตน 
การจะมีภาคผนวกหรือไมข้ึนอยูกับความจําเปนและความเหมาะสมของโครงงานแตละเร่ือง  
 
 

ใหนิสิตดูรายละเอียดเร่ืองรูปแบบการเขียนรายงาน การจัดรูปแบบรายงาน และหลักเกณฑการเขียน
อางอิง จากคูมือวิทยานิพนธสายวิทยาศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2553 
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5. การวัดผลและการประเมินผลการศึกษา 
 

การวัดผลและการประเมินผลการศึกษาใหเปนไปตามระเบยีบการศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เร่ือง
การวัดผลและการประเมินผลการศึกษา มีอาจารยที่ปรึกษาโครงงานเปนผูใหคะแนน โดยตัดเกรดเปนระดับ  (A, B+, 
B, … , F, I, W) และนาํเกรดที่ไดคิดเปนคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative GPA.)  

 
หลักการใหคะแนนการวิชาโครงงาน ภาควิชาอนุรักษวิทยา มีหลักเกณฑดังนี ้
 

หัวขอ คะแนน 
1. ขอเสนอโครงงาน (พิจารณาคุณภาพของขอเสนอโครงงาน ซึ่งรวมถึง ความถูกตองของ

รูปแบบการเขียนขอเสนอโครงงาน ภาษา และความถูกตองตามหลักวิชาการ) 
30 

2. ผลงาน/รายงานฉบบัสมบูรณ (พิจารณาคุณภาพของรายงาน ซึง่รวมถึง ความถูกตอง
ของรูปแบบการเขียนรายงาน ภาษา และความถูกตองตามหลักวิชาการ) 

50 

3. การมีสวนรวมของนิสิต ไดแก การเขารวมปฐมนิเทศ การเขาพบอาจารยทีป่รึกษา
โครงงานตามนัดหมาย และความกระตือรือรนของนิสิตในการทําโครงงาน 

10 

4. การตรงตอเวลาของนิสิต (ไดแก การตรงตอเวลาในการสงหัวขอโครงงาน ขอเสนอ
โครงงาน รายงานความกาวหนา รายงานฉบับเต็ม และรายงานฉบับสมบูรณ) 

10 

รวม 100 
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ภาคผนวก 
 
 

แบบฟอรมขออนุมัติหัวขอโครงงาน ภาควิชาอนุรักษวิทยา คณะวนศาสตร 

แบบฟอรมรายงานความกาวหนา วิชาโครงงาน  ภาควิชาอนุรักษวิทยา คณะวนศาสตร 

ตัวอยาง ปกรายงานฉบับสมบูรณ และขอเสนอโครงงาน 

ตัวอยาง รูปแบบการเขียนบทคัดยอ 
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แบบฟอรมขออนุมัติหัวขอโครงงาน 
 

ช่ือโครงงาน .................................................................................................................................................... 
ผูเสนอ  ....................................................................................รหัสประจําตัว ........................................ 
สาขาวิชา   การจัดการลุมนํ้าและสิ่งแวดลอม 

 อุทยาน นันทนาการ และการทองเท่ียว 
 
อาจารยท่ีปรึกษาโครงงาน ...................................................................................................................................... 
 
ความเปนมาและความสําคัญของโครงงาน 
 
 
 
 
 
 
 
วัตถุประสงค 
 
 
 
 
 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับเมื่อสิ้นสดุโครงงาน 
 
 
 
 

ลงช่ือนิสิตผูเสนอโครงงาน .......................................................... 
วันท่ี ................................. 

 
ความเห็นอาจารยท่ีปรึกษาโครงงาน 
 
 
 

ลงนาม....................................................... 
อาจารยท่ีปรึกษาโครงงาน 
วันท่ี ................................. 
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อาจารยท่ีปรึกษาโครงงาน: ………………………………………….. 

 

 
บทคัดยอ 

 
 การศึกษาครั้ งนี้ มี วัต ถุประสงค เ พ่ือ ศึกษาลักษณะทางกายภาพของระบบสัญจร               
ขีดความสามารถสูงสุดในการรองรับยานพาหนะภายในอุทยานแหงชาติเขาใหญ ปริมาณการใช
ประโยชนปจจุบัน ตลอดจนความคิดเห็นของนักทองเท่ียวและเจาหนาท่ีอุทยานแหงชาติเขาใหญ
เก่ียวกับระบบการสัญจรภายในอุทยานแหงชาติ โดยทําการสํารวจลักษณะทางกายภาพของระบบ
สัญจร เก็บขอมูลปริมาณรถบนถนนสายหลัก-รอง และลานจอดรถ 9 แหง ในชวงวันหยุดเทศกาลและ
วันเสาร-อาทิตย และใชแบบสอบถามความคิดเห็นนักทองเท่ียว และเจาหนาท่ีอุทยานแหงชาติ     
เขาใหญ 
  

ผลการศึกษาพบวา มีการใชประโยชนถนนสายรองไปน้ําตกเหวสุวัต และถนนสายหลัก 2090 
(ดานปากชอง) หนาแนนท่ีสุด เม่ือเปรียบเทียบกับเสนทางสายอ่ืน ๆ ท้ังในชวงเทศกาล และวันเสาร-
อาทิตย โดยมีปริมาณรถสูงสุดในชวงเทศกาล คาเฉลี่ย 275 และ 270 คัน/ชั่วโมง ตามลําดับ       
และชวงเวลาท่ีมีการใชถนนดังกลาวมากท่ีสุดคือ ระหวางเวลา 12.01-13.00 น. ระบบสัญจรภายใน
อุทยานแหงชาติเขาใหญถูกจํากัดดวยปริมาณท่ีจอดรถภายในอุทยานแหงชาติ ซ่ึงสามารถรองรับ
ยานพาหนะไดท้ังสิ้น 1,210 คัน/ครั้ง หรือโดยเฉลี่ย 1,387 คัน/ชั่วโมง ลานจอดรถท่ีมีปริมาณการใช
ประโยชนสูงสุดคือ ลานจอดรถพ้ืนท่ีลานกางเต็นทลําตะคอง เฉลี่ย 1,281 คัน/วัน ในชวงเทศกาล   
แตลานจอดรถท่ีมีปญหาเกินขีดความสามารถในการรองรับไดคือ ลานจอดรถผาเดียวดาย สําหรับ 
ลานจอดรถแหงอ่ืน ๆ มีปญหาปริมาณท่ีจอดรถไมเพียงพอบางในวันหยุดเทศกาล แตพบไมบอยครั้ง 
สําหรับนักทองเท่ียวและเจาหนาท่ีอุทยานแหงชาติเขาใหญ สวนใหญเห็นดวยในการจํากัดความเร็ว  
ในการขับข่ี กําหนดขนาดของยานพาหนะ กําหนดจุดจอดรถท่ีเหมาะสมและไมใหจอดบนไหลทาง 
ขอเสนอแนะในการจัดการระบบสัญจรในอุทยานแหงชาติเขาใหญ คือ จัดใหมีรถบริการนักทองเท่ียว
ไปยังแหลงทองเท่ียวท่ีสําคัญ และประชาสัมพันธเรื่องกฏระเบียบการใชยานพาหนะและการจอดรถ 
ในอุทยานแหงชาติ 
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