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ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)   
1. หลักสูตร                  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช  2562  ทุกประเภทวิชา 
2. จุดประสงค์รายวิชา 1.  เข้าใจหลักการและกระบวนการวางแผนจัดท าโครงการสร้าง 

        และหรือพัฒนางาน 
2.  ประมวลความรู้และทักษะในการสร้างและหรือพัฒนางาน 
    ในสาขาวิชาชีพตามกระบวนการ วางแผน ด าเนินงาน  
    แก้ไขปัญหา ประเมินผลท ารายงานและน าเสนอผลงาน 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการท างานด้วยความรับผิดชอบ มีวินัย  
    คุณธรรม  จริยธรรม  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และสามารถ 
    ท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
 

    3.  สมรรถนะรายวิชา  1.  แสดงความรู้เกี่ยวกับการจัดท าโครงการ  และน าเสนอผลงาน 
    2.  ด าเนินการจัดท าโครงการ 
    3.  รายงานผลการปฏิบัติงาน 
 

    4.  ค าอธิบายรายวิชา   ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการจัดท าโครงการ การวางแผน 
                                     การด าเนินงาน  การแก้ไขปัญหาการประเมินผล การจัดท ารายงาน 
                                       และการน าเสนอผลงาน  โดยปฏิบัติจัดท าโครงการสร้างและหรือ 
                                       พัฒนางานที่ใช้ความรู้และทักษะในระดับฝีมือสอดคล้องกับวิชาชีพ 
                                       ที่ศึกษาด าเนินการเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มตามลักษณะของงาน 
                                       ให้แล้วเสร็จในระยะเวลาที่ก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ค าอธิบายรายวิชาโครงการ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  



 
 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  (ปวส.)  
 
1. หลักสูตร                  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2563 ทุกประเภทวิชา 
2. จุดประสงค์รายวิชา 1. เข้าใจขั้นตอนและกระบวนการสร้างและหรือพัฒนางานอาชีพอย่างเป็นระบบ 

 2. สามารถบูรณาการความรู้และทักษะในการสร้างหรือพัฒนางานในสาขาวิชาชีพ
ตามกระบวนการวางแผน ด าเนินงานแก้ไขปัญหาประเมินผล ท ารายงานและ
น าเสนอผลงาน 

 3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการศึกษาค้นคว้าเพ่ือสร้างหรือพัฒนางานอาชีพด้วย
ความรับผิดชอบมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเริ่ม  สร้างสรรค์ ขยัน 
อดทน และสามรถท างานร่วมกับผู้อ่ืน 

3. สมรรถนะรายวิชา 1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการสร้างและหรือพัฒนางานอาชีพ 
    อย่างเป็นระบบ 
2. เขียนโครงการสร้างและหรือพัฒนางานตามหลักการ 
3. ด าเนินงานตามแผนโครงการตามหลักการและกระบวนการ 
4. เก็บข้อมูล วิเคราะห์ สรุปและประเมินผลการด าเนินงานโครงการตามหลักการ 
5. รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการตามรูปแบบ 
6. น าเสนอผลงานการด าเนินงานด้วยรูปแบบวิธีต่าง ๆ 

 

4. ค าอธิบายรายวิชา      ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการบูรณาการความรู้และทักษะในระดับ 
                              เทคนิคที่สอดคล้องกับสาขาวิชาชีพที่ศึกษาเพ่ือสร้างหรือพัฒนางานด้วย

กระบวนการทดลองส ารวจ ประดิษฐ์คิดค้นหรือการปฏิบัติงานเชิงระบบการเลือก
หัวข้อโครงการ การศึกษาค้นคว้าข้อมูลและเอกสารอ้างอิงการเขียนโครงการ
ด าเนินงานโครงการ การเก็บ รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และแปลผล การสรุป จัดท า
รายงานการน าเสนอผลงานโครงการด าเนินการเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มตามลักษณะ
ของงานให้แล้วเสร็จในระยะเวลาที่ก าหนด 
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3.1 ความหมายของโครงการ 
  โครงการ (Project)  เป็นกิจกรรมเพ่ือประโยชน์ทางวิชาการประเภทหนึ่ง เพราะมีส่วนช่วยให้เกิด
การศึกษา การวางแผนการท างาน การริเริ่มปฏิบัติงานใหม่ๆ ดังนั้นโครงการจึงมีบทบาทส าคัญต่อการปฏิบัติงาน 
โครงการจึงมีความจ าเป็นที่นักศึกษาจะต้องศึกษาเพ่ือประโยชน์ในอนาคตต่อไป 
  โครงการเป็นงานที่เรียบเรียงขึ้นอย่างรอบคอบ เป็นขั้นตอน พร้อมกับมีแนวปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามเป้าหมายของแผนงานที่ได้ก าหนดไว้ โครงการตามความหมายของส านักมาตรฐานการอาชีวศึกษา
และวิชาชีพ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หมายถึง การประดิษฐ์คิดค้นการสร้างผลงาน การจัดการหรือ
การบริการทางวิชาชีพ ซึ่งผู้เรียนเป็นผู้ตัดสินใจในสิ่งที่จะท า โดยน าเทคโนโลยี ความรู้และประสบการณ์มาบูรณาการ
ในการปฏิบัติงานด้วยตนเองหรือหมู่คณะ โดยมีกระบวนการที่เป็น ระบบชัดเจนและสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในชีวิต
จริง อีกนัยหนึ่งกล่าวได้ว่าโครงการ เป็นแผนงานที่จัดท าขึ้นอย่างมีระบบ เป็นกิจกรรมหรือกลุ่มกิจกรรมที่รวมกันอยู่ซึ่ง
ต้องใช้ทรัพยากรในการด าเนินงานและคาดหวังจะได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าโดยมีจุดเริ่มต้น และจุดสิ้นสุดในการ
ด าเนินงานจะต้องมีจุดประสงค์อย่างชัดเจน มีพ้ืนฐานในการด าเนินงานเพ่ือให้บริการ มีบุคคลหรือหน่วยงาน
รับผิดชอบ 
 
 3.2 ความส าคัญของโครงการ 
  โครงการเป็นการด าเนินงานที่เรียบเรียงขึ้นเป็นขั้นตอนและมีแผนปฏิบัติ เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์  
ดังนั้นโครงการจึงเป็นส่วนประกอบที่ส าคัญของแผนการด าเนินงานของหน่วยงานทุกแห่งการวางแผนโครงการมี
กระบวนการและขั้นตอนประกอบด้วย การก าหนดวัตถุประสงค์ การรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูล การพิจารณาถึง
อุปสรรค ปัญหา ค้นหาโอกาส เลือกแนวทางการปฏิบัติที่เป็นไปได้หรือวิถีทางที่ดีที่สุดและกระบวนการสุดท้าย คือ  
การตรวจสอบ ทบทวน และการประเมินผลโครงการ ดังนั้นโครงการจึงมีความส าคัญดังนี้ 

1. ศึกษารับรู้ ภูมิหลังและที่มาปัญหาของการท างาน 
2. มีการปฏิบัติงานตามแผนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
3. เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติงานตามแผนมีความเข้าใจและรับรู้ถึงปัญหาร่วมกัน 
4. มีการจัดสรรทรัพยากรใช้เพียงพอเหมาะสมกับสภาพปฏิบัติจริง 
5. มีผู้รับผิดชอบ และมีความเข้าใจในการด าเนินงาน 
6. สร้างทัศคติที่ดีเป็นการเสริมสร้างสามัคคีและความรับผิดชอบร่วมกัน ตามความรู้

ความสามารถ และศักยภาพของแต่ละบุคคลอย่างเต็มที่ 
7. สามารถควบคุมการท างานได้สะดวก ไม่ซ้ าซ้อน 

 
 
 
 
 
 

3 ความหมายและความส าคัญของโครงการ 



 
 
 

ลักษณะส าคัญของโครงการ  ควรมีลักษณะดังนี้ 
1. ต้องมีระบบ โครงการต้องประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ที่มีความสัมพันธ์ เกี่ยวข้องเป็นกระบวนการ      

ถ้าส่วนใดเปลี่ยนแปลงไปเกิดการเปลี่ยนแปลงในส่วนอื่น ๆ  ตามไปด้วย  
2. ต้องมีวัตถุประสงค์ชัดเจ โครงการต้องก าหนดวัตถุประสงค์ หรือเป้าหมายในการด าเนินงานให้ชัดเจน  

วัตถุประสงค์ต้องมีความเป็นไปได้และสอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ 
3. ต้องเป็นการด าเนินงานในอนาคต เนื่องจากการปฏิบัติงานที่ผ่านมามีข้อบกพร่อง จึงต้องแก้ไขและ

ปรับปรุง โครงการจึงเป็นการด าเนินงานเพื่ออนาคต 
4. เป็นการท างานชั่วคราว โครงการเป็นการท างานเฉพาะกิจเป็นคราว ๆ เพ่ือแก้ไขปรับปรุงพัฒนา  

ไม่ใช่การท างานที่เป็นการท างานประจ า หรืองานปกติ 
5. มีก าหนดระยะเวลาที่แน่นอน โครงการต้องก าหนดระยะเวลาที่แน่นอน โดยก าหนดเวลาเริ่มต้น และ

เวลาที่สิ้นสุดให้ชัดเจน ถ้าไม่ก าหนดเวลา หรือปล่อยให้โครงการ ด าเนินไปเรื่อย ๆ ย่อมไม่สามารถประเมินผลส าเร็จได้ 
6. มีลักษณะเป็นงานเร่งด่วน โครงการต้องเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้น เพ่ือสนองนโยบายเร่งส่วนที่ต้องการจะ

พัฒนางานให้ก้าวหน้าอย่างรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ 
7. ต้องมีต้นทุนการผลิตต่ า การด าเนินงานโครงการจะประสิทธิภาพต่อเมื่อมีการใช้ ทรัพยากรหรือ

งบประมาณท่ีลงทุนน้อยและให้ผลประโยชน์สูงสุด 
8. เป็นการริเริ่ม หรือพัฒนางาน โครงการต้องเป็นความคิดริเริ่มที่แปลกใหม่ เพ่ือแก้ปัญหาและอุปสรรค  

และพัฒนางานให้เจริญก้าวหน้า 
ส่วนลักษณะของโครงการที่ดีต้องเป็นโครงการที่มีกิจกรรมจัดท าขึ้น  เพื่อการปฏิบัติ 

ภารกิจให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ  มีผลตอบแทนอย่างคุ้มค่า  ลักษณะของโครงการที่ดี  มีดังนี้ 
1. สามารถแก้ปัญหาได ้
2. มีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดผลตอบแทนคุ้มค่า 
3. รายละเอียดของโครงการต้องสอดคล้องและสัมพันธ์กัน 
4. วัตถุประสงค์และเป้าหมายต้องชัดเจน  มีความเป็นไปได้สูง 
5. สามารถตอบสนองความต้องการในการแก้ปัญหาได้เป็นอย่างดี 
6. สามารถน าไปปฏิบัติได้ 
7. ก าหนดจากพ้ืนฐานข้อมูลที่เป็นจริงและได้รับการวิเคราะห์อย่างรอบคอบ 
8. ต้องได้รับการสนับสนุนด้านทรัพยากรอย่างเหมาะสม 
9. ต้องมีระยะเวลาการด าเนินโครงการชัดเจน 

 
 
 
 
 
 
 

4. ลักษณะส าคัญของโครงการ   



 
 
 
   5.1  โครงการสิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรม 

5.1.1 โครงการต้องเกิดจากความถนัดและความสนใจของแต่ละบุคคลหรือกลุ่ม  โดยผ่าน
กระบวนการตัดสินใจและเห็นชอบของครูผู้สอน 

5.1.2  ลักษณะของโครงการจะต้องเป็นการท าสิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรม ทีเ่กิดจากการบูรณาการ
ความรู้ประสบการณ์และทักษะที่เกิดจากการปฏิบัติงานในสาขางาน/สาขาวิชา 

5.1.3  ลักษณะของผลงานจะต้องเกิดจากการออกแบบขึ้นมาใหม่  โดยค านึงถึง 
รูปแบบความเหมาะสม  ความสวยงาม  และประโยชน์ในการใช้งานได้จริง 

5.1.4  ลักษณะของโครงการจะต้องเป็นงานที่สร้างสรรค์และพัฒนาความรู้ให้เกิด 
        ประโยชน์  การน าไปประกอบอาชีพในสาขางาน / สาขาวิชา 
5.1.5  โครงการสามารถท าเป็นกลุ่มๆ ละ 2-3  คน (ปวช. 3 คน / ปวส. 2 คน) 
5.1.6  โครงการต้องผ่านความเห็นชอบของครูผู้สอน 
 

5.2  โครงการวิจัยทดลองและวิจัยพัฒนา 
5.2.1 โครงการจะต้องเกิดความถนัดและความสนใจของแต่ละบุคคลหรือกลุ่มโดยผ่านกระบวนการ
         ตัดสินใจและเห็นชอบของครูผู้สอน 
5.2.2 ลักษณะของโครงการจะต้องเกิดจากสมมุติฐานและการคาดหมายผลที่จะเกิดขึ้น ตามหลักวิชา 

ทักษะ และประสบการณ์ในสาขางานที่น่าเป็นไปได้ 
5.2.3 โครงการจะต้องเป็นงานที่สร้างสรรค์และพัฒนาความรู้ให้เกิดประโยชน์ในการน าไปใช้ใน    

ชีวิตประจ าวันหรือการประกอบอาชีพ 
5.2.4 โครงการสามารถท าเป็นกลุ่มๆ ละ  2-3 คน (ปวช. 3คน / ปวส. 2 คน) 
 5.2.5 โครงการต้องผ่านความคิดเห็นชอบของครูผู้สอน 
 

5.3 โครงการวิจัยโครงการ 
5.3.1 โครงการต้องเกิดจากความถนัดและความสนใจของแต่ละบุคคลหรือกลุ่ม  โดยผ่าน

กระบวนการตัดสินใจและเห็นชอบของครูผู้สอน 
5.3.2 ลักษณะโครงการเกิดจากการด าเนินงานร่วมกันในกลุ่มและร่วมกับชุมชนโดยการใช้ความรู้

ประสบการณ์วิชาชีพที่เรียนและฝึกปฏิบัติ 
5.3.3 วิธีการด าเนินงานโครงการระบุรายละเอียดกิจกรรมและวิธีด าเนินงานในกิจกรรม 
 5.3.4 การด าเนินโครงการเป็นการฝึกฝนให้นักเรียน  นักศึกษามีความคิดริเริ่มและรู้จักวิธีแก้ปัญหา 

ในระหว่างการด าเนินโครงการ  ทั้งรู้จักกล้าแสดงออกเป็นการเรียนรู้การท างานเป็นทีมหรือ
ท างานร่วมกับชุมชน 

5.3.5 การวิจัยแสดงรายงานผลการด าเนินโครงการ  และน าเสนอผลการด าเนินโครงการ 
5.3.6 การด าเนินโครงการเกิดผลดีต่อบุคคล  กลุ่ม และชุมชน 
5.3.7 โครงการสามารถท าเป็นกลุ่มๆ ละ 2-3  คน (ปวช. 3 คน / ปวส. 2 คน) 
5.3.8 โครงการต้องผ่านความเห็นชอบของครูผู้สอน 

5. ประเภทของโครงการ ก าหนดประเภทของโครงการ 3 ประเภท คือ 



 
  
 

  โครงการถือเป็นกิจกรรมทางวิชาการท่ีมีส่วนช่วยให้เกิดการศึกษา  การวางแผนการท างาน การริเริ่ม
ปฏิบัติงานใหม่ๆ โครงการจึงมีบทบาทส าคัญและความจ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน  การจัดท าโครงการจึงก่อเกิด
ประโยชน์  ที่พอสรุปเป็นประเด็นต่าง ๆ ได้ดังนี้ 

1. ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง  ให้น าความรู้  ทักษะช านาญไปบูรณาการ  สร้างและปฏิบัติงาน
ได้จริง 

2. เชื่อมโยงองค์ความรู้กับชีวิตจริง  โดยน าความรู้ที่ได้จากการเรียนไปประยุกต์ใช้ปฏิบัติ 
3. วางแผนการท างานเป็นทีมและร่วมกันท างานเป็นกลุ่ม  อย่างเป็นระบบ 
4. ส่งเสริมการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
5. พัฒนาความคิดในการป้องกันและปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการท างาน 
6. พัฒนาความรับผิดชอบโดยมีเสรีภาพในการคิดและก าหนดภาระการด าเนินงานด้วยตนเอง 
 

 
 

   
              เป็นกิจกรรมอีกรูปแบบหนึ่งที่ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้  เริ่มตั้งแต่ปัญหาที่สนใจและอยากรู้ค าตอบ
จึงได้ท าการศึกษา ค้นคว้าข้อมูล รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยอาศัยความรู้ความเข้าใจจากเรื่องต่าง ๆ ที่ได้
เรียนมา ใช้กระบวนการและทักษะต่าง ๆ ที่เป็นพื้นฐานภายใต้การดูแลของครู 

ข้อแนะน าการจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับโครงการ  ด้วยกระบวนการวิจัยดังนี้ 
1. การเรียนรู้โครงการ สอดแทรกกระบวนการวิจัย ควรเกริ่นเป็นเป้าหมายให้ผู้เรียนอาชีวศึกษาทราบตั้งแต่

วันปฐมนิเทศว่าก่อนจบผู้เรียนอาชีวศึกษาทุกคนต้องท าโครงการ ซึ่งเป็นการบูรณาการความรู้ในสาขา
วิชาชีพของตนเอง 1 เรื่อง ซึ่งจะเป็นการดี ท าให้ผู้เรียนได้ทราบเป้าหมายของตนตั้งแต่ปีแรกและจะยิ่งดี
ขึ้นถ้าในรายวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพที่เก่ียวข้องในปีต้นๆ เป็นพื้นฐานการน าไปบูรณาการในงานปีสุดท้ายได้ 

2. เริ่มแรกของการสอน ควรให้ผู้เรียนคิดอย่างมีอิสระปล่อยผู้เรียนตั้งข้อสงสัย ก าหนดค าถามหรือปัญหา  หา
แนวทางการแก้ไขปัญหา รวบรวมข้อมูล ด าเนินการแก้ปัญหา ทดสอบแนวคิดหาข้อสรุป และเผยแพร่ข้อ
ค้นพบด้วยตัวเอง 

3. การประเมินผล ควรมีทั้งประเมินเป็นกลุ่ม เป็นรายบุคคล การเรียนรู้ การท างานเป็นกลุ่มเป็นทักษะที่
ส าคัญอย่างหนึ่ง นักเรียนจะได้เรียนรู้จากกันและกันมากกว่าเรียนรู้จากครู เป็นการเพ่ิมความแข็งแกร่งใน
การแก้ปัญหา การประเมินเป็นกลุ่ม ควรเป็นโครงการที่ได้ร่วมวางแผนงานกันตั้งแต่ต้นโครงการ 

4. การน าเสนอผลงานอาจเป็นรายงาน การน าเสนอผลงาน หรือจัดนิทรรศการ 
 

 
 
 
 
 

6.  ประโยชน์ของการจัดท าโครงการ 
 

7.  การสอนผู้เรียนท าโครงการ 
 



 
 
 

อัลลิงเจอร์และคณะ (Allinger and other, 1998 : 8 อ้างในโสภิดา ลิ้มวัฒนาพันธ์ (2538) แนะน าบทบาท
ส าหรับครู  ดังนี้ 

สิ่งที่ส าคัญที่สุดของหน้าที่ครูก็คือ 
1. การกระตุ้นส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นอยากท าโครงการ 
2. ให้แนวคิดกว้างๆ และให้ค าแนะน าที่เหมาะสมส าหรับท าโครงการ 
3. ขอความช่วยเหลือจากบรรณารักษ์ จากครูวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ผู้เรียนได้ค้นคว้าแหล่งเรียนรู้ต่าง  ๆ 

จากหนังสือหรือทางอินเทอร์เน็ต 
4. ครูอาจแนะน าแหล่งอ่ืน ๆ เช่น หนังสือ วารสาร จุลสาร หรือทางอินเทอร์เน็ต 
5. อาจช่วยผู้เรียน เลือกหัวเรื่อง และทบทวนเกณฑ์ต่าง ๆ ก่อนที่จะเริ่มท าโครงการซึ่งควรเป็นเรื่องทีผู้เรียน

สนใจจริง ๆ และอยู่ในกรอบความสามารถตามสาขาวิชาชีพของผู้เรียน 
6. ไม่จ าเป็นต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องที่ผู้เรียนเลือกท า ครูเป็นเพียงผู้แนะแนวช่วยเหลือในทุกด้าน  เช่น  

การให้ก าลังใจ การดูแลจัดท ารายงานให้สมบูรณ์ และถูกต้อง การเตรียมการจัดและแสดงผลงานโบลท์  
และ ฮอนล์ได้เสนอบทบาทของครูดังนี้ 

1. สนับสนุนให้ผู้เรียนท าสิ่งที่สนใจด้วยตนเอง ให้ก าลังใจและข้อเสนอแนะ ครูอย่าคาดหวังมากเกินไป 
2. ให้อิสระในการคิด ในการอภิปราย ครูเป็นผู้ซักถามเหมือนบุคคลภายนอก 
3. แนะน าหรือเลือกจัดหาโครงการ ตามสมรรถภาพของผู้เรียน คนที่มีความสามารถสูงควรให้ท าโครงการที่

ต้องใช้วิเคราะห์ หรือซับซ้อนมาก 
 
 
 
 
 

ผู้เรียนวิชาโครงการควรด าเนินการดังนี้ 
1. เลือกหัวเรื่องท่ีตนมีความสนใจสูง 
2. ค้นคว้าข้อมูล  ข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องท่ีท าให้มากท่ีสุดที่เป็นไปได้อาจตรวจสอบจาก เว็บไซต์หนังสือหรือ

วารสาร 
3. เตรียมและจัดระบบ  จัดเครื่องมือ  เตรียมรายงานให้น่าสนใจ 
4. จัดแสดงผลงาน  รายงาน  ตามเกณฑ์ของการประเมินโดยค านึงถึงความคิดสร้างสรรค์  ความคิดทาง

หลักวิชาการ  ความเชี่ยวชาญ  ทักษะ  และความชัดเจน  การจัดแสดงผลงานมีความสนใจเข้าใจง่าย  
สรุปย่อถึงความเป็นมา  การวางแผนและผลสรุป 

 
 
 
 
 
 
 
 

8.  บทบาทของครูผู้สอนวิชาโครงการ 
 

9.  บทบาทของผู้เรียนวิชาโครงการ 
 



 
 
 

เป็นกิจกรรมการสอนที่ส าคัญที่จะพัฒนากระบวนการคิดของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  จากปีท่ีผ่าน 
มาการสอนท าโครงการ  ส่วนใหญ่เน้นการประยุกต์ความรู้ในสาขาวิชาชีพ  เพ่ือการสร้างชิ้นงาน/ โครงการ/
สิ่งประดิษฐ์จนผู้เรียนมีผลงานมากมาย  แต่ผลงานเหล่านั้นยังมีจุดอ่อน คือ ขาดบทพิสูจน์การหาประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในเชิงประจักษ์  ท าให้ขาดความน่าเชื่อถือเชิงวิชาการ  ถ้าได้พัฒนาการเรียนการสอนวิชาโครงการโดยใช้
กระบวนการวิจัยก็จะเป็นการสร้างมาตรฐานเชิงวิชาการและพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนไปพร้อม 
 ดังนั้นเพ่ือให้ครูผู้สอนเกิดความชัดเจนในขั้นตอนการสอนโครงการด้วยกระบวนการวิจัยจึงขอเสนอตัวอย่าง
การจัดกิจกรรมการสอน  ดังนี้ 
 

ตัวอย่าง  การจัดการเรียนรู้วิชาโครงการโดยการใช้กระบวนการวิจัย 
 

1. ขั้นก่อนการด าเนินงาน (Planning) 
(4 สัปดาห)์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

10.  ขั้นตอนการสอนท าโครงการ 
 

 
ครูอธิบายจุดประสงค์รายวิชามาตรฐานรายวิชา รูปแบบและลักษณะโครงการ 

ผู้เรยีนจัดท ากลุ่มโครงการกลุ่มละ 2 – 3 คน คิดและเลือกหัวข้อเรื่องที่จะท าโครงการ 
 

 
ครูแนะน าแหล่งเรยีนรู้  สอนวิธีคน้หาข้อมูล  และการวิเคราะหเ์อกสารที่เกี่ยวข้อง 

เรื่องการศึกษาและมอบหมายให้ผูเ้รียน 
ศึกษาเอกสารทีเ่กี่ยวข้อง 

 

 
ครูอธิบายหัวข้อในการจัดท าโครงการ  โดยใช้กระบวนการวิจัยและมอบหมายผู้เรยีน 
จัดท าแบบขออนุมัติโครงการและแบบเสนอโครงการน าเสนอต่อครผูู้สอนวิชาโครงการ 

 

 
ครูผูส้อน  เสนอหัวหน้าแผนกวิชาพิจารณาอนุมัติโครงการ 

 



 
แบบขออนุมัติโครงการ 

รายวิชา...................................รหัสวิชา..............................ภาคเรียนที่............ปีการศึกษา............ ................ 
วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี 

 

ชื่อโครงการ.................................................................................................................. .................................................... 
ระยะเวลาด าเนินการ............................................................. ............................................................................ .............. 
สถานที่ด าเนินการ............................................................................................................. .............................................. 
ประมาณการค่าใช้จ่าย.......................................................................................................... ........................................... 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    1.  .............................................................................................. ชั้น........................... 
          2.  .............................................................................................. ชั้น.......................... . 
          3.  .............................................................................................. ชั้น................ ........... 
 
 

ลงชื่อ.........................................หวัหน้าโครงการ 
                                                      (....................................................) 

                                                     …………./……….…../……………. 
เบอร์โทรศัพท์......................................... 

 

ความเห็นของครูประจ าวิชา...................................................................................................... .............................. 
 

              ลงชื่อ..........................................ครูผู้สอน 
                                                                (....................................................) 

                                                            …………………./……………../…………………. 
ความเห็นของหัวหน้าแผนกวิชา.............................................................................................................. .................. 
 

                 ลงชื่อ..........................................หัวหน้าแผนกวิชา 
                                                                              (....................................................) 

                                                           …………………./……………../…………………. 
ความเห็นของรองผู้อ านวยการ............................................................................................................................. ..... 
 

                 ลงชื่อ..........................................รองผู้อ านวยการ 
                                                                              (....................................................) 

                                                           …………………./……………../…………………. 

ตัวอย่างแบบขออนุมัติโครงการ 01  
(ส าหรับนักเรียน/นักศึกษา) 



 
แบบเสนอโครงการ 

รายวิชา................................รหัสวิชา............................ภาคเรียนที่............ปีการศึกษา................. 
วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี 

 
โครงการ..................................................................................................... .............................................................. 
............................................................................................................................. ..................................................... 
 

ผู้วิจัย 1.  .................................................... ระดับชั้น............ สาขาวิชา........................................ห้ อง……………… 
 2.  .................................................... ระดับชั้น............ สาขาวิชา.................................. ......ห้อง……………… 
 3.  .................................................... ระดับชั้น............ สาขาวิชา...................................... ..ห้อง……………… 
 
 

ความเป็นมาของโครงการ 
............................................................................................................................. ..................................... 
............................................................................................. ..................................................................... 
............................................................................................................................. ..................................... 
.................................................................................................................................................... .............. 
.................................................................................................................... .............................................. 
 
 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 
1. ............................................................................................................................. ................. 
2. ..............................................................................................................................................  
3. ............................................................................................................................. ................. 

 
ขอบเขตของโครงการ 
............................................................................................................................. ...................................... 
........................................................................... ........................................................................................  
............................................................................................................................. ..................................... 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

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

ตัวอย่างแบบเสนอโครงการ 02 
 (ส าหรับนักเรียน/นักศึกษา) 



นิยามศัพท์เฉพาะ 
...................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ...................................... 
............................................................................................................................. ..................................... 
.................................................................. ...............................................................................................  
 
วิธีด าเนินโครงการ 

1. รูปแบบการวิจัย………………………………………………………………………………………………………. 
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

2.1  เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา  ได้แก่
.............................................................................................................................. .............. 

      2.2  เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล ได้แก่................................................................... 
............................................................................................................................. ...................................... 

3. การรวบรวมข้อมูล 
............................................................................................................................... .................................... 
.............................................................................................. ..................................................................... 
............................................................................................................................. ...................................... 
................................................................................................................................................... ................ 
.................................................................................................................. ................................................. 
  

4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
............................................................................................................................. ...................................... 
.................................................................................................................................................. ................. 
................................................................................................................. .................................................. 
 
แผนการด าเนินโครงการ 

 
 

กิจกรรม 
 

สัปดาห์ที่ 

1.2 3-4 5-6 6-7 7-8 9-10 11-12 13-14 15-16 17-18 

1. ศึกษาข้อมูล           
2. เสนอโครงการ           
3. ออกแบบชิ้นงาน/โครงการ           
4. เตรียมวัสดุ/ประสานงาน           
5. ลงมือปฏิบัติ           
6. ทดสอบการท างาน/ประเมินผล           
7. จัดท ารายงานโครงการ           
8. น าเสนอโครงการ           



งบประมาณ 
 งบประมาณโครงการทั้งหมด ..................................................บาท  
 
 

รายการงบประมาณ ภาครัฐ ภาคเอกชน 
1. หมวดค่าจ้าง (โปรดระบุรายการอย่างละเอียด) 

1.1 …………… 
1.2 …………… 

  

2. หมวดค่าตอบแทนนักวิจัย 
2.1 ………….. 
2.2 ………….. 

  

  3. หมวดค่าใช้สอย 
        3.1 ค่าเดินทาง 
        3.2 ค่าจ้างวิเคราะห์/ออกแบบ/ทดสอบ/
รับรองมาตรฐาน 

  

 4. หมวดค่าวัสดุ/ครุภัณฑ์  
         4.1 …………… 
         4.2 …………… 
         4.3 …………… 
         4.4 ………….. 
         4.5 …………… 
         4.6 ………….. 

  

รวม   
รวมเงิน   

 
เอกสารอ้างอิง 
............................................................................................................................. .................................................... 
.............................................................................. ...................................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................... 
............................................................................................................................. .................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. ขั้นระหว่างด าเนินงาน  
(10 สัปดาห์) 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ผู้เรยีนปฏิบัติงานจดัท าโครงการตามแผนท่ีก าหนด 

ครูผูส้อนวิชาโครงการประเมินการท างานเป็นกลุ่ม 
และประเมินความก้าวหน้าในการท าโครงการ  พร้อมให้ค าแนะน า 

 
ผู้เรยีนจัดท าเอกสารประกอบโครงการ 

(รายงานโครงการรูปแบบการวิจัย 4-5 บท) 

 
ผู้เรยีนศึกษาคู่มือการท ารายงานโครงการจากเว็บไซต์ของวิทยาลัย 

www.km.chontech.ac.th 

 
ครูผูส้อนวิชาโครงการ ติดต่อรับคปูองท าเล่มที่งานวิจัย และนักศึกษาท ารูปเลม่ 

ที่ร้านท่ีก าหนด 



 
แบบประเมินการท างานเป็นกลุ่ม 

(ด้านคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์) 
ชื่อ – สกุล.......................................................................................รหัสประจ าตัว.......................................................... 
ระดับชั้น    ปวช.     ปวส.   
สาขาวิชา ..................................................... ....................สาขางาน.............................................ชั้นปี/กลุ่ม.................. 
ชื่อโครงการ ............................................................................................................................. ............................... 
 

ค าชี้แจง   
 แบบประเมินฉบับนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติงานวิจัยของนักเรียน นักศึกษาโดยมีข้อความให้นักเรียน 
นักศึกษา อ่านแล้วพิจารณาว่านักเรียน นักศึกษา มีการปฏิบัติเป็นอย่างไรค าตอบไม่มีถูกหรือผิด เพราะแต่ละคนย่อมมี
การปฏิบัติไม่เหมือนกันข้อส าคัญให้ตอบให้ตรงกับการปฏิบัติของตนเองให้มากท่ีสุด 
วิธีตอบ 
 เมื่อนักเรียน นักศึกษา อ่านข้อความแต่ละข้อแล้ว นักเรียน นักศึกษา ได้ปฏิบัติอย่างไรให้ตอบในเรื่องที่ตรง
กับการปฏิบัติของนักเรียน นักศึกษามากท่ีสุดคือ 
ไม่ปฏิบตัิเลย           ให้ท าเครื่องหมาย √ ลงในช่องคะแนน 1 
ปฏิบัติเพียงเล็กน้อย  ให้ท าเครื่องหมาย √ ลงในช่องคะแนน 2 
ปฏิบัติเป็นครั้งคราว   ให้ท าเครื่องหมาย √ ลงในช่องคะแนน 3 
ปฏิบัติบ่อย ๆ           ให้ท าเครื่องหมาย √ ลงในช่องคะแนน 4 
ปฏิบัติเป็นประจ า      ให้ท าเครื่องหมาย √ ลงในช่องคะแนน 5 
 

พฤติกรรมที่ต้องประเมิน 
ระดับการปฏิบตั ิ
5 4 3 2 1 

1. การวางแผนการท างานร่วมกัน และการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบในกลุ่ม      

2. การให้ความร่วมมือของสมาชิก      

3. การยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนและการแสดงความคิดเห็น      

4. การแก้ปัญหาภายในกลุ่ม      

รวม      

รวม  
 

เกณฑ์การประเมิน  น าคะแนนรวมกันทั้ง 4 ข้อ แล้วหารด้วย 2 (คะแนนเต็ม 10 คะแนน) 
 

                                                  ลงชื่อ……………………………………………………..ผูป้ระเมิน 
          (………………………………………….) 

ตัวอย่างแบบประเมินการท างานเป็นทีม 

(ส าหรับครูผูส้อน) 



 
แบบประเมินความก้าวหน้างานวิจัย 

บทท่ี 1 .........บทน า............ครั้งท่ี................. 
 
ชื่อ – สกุล................................................................. รหสัประจ าตัว........................................................................ 
ชื่อ – สกุล................................................................. รหสัประจ าตัว........................................................................         
ชื่อ – สกุล................................................................. รหสัประจ าตัว........................................................................          
ระดับชั้น    ปวช.     ปวส.   
สาขาวิชา ...................................................................... สาขางาน................................ ชั้นปี/กลุ่ม....................... 
ชื่อโครงการ .................................................................................................. ......................................................... 
 

หัวข้อ/เนื้อหา/ประเด็น ข้อเสนอแนะ 
บทที่ 1 1. ความส าคัญของปัญหาควรเขียนให้ชัดเจน/ได้ใจความ/

ครอบคลุมประเด็นเนื้อหาและตรงตามชื่อเรื่อง 
 

2. วัตถุประสงค์ เขียนกระชับได้ใจความและมองเห็น
ชัดเจน 

 

3. สมมติฐานการวิจัย เขียนได้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  
 

4. ขอบเขต /ข้อตกลงเบื้องต้น หรือค าจ ากัดความ เขียน
อธิบายได้ตรงตามหัวข้อที่ท าการวิจัย 

 

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ เขียนได้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

 

 

หมายเหตุ  เกณฑ์การพิจารณา 
   1. ชัดเจน ครอบคลุม 
   2. ตรงตามวัตถุประสงค์ 
   3. มีประโยชน์ 
ข้อคิดเห็นอื่น ๆ 
……………………………………………………………..…………………………………………………………………………………… 
 
                                        ลงชื่อ ...................................................................  
                                             (.................................................................) 
                                                         ครูผู้สอนวชิาโครงการ 
 

ตัวอย่างแบบประเมินความก้าวหน้าวิจัย 

(ส าหรับครูผูส้อน) 



 
แบบประเมินความก้าวหน้างานวิจัย 

บทท่ี 2 ........แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง..........ครั้งท่ี............... 
 
ชื่อ – สกุล................................................................. รหสัประจ าตัว...................................................................... 
ชื่อ – สกุล................................................................. รหสัประจ าตัว......................................................................         
ชื่อ – สกุล................................................................. รหสัประจ าตัว......................................................................          
ระดับชั้น     ปวช.     ปวส.   
สาขาวิชา ...................................................................... สาขางาน...................................... ....ชั้นปี/กลุ่ม..............  
ชื่อโครงการ ............................................................................................................................. .............................. 
 

หัวข้อ-เนื้อหา ข้อเสนอแนะ 
บทที่ ๒ 
 

1. เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เช่นการอ้างอิงทฤษฎี
ต่าง ๆ ตรงตามชื่อเรื่องที่ท าวิจัย  
(ไม่มีก็ได้) 

 

2. งานวิจัยที่น ามาอ้างอิง เนื้อหาต้องให้ตรงกับหัวข้อ
ที่ท าวิจัย (ใช้อ้างอิง 3 เล่ม) 

 

 
ข้อคิดเห็นอื่น ๆ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
                                                            ลงชื่อ  ............................................................... ....  
                                                                    (.................................................................) 
                                                                        ครูผู้สอนวิชาโครงการ 
 
 

 
 

ตัวอย่างแบบประเมินความก้าวหน้าวิจัย 

(ส าหรับครูผูส้อน) 



 
 

แบบประเมินความก้าวหน้างานวิจัย 
บทท่ี 3.........วิธีการด าเนินงานวิจัย..................ครั้งท่ี.............. 

 
ชื่อ – สกุล................................................................... รหัสประจ าตัว........................................................................ 
ชื่อ – สกุล................................................................... รหัสประจ าตัว........................................................................         
ชื่อ – สกุล................................................................... รหัสประจ าตวั........................................................................          
 ระดับชั้น   ปวช.     ปวส.   
สาขาวิชา ........................................................................ สาขางาน.......................................... ชั้นปี/กลุ่ม................ 
ชื่อโครงการ ............................................................................................. .................................................................. 
 

หัวข้อ-เนื้อหา ข้อเสนอแนะ 
บทที่ ๓ 1. วิธีการด าเนินการวิจัย  กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ศึกษา 

ชัดเจนและเหมาะสม 
 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการท าวิจัย ต้องชัดเจน เช่นจะใช้
แบบสอบถาม /ประเมิน แบบจดบันทึกการสังเกต ฯลฯ 

 

3. วิธีการด าเนินการเก็บข้อมูล ต้องมีข้ันตอนในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลที่ชัดเจน โดยเขียนอธิบายถึงวิธีการท า
ด้วย เช่นการแบ่งกลุ่ม มีกี่กลุ่มๆ ละ กี่คน เป็นต้น 

 

4. สถิติที่ใช้ในการท าวิจัย ให้ระบุว่าใช้สถิติอะไรในการ
อภิปรายผล 

 

5. แนบเอกสารการสอนเฉพาะหน่วยที่ใช้ในการท าวิจัย
เท่านั้น 

 

6. ทคนิคและวิธีการที่ใช้วิจัย  
 

 

ข้อคิดเห็นอื่น ๆ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

                                                             ลงชื่อ  …………………………………………………… 
                                                                    (................................................................) 
                                                                                ครูผู้สอนวิชาโครงการ 
 

ตัวอย่างแบบประเมินความก้าวหน้าวิจัย 

(ส าหรับครูผูส้อน) 



 
แบบประเมินความก้าวหน้างานวิจัย 

บทท่ี 4 ...............ผลการวิจัย....................  ครั้งท่ี................ 
 
ชื่อ – สกุล................................................................. รหสัประจ าตัว...................................................................... 
ชื่อ – สกุล................................................................. รหสัประจ าตัว......................................................................         
ชื่อ – สกุล................................................................. รหสัประจ าตัว......................................................................          
ระดับชั้น    ปวช.     ปวส.   
สาขาวิชา ...................................................................... สาขางาน...................................... .......ชั้นปี/กลุ่ม............ 
ชื่อโครงการ ................................................................ ...........................................................................................  
 

หัวข้อ-เนื้อหา ข้อเสนอแนะ 
บทที่ ๔ 1. ผลการวิจัย(การอภิปรายผลจากตาราง ต้องมีความ

ละเอียดชัดเจน) 
 

2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีการ ชัดเจน และเข้าใจ  

3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลอธิบายได้ตรงตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 

 

 
 ข้อคิดเห็นอ่ืน ๆ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
                                      ลงชื่อ  ...................................................................  
                                             (................................................................) 
                                                        ครูผู้สอนวิชาโครงการ 
 
 
 
 

ตัวอย่างแบบประเมินความก้าวหน้าวิจัย 

(ส าหรับครูผูส้อน) 



 
 
 

แบบประเมินความก้าวหน้างานวิจัย 
บทท่ี 5 ........สรุปอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ.........คร้ังท่ี........... 

 
ชื่อ – สกุล................................................................. รหสัประจ าตัว...................................................................... 
ชื่อ – สกุล................................................................. รหสันกัศึกษา............. .........................................................         
ชื่อ – สกุล................................................................. รหสันกัศึกษา........................................... ...........................          
    ระดับชั้น    ปวช.     ปวส.   
สาขาวิชา ...................................................................... สาขางาน...................................... ......ชั้นปี/กลุ่ม............ 
ชื่อโครงการ ............................................................................................................................. .............................. 
 

หัวข้อ-เนื้อหา ข้อเสนอแนะ 

บทที่ 5 1. สรุปผลการวิจัยอภิปรายผลและเสนอแนะ 
(สรุปผลของการวิจัยทั้งหมด พร้อมทั้งมี
ข้อเสนอแนะ ในการท าวิจัยครั้งต่อไป) 

 

 2. สรุปผลได้ครบและตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  
 

 
ข้อคิดเห็นอื่น ๆ  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
                                            ลงชื่อ  ................................................................... 
                                                     (................................................................) 
                                                                ครูผูส้อนวิชาโครงการ 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่างแบบประเมินความก้าวหน้าวิจัย 

(ส าหรับครูผูส้อน) 



3. ขั้นสิ้นสุดการด าเนินงาน  
(8 สัปดาห)์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ผู้เรยีนน าเสนอผลงานโครงการ (ท่ีใช้กระบวนการวิจัย ๔- ๕ บท) 

 
ครูผูส้อนวิชาโครงการประเมินผลโครงการและคัดเลือกผลงานนักศึกษาจัดแสดงและ

ประกวดบนหอประชุมวิทยาลัยฯ 

 
ครูผูส้อนวิชาโครงการสรุปผลการประเมินโครงการ  ให้ระดับคะแนน 

ส่ง วผ  ที่ห้องงานวัดและประเมินผล 

ครูผูส้อนวิชาโครงการรายงานผลการจัดท าโครงการวิชาชีพของนักศึกษา 
ส่งที่งานหลักสตูรและการเรียนการสอน 



  
แบบประเมินผลการน าเสนองานวิจัย 

ภาคเรียนที ่ .............................   ปกีารศึกษา   ................................... 
 
ชื่อ – สกุล.........................................................................................รหัสประจ าตัว....................................................... 
ระดับชั้น     ปวช.     ปวส.   
สาขาวิชา ..................................................... .......................สาขางาน..............................................ชั้นปี/กลุ่ม............. 
ชื่อโครงการ ............................................................................................................................. ..................................... 
 
 

หัวข้อที่ประเมิน 
ผลการพิจารณา 

หมาย
เหตุ ดีมาก 

5 
ด ี
4 

ปานกลาง 
3 

พอใช้ 
2 

ปรับปรุง 
1 

1.  ความพร้อมในการน าเสนอผลงาน       
2.  บุคลิกภาพของผู้น าเสนอ        
3.  ความชัดเจนในการน าเสนอผลงาน         
    3.1  ให้ค าอธิบายประกอบการน าเสนอให้เกิดความเข้าใจ       
    3.2  น าเสนอครบถ้วนทุกประเด็นการวิจัย (4-5 บท)       

รวม  (คะแนนที่ได้ หาร 2)      เต็ม10
คะแนน 

 
     

           ลงชื่อ.............................................................. 
                                                                             
(...............................................................) 

                                              ครูผู้สอนวชิาโครงการ 
                                                                           วันที่ ....... เดือน .................... พ.ศ........... 
 
 
 
 
 
 
 

(ส าหรับครูผูส้อน) 



 
 
 
 
 
  อัลลิงเจอร์ และคณะ (Allinger and other, 1998 : 8) เสนอแนวคิดว่าการประเมินโครงการควร
แบ่งเป็นขั้นตอนดังนี้ 

1. ผู้ประเมินโครงการควรบอกเกณฑ์การประเมินให้ผู้ท าโครงการทราบ ระหว่างการประเมิน            
ผู้ประเมินอาจจะใช้ค าถามบอกจุดที่จะน ามาอภิปราย และข้อแนะน าให้การพัฒนางานแก่ผู้ท า
โครงการ 

2. หลักการประเมินควรมีการสัมภาษณ์ ผู้ท าโครงการเพ่ือให้ทราบว่าผู้ท าโครงการได้เรียนรู้ อะไร
มาบ้าง และผู้ประเมินควรให้ค าแนะน าแก่ผู้ท าโครงการ 

3. ผลการประเมินควรถูกน ามาตรวจสอบและการให้คะแนนแต่ละคนอาจจะต้องมีการอภิปรายถ้า
จ าเป็น 

4. ผลการประเมิน ควรจะน ามาให้ผู้ท าโครงการรับทราบเป็นลายลักษณ์อักษร ถ้าผลการประเมิน
ถูกน ามาเผยแพร่ รูปแบบและวิธีการพิมพ์จะต้องชัดเจน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

11.  การวัดและประเมินโครงการ 
 



 
 
 

 
12.1  การเขียนรายงานการวิจัยประเภทโครงการสิ่งประดิษฐ์ / นวัตกรรม 
         รายงานการวิจัยประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ส่วนหน้า ส่วนเนื้อหา และส่วนท้าย แนวทางการเขียนแต่

ละส่วนมีดังนี้ 
  

ส่วนประกอบ 
- ปกนอก ประกอบด้วยชื่อเรื่อง ชื่อผู้วิจัย และข้อความอ่ืน ๆ เช่น หน่วยงานของผู้วิจัย ปีที่ท าวิจัย 

ตัวอักษรตัวหนา 
- ใบรองปก 
- ปกใน ประกอบด้วยชื่อเรื่อง ชื่อผู้วิจัย และข้อความอ่ืน ๆ เช่น หน่วยงานของผู้วิจัย ปีที่ท าวิจัย ตัวอักษร 

ไม่ต้องท าตัวหนา 
- แบบขออนุมัติโครงการ 
- บทคัดย่อ เป็นส่วนที่สรุปย่อเรื่องราวทั้งหมดของงานวิจัย สิ่งส าคัญที่ควรน าเสนอได้แก่ วัตถุประสงค์ของ

การวิจัย วิธีด าเนินการวิจัย ผลงานวิจัย สรุปและข้อเสนอแนะ 
- กิตติกรรมประกาศ เป็นการประกาศขอบคุณบุคคลและหน่วยงานที่ให้ความอนุเคราะห์และสนับสนุนให้

การด าเนินงานการวิจัยส าเร็จได้ด้วยดี 
- สารบัญ โดยทั่วไปแบ่งเป็น 3 ส่วนได้แก่ สารบัญเนื้อเรื่อง สารบัญตาราง และสารบัญแผนภูมิและ

ภาพประกอบ 
- หมายเหตุ การก าหนดเลขหน้าในส่วนหน้านี้นิยมใช้ระบบตัวอักษร คือ  ก ข ค..... 

 

แนวการเขียนส่วนเนื้อหา 
 ส่วนเนื้อหาประกอบไปด้วย 5 บท (รวมจ านวนหน้าไม่เกิน  20 หน้า) ดังนี้ 
 บทที่  1  บทน า   
 บทที่  2  แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง   
 บทที่  3  วิธีด าเนินการวิจัย   
 บทที่  4  ผลการวิจัย   
 บทที่  5  สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ   
 

ส่วนท้าย 
 บรรณานุกรม  
 ภาคผนวก   

-  หนังสือรับรองการน าไปใช้ประโยชน์ 
-  คู่มือการใช้ 
-  แผนธุรกิจ 
- รายงานค่าใช้จ่าย 
-  อ่ืน ๆ  

           ประวัติผู้ท าวิจัย 
 

12.  รูปแบบการเขียนรายงานโครงการ  แสดงรายละเอียด  ตัวอย่างทั้ง ๓ ประเภท ดังนี ้
 



 

แนวการเขียนส่วนเนื้อหา มีรายละเอียดดังนี้ 
บทที่  1  บทน า  ประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ที่เขียนไว้แล้วในแบบเสนอโครงการวิจัย ประกอบด้วยหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้ 
 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 ขอบเขตของการวิจัย (ขอบเขตการสร้างสิ่งประดิษฐ์และการประเมินประสิทธิภาพสิ่งประดิษฐ์) 
 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
บทที่  2  แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง   
 บทนี้เป็นการน าเสนอแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่ใช้เป็นกรอบในการวิจัยต้องเรียบเรียงสรุป
กรอบความคิด หลักการ การเขียนต้องเป็นการเรียบเรียงเนื้อหาเหมือนกับการเขียนบทความทางวิชาการไม่ควรลอก
เนื้อหามาต่อกันเป็นท่อน ๆ หัวข้อส าคัญควรจะประกอบด้วย  

- แนวความคิดหรือทฤษฎีที่เกี่ยวข้องที่น ามาใช้ในงานวิจัย 
- ผลการวิจัยที่เก่ียวข้องกับสิ่งที่น ามาใช้ในการแก้ปัญหา 

 

บทที่  3  วิธีด าเนินการวิจัย 
 บทนี้เป็นการน าเสนอถึงวิธีการสร้างและพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย รูปแบบการวิจัย การเก็บรวบรวม
ข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล หัวข้อที่ควรน าเสนอในบทนี้มีดังนี้ 

- การสร้างเครื่องมือส าหรับใช้ในการวิจัย มีอะไรบ้าง มีข้ันตอนการสร้างและพัฒนาอย่างไร 
- ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
- การด าเนินการทดลอง เขียนให้ชัดเจนว่าด าเนินการอย่างไร 
- การเก็บรวบรวมข้อมูลมีแผนอย่างไร เก็บเม่ือใดอย่างไร ใครเป็นคนเก็บ ใครเป็นคนให้ข้อมูล 
- การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยใช้วิธีการใด 
จะเห็นว่าหลาย ๆ หัวข้อในบทนี้อยู่ในแบบเสนอโครงงานวิจัยที่ท าไว้แล้ว แต่ต้องน ามาขยายความและเขียน

บรรยายในลักษณะที่ได้ท าไปแล้ว 
 

บทที่  4 ผลการวิจัย 
 บทนี้เป็นการน าเสนอผลการวิจัย ซึ่งมีท้ังผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพหลักการน าเสนอ
ผลการวิจัยทั้งสองลักษณะมีดังนี้ 
 

ผลการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
- เรียงล าดับตามวัตถุประสงค์การวิจัย 
- ใช้ภาษาท่ีเข้าใจง่าย หลีกเลี่ยงการใช้ภาษาทางสถิติ 
- หากมีตารางหรือกราฟให้อธิบายอย่างชัดเจนว่าต้องการน าเสนออะไร 

 

บทที่  5  สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 บทนี้เป็นการน าเสนอข้อสรุปจากทุกบทที่ผ่านมาและข้อค้นพบที่ได้จากการวิจัย การเขียนโดยทั่วไปจะเริ่ม
จากวัตถุประสงค์การวิจัย สรุปวิธีการวิจัยโดยย่อ สรุปผลการวิจัย การอภิปรายผลการวิจัยและข้อเสนอ การเขียนสรุป
ผลการวิจัยควรเขียนในลักษณะการตีความจากข้อมูลให้สั้น กระชับ และเรียงล าดับตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย  การ
เขียนอภิปรายผลการวิจัย ควรแยกอภิปรายเป็นประเด็น โดยชี้ประเด็นว่าสอดคล้องหรือไม่สอดคล้องกับทฤษฎีหรือ
ผลการวิจัยที่คนอ่ืนท าไว้โดยยกเหตุผลมาประกอบการอภิปราย 



 การเขียนข้อเสนอแนะ เป็นการน าเสนอประเด็นที่ควรน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ ซึ่งมีข้อควรระวังในการ
น าไปใช้อะไรบ้าง แนะน าไปใช้อะไรบ้าง และข้อเสนอแนะว่าควรท าวิจัยอะไร อย่างไร 
 การเขียนประสบการณ์ที่ผู้วิจัยได้รับ  ในงานวิจัยเชิงปฏิบัติการหรืองานวิจัยเชิงคุณภาพถือว่าหัวข้อนี้เป็นสิ่ง
ที่ส าคัญมาก เพราะเป็นการเล่าถึงความรู้สึกที่เกิดขึ้นทั้งทางบวกและทางลบปัญหาอุปสรรคที่ผู้วิจัยพบและแนว
ทางการแก้ปัญหาอุปสรรคเหล่านี้ รวมทั้งการเล่าถึงการเรียนรู้จากประสบการณ์ในการท าวิจัยที่มีคุณค่าต่อผู้วิจัยทั้งใน
ด้านท างานและหน่วยงาน 
 

แนวทางการเขียนส่วนท้าย 
ส่วนท้ายของการเขียนรายงานการวิจัยประกอบด้วย  2  ส่วน  คือ  
บรรณานุกรม  การเขียนบรรณานุกรมให้ใช้รูปแบบดังต่อไปนี้ 
ชื่อผู้แต่ง.1,/ชื่อสกุลผู้แต่งคนที่ 2.//และชื่อผู้แต่งคนที่ 3.//(ปีที่พิมพ์).//ชื่องานเขียน.//ครั้งที่พิมพ์/:/สถานที่

พิมพ์. 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
หมายเหตุ เครื่องหมาย / หมายถึง เว้นวรรค 1 ตัวอักษร ถ้าไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง ให้ลงชื่อเรื่องเป็นส าคัญ 
ภาคผนวก การเขียนภาคผนวกอาจจะน าเสนอภาพกิจกรรม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย อุปกรณ์  ตัวอย่าง

ข้อมูลดิบ ทั้งนี้ขอให้พิจารณาความเหมาะสมด้วยว่าควรน าเสนออะไร ตามล าดับอย่างไร 
 

หลักเกณฑ์ในการจัดท าเอกสารรายงานวิจัย  ใช้รูปแบบตัวอักษร (font) แบบ TH SarabunPSK ดังนี้ 
1. ขนาดตัวอักษรแสดงบท   ใช้ขนาดตัวอักษร  20  Point  หนา 
2. ขนาดตัวอักษรแสดงหัวข้อ ใช้ขนาดตัวอักษร  18  Point  หนา 
3. ขนาดตัวอักษรแสดงเนื้อหา    ใช้ขนาดตัวอักษร  16  Point  หนา 

กรณี วัสดุสื่อโสตทัศน์ ประเภทแถบบันทึกเสียง แผ่นเสียง แผ่นซีดี ภาพยนตร์ ภาพเลื่อน ภาพนิ่ง 
แผนที่ วีดีทัศน์ ใช้รูปแบบดังนี้ 
ชื่อผู้บรรยายหรือผู้พูดหรือผู้ขับร้อง(ถ้ามี).//(ปีที่ผลิต).//ชื่อของวัสดุ.//(ประเภทของวัสดุ).// 

กรณี สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) 
ชื่อผู้แต่ง.//(วันเดือนปีที่สืบค้น).//ชื่อเรื่อง.//แหล่งที่มา(เว็บไซต์) 
 



 

ระเบียบการส่งต้นฉบับรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
 

ส านักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษามีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบในการก าหนดมาตรฐานการพิมพ์
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ตรวจรูปแบบการพิมพ์ (Format) รูปแบบการอ้างอิงเอกสาร (Style) ใน
เนื้อหารายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การก าหนดลักษณะของรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ที่นักวิจัยจะต้อง
น าส่งส านักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา 

 

 ส านักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษาจึงได้ก าหนดระเบียบการส่งต้นฉบับรายงานวิจัยฉบับ
สมบูรณ์ไว้ให้นักวิจัยยึดเป็นแนวทางในการส่งต้นฉบับรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ และส านักวิจัยและ
พัฒนาการอาชีวศึกษาสามารถตรวจสอบต้นฉบับ เพ่ือให้รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์มีคุณภาพและ
มีรูปแบบเดียวกัน 

1. การเตรียมต้นฉบับ มีรายละเอียดดังนี้ 
   1.1 ขนาดของต้นฉบับ พิมพ์หน้าเดียวบนกระดาษขนาดเอ 4 โดยก าหนดเว้น

ระยะห่างระหว่างขอบกระดาษด้านบนและซ้ายมือ 3.81 เซนติเมตร (1.5 นิ้ว) ด้านล่างและขวามือ 
2.54 เซนติเมตร (1 นิ้ว) 

   1.2 รูปแบบอักษรและการจัดวางต าแหน่ง  ภาษาไทยและภาษาอังกฤษใช้รูปแบบ
อักษร TH SarabunPSK พิมพ์ด้วยโปรแกรมไมโครซอฟท์เวิร์ด โดยตั้งค่า Spacing (ระยะห่าง) ดังนี้ 
ค่า Before (ก่อน) เท่ากับ 0 , ค่า After (หลัง) เท่ากับ 0, ค่า Line Spacing (ระยะห่างบรรทัด) เท่ากับ 
1 หรือ Singleและขนาด ชนิดของตัวอักษร รวมทั้งการจัดวางต าแหน่ง มีดังนี้ 

1.2.1 หัวกระดาษ  ประกอบด้วย เลขหน้า ขนาด 16 ชนิดตัวธรรมดา 
 ต าแหน่งชิดขอบกระดาษด้านขวา  

1.2.2  ชื่อรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ คลิกท่ีต าแหน่งนี้ให้เป็นแถบสีด า  
 และพิมพ์ชื่อเรื่องภาษาไทย ขนาด 20 ชนิดตัวหนา  
 ต าแหน่งกึ่งกลางหน้ากระดาษ 

1.2.3  ชื่อผู้วิจัย  ขนาด 20 ชนิดตวัหนา ต าแหน่งกึ่งกลางหน้ากระดาษ 
 ใต้ชื่อเรื่อง 
1.2.4  หน่วยงานหรือสังกัดของผู้วิจัย ขนาด 20 ชนิดตัวหนา  

ต าแหน่งกึ่งกลางหน้ากระดาษใต้ชื่อผู้วิจัย 
1.2.5  หัวข้อของบทคัดย่อไทย ภาษาไทย ขนาด 16 ชนิดตัวหนา  
 ต าแหน่งชิดขอบกระดาษด้านซ้าย 
1.2.6  เนื้อหาบทคัดย่อไทย ภาษาไทย ขนาด 16 ชนิดตัวธรรมดา  
 จัดพิมพ์เป็น 1 คอลัมน์ บรรทัดแรกเว้น 1 Tab จากขอบกระดาษ 
 ด้านซ้าย และพิมพ์ให้ชิดขอบทั้งสองด้าน   
1.2.7  หัวข้อเรื่องภาษาไทย 18 ชนิดตัวหนา ต าแหน่งกึ่งกลาง 
 หน้ากระดาษ 
1.2.8  หัวข้อย่อย ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ขนาด 16 ชนิด 

ตัวธรรมดาระบุหมายเลขหน้าหัวข้อย่อย โดยเรียงตามล าดับ
หมายเลข 

 ต าแหน่ง เว้น 1 Tab จากขอบกระดาษด้านซ้าย 
1.2.9 เนื้อหา ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ขนาด 16 ชนิดตัวธรรมดา   
 จัดพิมพ์เป็น 1 คอลัมน์ และพิมพ์ให้ชิดขอบทั้งสองด้าน 
1.2.10  บรรณานุกรม ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ขนาด 16 ชนิด  
ใช้แบบ APA 6th (American psychology Association) 



 

2. การเรียงล าดับเนื้อหาต้นฉบับ 
เนื้อหา  ภาษาไทยที่มีค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ควรแปลเป็นภาษาไทยให้มากที่สุด (ในกรณีที่ค าศัพท์
ภาษาอังกฤษเป็นค าเฉพาะที่แปลแล้วไม่ได้ความหมายชัดเจนให้ทับศัพท์ได้) และควรใช้ภาษาที่ผู้อ่าน
เข้าใจง่าย ชัดเจน หากใช้ค าย่อต้องเขียนค าเต็มไว้ครั้งแรกเนื้อหาเรียงล าดับดังนี้ 

2.1 ปกในและปกนอก โดยชื่อเรื่อง ควรสั้น และกะทัดรัด ความยาวไม่ควรเกิน 100 
ตัวอักษร ชื่อเรื่องภาษาไทย พร้อมรายชื่อผู้วิจัย  
(ถ้ามีผู้วิจัยมากกว่า 3 คน ให้ระบุชื่อผู้วิจัย 3คนและคณะ) 

2.2 บทคัดย่อ เขียนเฉพาะภาษาไทย สรุปสาระส าคัญให้เข้าใจง่าย ความยาวไม่ควร
เกิน 15 บรรทัด ใช้อักษรตัวตรง จะใช้ตัวเอนเฉพาะศัพท์วิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ 
จุดมุ่งหมาย และขอบเขตของการวิจัยวิธีการวิจัย รวมถึงเครื่องมือที่ใช้ วิธีการเก็บข้อมูล จ านวนและ
ลักษณะของกลุ่มที่ศึกษาผลการวิจัย รวมถึงระดับนัยส าคัญทางสถิติ (ถ้ามีการทดสอบ) บทคัดย่อที่ดี 
ควรมีความถูกต้อง โดยระบุจุดประสงค์และเนื้อหาของเรื่องตามที่ปรากฏในรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
เช่น ค าย่อ ค าท่ีไม่คุ้นเคยให้เขียนเต็มเม่ือกล่าวถึงครั้งแรก ไม่จ าเป็นต้องอ้างเอกสาร พยายามเขียนให้
สั้นที่สุด ลักษณะของการรายงานมากกว่าการประเมิน จึงไม่ควรมีค าวิจารณ์ นอกจากรายงานผล 
ข้อมูลตัวเลขที่ส าคัญที่ได้จากการวิจัย 

2.3 กิตติกรรมประกาศ คือ ข้อความแสดงความขอบคุณบุคคล สถาบันและ/หรือ
หน่วยงานที่มีส่วนช่วยเหลือ ให้ความร่วมมือในการค้นคว้าเพ่ือเขียนรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ตลอด
ทั้งคณะกรรมการสอบผู้สนับสนุนเงินทุนวิจัย ผู้ให้ข้อคิดเห็น ให้ข้อมูล และผู้ที่อนุญาตให้ใช้ข้อเขียน
หรือเครื่องมือในการวิจัย ข้อความดังกล่าวควรเขียนเรียบ ๆ โดยเขียนเป็นภาษาทางวิชาการ การระบุ
ชื่อบุคคลให้ระบุชื่อจริงพร้อมนามสกุลและค าน าหน้า ห้ามใช้ชื่อเล่น ถ้าเป็นบุคคลที่มียศ/ต าแหน่งทาง
วิชาการ และต าแหน่งหน้าที่การงาน ให้ระบุไว้ด้วย กิตติกรรมประกาศนี้ให้พิมพ์ไว้ต่อจากบทคัดย่อ 
ความยาวไม่เกิน 1 หน้า ท้ายข้อความระบุชื่อผู้เขียนรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์พร้อมปีที่ท าเสร็จ หาก
ผู้เขียนรายงานวิจัยมีมากกว่า 1 คน ให้ใช้ค าว่า “คณะผู้วิจัย” 

2.4 สารบัญ เป็นรายการที่แสดงถึงส่วนประกอบส าคัญทั้งหมดของรายงานวิจัยฉบับ
สมบูรณ์ พิมพ์เลขหน้าก ากับ โดยเริ่มนับจากบทคัดย่อเป็นหน้า ก 

2.5 สารบัญตาราง (ถ้ามี) เป็นส่วนที่แจ้งต าแหน่งหน้าของตารางทั้งหมดที่มีอยู่ใน
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ พิมพ์เรียงล าดับต่อจากส่วนสารบัญ 

2.6 สารบัญภาพ (ถ้ามี) เป็นส่วนที่แจ้งต าแหน่งหน้าของ รูปภาพ แผนที่ แผนภูมิ 
กราฟ ฯลฯ ทั้งหมดท่ีมีอยู่ในรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ พิมพ์ขึ้นหน้าใหม่เรียงต่อจากสารบัญตาราง 
2.7 บทที่ 1 บทน า ประกอบด้วย ความเป็นมาและความส าคัญ, วัตถุประสงค์ของการวิจัย,กรอบแนวคิด
ในการวิจัย, ขอบเขตการวิจัย, สมมติฐานการวิจัย, นิยามศัพท์ และประโยชน์ 
ที่คาดว่าจะได้รับ 

บทที่  2 แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
บทที่  3 วิธีด าเนินการวิจัย 
บทที่  4 ผลการวิจัย 
บทที่  5 สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ   

ตามล าดับ โดยหน้าแรกของแต่ละบทที่  ไม่ต้องพิมพ์เลขหน้า แต่นับหน้า ส่วนหน้า
ถัดไป พิมพ์เลขหน้าก ากับทุกหน้า 

2.8 ส่วนประกอบตอนท้าย ประกอบด้วย บรรณานุกรม ภาคผนวก และประวัติผู้เขียน
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โดยให้เขียนเป็นความเรียง ความยาวไม่เกิน 1 หน้า มีเนื้อหาดังต่อไปนี้  



 

             - ชื่อ นามสกุล พร้อมค าน าหน้า  
             - ถ้ามียศ ฐานันดรศักดิ์ ราชทินนาม สมณศักดิ์ ให้ใส่ไว้ด้วย  
             - วัน เดือน ปี และสถานที่เกิด  
             - วุฒิการศึกษา ตั้งแต่ขั้นปริญญาบัณฑิตหรือเทียบเท่าขึ้นไป  
             - สถานศึกษาและปี พ.ศ. ที่ส าเร็จการศึกษา  
             - ประสบการณ์การท างาน ชื่อผลงานทางวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่  
             - รางวัลหรือทุนการศึกษาที่ได้รับ ระบุเฉพาะที่ส าคัญ 
             - ต าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน และสถานที่ท างานตามล าดับ  
 

โดยหน้าแรกของหัวข้อ ไม่ต้องพิมพ์เลขหน้า แต่นับหน้า ส่วนหน้าถัดไป พิมพ์เลขหน้าก ากับทุกหน้า 
 


