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1. คําอธิบายรายวิชาโครงการ
1.1 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รหัสรายวิชา (2201 - 8501)
1. หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ทุกประเภทวิชา
2. จุดประสงครายวิชา 1. เขาใจหลักการและกระบวนการวางแผนจัดทําโครงการสราง
และหรือพัฒนางาน
2. ประมวลความรูและทักษะในการสรางและหรือพัฒนางาน
ในสาขาวิชาชีพตามกระบวนการ วางแผน ดําเนินงาน
แกไขปญหา ประเมินผลทํารายงานและนําเสนอผลงาน
3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ มีวินัย
คุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเริ่มสรางสรรคและสามารถ
ทํางานรวมกับผูอื่น
3. สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรูเกี่ยวกับการจัดทําโครงการ และนําเสนอผลงาน
2. ดําเนินการจัดทําโครงการ
3. รายงานผลการปฏิบตั งิ าน

4. คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการจัดทําโครงการ การวางแผน
การดําเนินงาน การแกไขปญหาการประเมินผล การจัดทํารายงาน
และการนําเสนอผลงาน โดยปฏิบัติจัดทําโครงการสรางและหรือ
พัฒนางานที่ใชความรูและทักษะในระดับฝมือสอดคลองกับวิชาชีพ
ที่ศึกษาดําเนินการเปนรายบุคคลหรือกลุมตามลักษณะของงาน
ใหแลวเสร็จในระยะเวลาที่กําหนด
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1.2 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รหัสรายวิชา (3201 - 8501)
1. หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ทุกประเภทวิชา
2. จุดประสงครายวิชา 1. เขาใจขั้นตอนและกระบวนการสรางและหรือพัฒนางานอาชีพ
อยางเปนระบบ
2. สามารถบูรณาการความรูและทักษะในการสรางหรือพัฒนางาน
ในสาขาวิชาชีพตามกระบวนการวางแผน ดําเนินงาน
แกไขปญหาประเมินผล ทํารายงานและนําเสนอผลงาน
3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการศึกษาคนควาเพื่อสรางหรือพัฒนา
งานอาชีพดวยความรับผิดชอบมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม
ความคิดริเริ่ม สรางสรรค ขยัน อดทน และสามรถทํางาน
รวมกับผูอื่น
3. สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการสรางและหรือ
พัฒนางานอาชีพอยางเปนระบบ
2. เขียนโครงการสรางและหรือพัฒนางานตามหลักการ
3. ดําเนินงานตามแผนโครงการตามหลักการและกระบวนการ
4. เก็ บขอมูล วิเคราะห สรุปและประเมินผลการดําเนินงาน
โครงการ
ตามหลักการ
5. รายงานผลการปฏิบตั งิ านโครงการตามรูปแบบ
6. นําเสนอผลงานการดําเนินงานดวยรูปแบบวิธีตางๆ
4. คําอธิบายรายวิชา ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการบูรณาการความรูและทักษะในระดับ
เทคนิคที่สอดคลองกับสาขาวิชาชีพที่ศึกษาเพื่อสรางหรือพัฒนางาน
ดวยกระบวนการทดลอง สํารวจ ประดิษฐคิดคนหรือการปฏิบัติงาน
เชิงระบบการเลือกหัวขอโครงการ การศึกษาคนควาขอมูลและ
เอกสารอางอิงการเขียนโครงการดําเนินงานโครงการ การเก็บ
รวบรวมขอมูล วิเคราะหและแปลผล การสรุป จัดทํารายงาน
การนําเสนอผลงานโครงการดําเนินการเปนรายบุคคลหรือกลุม
ตามลักษณะของงานใหแลวเสร็จในระยะเวลาที่กําหนด
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2. ความหมายและความสําคัญของโครงการ
2.1 ความหมายของโครงการ
โครงการ (Project) เปนกิจกรรมเพื่อประโยชนทางวิชาการประเภทหนึ่ง เพราะมี
สวนชวยใหเกิดการศึกษา การวางแผนการทํางาน การริเริ่มปฏิบัติงานใหมๆ ดังนั้นโครงการจึงมี
บทบาทสําคัญตอการปฏิบัติงาน โครงการจึงมีความจําเปนที่นักศึกษาจะตองศึกษาเพื่อประโยชนใน
อนาคตตอไป
โครงการเปนงานที่เรียบเรียงขึ้นอยางรอบคอบ เปนขั้นตอน พรอมกับมีแนวปฎิบัติ
เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคตามเปาหมายของแผนงานที่ไดกําหนดไว โครงการตามความหมายของ
สํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หมายถึง
การประดิษฐคิดคนการสรางผลงาน ซึ่งผูเรียนเปนผูตัดสินใจในสิ่งที่จะทํา โดยนําเทคโนโลยี
ความรูและประสบการณมาบูรณาการในการปฏิบัติงานดวยตนเองหรือหมูคณะ โดยมีกระบวนการ
ที่เปน ระบบชัดเจนและสามารถนําไปใชประโยชนในชีวิตจริง อีกนัยหนึ่งกลาวไดวาโครงการ เปน
แผนงานที่จัดทําขึ้นอยางมีระบบ เปนกิจกรรมหรือกลุมกิจกรรมที่รวมกันอยู ซึ่งตองใชทรัพยากรใน
การดําเนินงานและคาดหวังจะไดผลตอบแทนอยางคุมคาโดยมีจุดเ ริ่มตน และจุดสิ้นสุด ในการ
ดําเนินงานจะตองมีจุดประสงคอยางชัดเจน มีพื้นฐานในการดําเนินงานเพื่อใหบริการ มีบุคคลหรือ
หนวยงานรับผิดชอบ
2.2 ความสําคัญของโครงการ
โครงการเปนการดําเนินงานที่เรียบเรียงขึ้นเปนขั้นตอนและมีแผนปฏิบัติ
เพื่อบรรลุวัตถุประสงค ดังนั้นโครงการจึงเปนสวนประกอบที่สําคัญของแผนการดําเนินงานของ
หนวยงานทุกแหง การวางแผนโครงการมีกระบวนการและขั้นตอนประกอบดวย การกําหนด
วัตถุประสงค การรวบรวมและการวิเคราะหขอมูล การพิจารณาถึงอุปสรรค ปญหา คนหาโอกาส
เลือกแนวทางการปฏิบัติที่เปนไปไดหรือวิถีทางที่ดีที่สุดและกระบวนการสุดทาย คือ การตรวจสอบ
ทบทวน และการประเมินผลโครงการ ดังนั้นโครงการจึงมีความสําคัญดังนี้
2.2.1 ศึกษารับรูภูมิหลังและที่มาปญหาของการทํางาน
2.2.2 มีการปฏิบัติงานตามแผนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
2.3.3 เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติงานตามแผนมีความเขาใจและ
รับรูถึงปญหารวมกัน
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2.3.4 มีการจัดสรรทรัพยากรใชเพียงพอเหมาะสมกับสภาพปฏิบัติจริง
2.3.5 มีผูรับผิดชอบ และมีความเขาใจในการดําเนินงาน
2.3.6 สรางทัศคติที่ดี เปนการเสริมสรางสามัคคีและความรับผิดชอบ
รวมกันตามความรูความสาม ารถ และศักยภาพของแตละบุคคล
อยางเต็มที่
2.3.7 ถามารถควบคุมการทํางานไดสะดวก ไมซ้ําซอน
2.3 ลักษณะสําคัญของโครงการ ควรมีลักษณะดังนี้
2.3.1 ตองมีระบบ โครงการตองประกอบดวยสวนตางๆ ที่มีความสัมพันธ
เกี่ยวของเปนกระบวนการ ถาสวนใดเปลี่ยนแปลงไปเกิด
การเปลี่ยนแปลงในสวนอื่นๆ ตามไปดวย
2.32 ตองมีวัตถุประสงคชัดเจน โครงการตองกําหนดวัตถุประสงค
หรือเปาหมายในการดําเนินงานใหชัดเจน วัตถุประสงคตองมี
ความเปนไปไดและสอดคลองกับความเปนมาของโครงการ
2.3.3 ตองเปนการดําเนินงานในอนาคต เนื่องจากการปฏิบัติงานที่ผานมา
มีขอบกพรอง จึงตองแกไขและปรับปรุง โครงการจึงเปนการ
ดําเนินงานเพื่ออนาคต
2.3.4 เปนการทํางานชั่วคราว โครงการเปนการทํางานเฉพาะกิจเปนคราวๆ
เพื่อแกไขปรับปรุงพัฒนา ไมใชการทํางานที่เปนการทํางานประจํา
หรืองานปกติ
2.3.5 มีกําหนดระยะเวลาที่แนนอน โครงการตองกําหนดระยะเวลาที่
แนนอนโดยกําหนดเวลาเริ่มตน และเวลาที่สิ้นสุดใหชัดเจน ถาไม
กําหนดเวลา หรือปลอยใหโครงการ ดําเนินไปเรื่อยๆ ยอมไม
สามารถประเมินผลสําเร็จได
2.3.6 มีลักษณะเปนงานเรงดวน โครงการตองเปนกิจกรรมที่จัดขึ้น เพื่ อ
สนองนโยบายเรงสวนที่ตองการจะพัฒนางานใหกาวหนาอยาง
รวดเร็วทันตอเหตุการณ
2.3.7 ตองมีตนทุนการผลิตต่ํา การดําเนินงานโ ครงการจะประสิทธิภาพ
ตอเมื่อมีการใชทรัพยากรหรืองบประมาณที่ลงทุนนอยและให
ผลประโยชนสงู สุด
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2.3.8 เปนการริเริ่ม หรือพัฒนางาน โครงการตองเปนความคิดริ เริ่มที่แปลก
ใหม เพื่อแกปญหาและอุปสรรค และพัฒนางานใหเจริญกาวหนา
สวนลักษณะของโครงการที่ดีตองเปนโครงการที่มีกิจกรรมจัดทําขึ้นเพื่อการปฏิบัติ
ภารกิจใหบรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ มีผลตอบแทนอยางคุมคา ลักษณะของโครงการ
ที่ดีมีดังนี้
1. สามารถแกปญหาได
2. มีประสิทธิภาพ และกอใหเกิดผลตอบแทนคุมคา
3. รายละเอียดของโครงการตองสอดคลองและสัมพันธกัน
4. วัตถุประสงคและเปาหมายตองชัดเจน มีความเปนไปไดสูง
5. สามารถตอบสนองความตองการในการแกปญหาไดเปนอยางดี
6. สามารถนําไปปฏิบัติได
7. กําหนดจากพื้นฐานขอมูลที่เปนจริงและไดรับการวิเคราะหอยางรอบคอบ
8. ตองไดรับการสนับสนุนดานทรัพยากรอยางเหมาะสม
9. ตองมีระยะเวลาการดําเนินโครงการชัดเจน
3. ประเภทของโครงการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา กําหนดประเภทของโครงการ ออกเปน 2 ประเภท
ไดแก
3.1 โครงการสิ่งประดิษฐ/นวัตกรรม
3.1.1 โครงการตองเกิดจากความถนัดและความสนใจของแตละบุคคล
หรือกลุมโดยผานกระบวนการตัดสินใจและเห็นชอบของครูผูสอน
3.1.2 ลักษณะของโครงการจะตองเปนการทําสิ่งประดิษฐ/นวัตกรรม
ที่เกิดจากการบูรณาการความรูประสบการณและทักษะที่เกิดจาก
การปฏิบัติงานในสาขางาน/สาขาวิชา
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3.1.3 ลักษณะของผลงานจะตองเกิดจากการออกแบบขึ้นมาใหม
โดยคํานึงถึงรูปแบบความเหมาะสม ความสวยงาม และประโยชน
ในการใชงานไดจริง
3.1.4 ลักษณะของโครงการจะตองเปนงานที่สรางสรรคและพัฒนาความรู
ใหเกิดประโยชน การนําไปประกอบอาชีพในสาขางาน / สาขาวิชา
3.1.5 โครงการสามารถทําเปนกลุมๆ ละ 2-3 คน
(ปวช. 3 คน / ปวส. 2 คน)
3.1.6 โครงการตองผานความเห็นชอบของครูผูสอน
3.2 โครงการวิจัยทดลอง/วิจัยพัฒนา
3.2.1 โครงการจะตองเกิดความถนัดและความสนใจของแตละบุคคล
หรือกลุมโดยผานกระบวนการตัดสินใจและเห็นชอบของครูผูสอน
3.2.2 ลักษณะของโครงการจะตองเกิดจากสมมุติฐานและการคาดหมาย
ผลทีจ่ ะเกิดขึน้ ตามหลักวิชา ทักษะ และประสบการณในสาขางาน
ที่นาเปนไปได
3.2.3 โครงการจะตองเปนงานที่สรางสรรคและพัฒนาความรูใหเกิด
ประโยชนในการนําไปใชในชีวิตประจําวันหรือการประกอบอาชีพ
3.2.4 โครงการสามารถทําเปนกลุมๆ ละ 2-3 คน
(ปวช. 3 คน / ปวส. 2 คน)
3.2.5 โครงการตองผานความคิดเห็นชอบของครูผสู อน
4. ประโยชนของการจัดทําโครงการ
โครงการถือเปนกิจกรรมทางวิชาการที่มีสวนชวยใหเกิดการศึกษา การวางแผนการทํางาน
การริเริ่มปฏิบัติงานใหมๆ โครงการจึงมีบทบาทสําคัญและความจําเปนตอการปฏิบัติงาน การจัดทํา
โครงการจึงกอเกิดประโยชน ที่พอสรุปเปนประเด็นตางๆ ไดดังนี้
1. สงเสริมและพัฒนาการเรียนรูดวยตนเอง ใหนําความรู ทักษะชํานาญไปบูรณาการ
สรางและปฏิบัติงานไดจริง
2. เชื่อมโยงองคความรูกับชีวิตจริง โดยนําความรูที่ไดจากการเรียนไปประยุกตใชปฏิบัติ
3. วางแผนการทํางานเปนทีมและรวมกันทํางานเปนกลุม อยางเปนระบบ
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4. สงเสริมการคิดริเริ่มสรางสรรค
5. พัฒนาความคิดในการปองกันและปญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการทํางาน
6. พัฒนาความรับผิดชอบโดยมีเสรีภาพในการคิดและกําหนดภาระการดําเนินงานดวย
ตนเอง
5. การสอนผูเรียนทําโครงการ
เปนกิจกรรมอีกรูปแบบหนึ่งที่ผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนรู เริ่มตั้งแตปญหาที่สนใจ
และอยากรูคําตอบจึงไดทําการศึกษา คนควาขอมูล รวบรวมขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของโดยอาศัย
ความรูความเขาใจจากเรื่องตางๆ ที่ไดเรียนมา ใชกระบวนการและทักษะตางๆ ที่เปนพื้นฐานภายใต
การดูแลของครู
ขอแนะนําการจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับโครงการ ดวยกระบวนการวิจัยดังนี้
1. การเรียนรูโ ครงการ สอดแทรกกระบวนการวิ จัย ควรเกริ่ นเปนเปาหมายใหผูเรียน
อาชีวศึกษาทราบตั้งแตวันปฐมนิเทศวากอนจบผูเรียนอาชีวศึกษาทุกคนตองทําโครงการ
ซึ่งเปนการบูรณาการความรูในสาขาวิชาชีพของตนเอง 1 เรื่อง ซึ่งจะเปนการดี ทําให
ผูเรียนไดทราบเปาหมายของตนตั้งแตปแรกและจะยิ่งดีขึ้นถาในรายวิชาพื้นฐานวิชาชีพที่
เกี่ยวของในปตนๆ เปนพื้นฐานการนําไปบูรณาการในงานปสุดทายได
2. เริ่มแรกของการสอน ควรใหผูเรียนคิดอยางมีอิสระปลอยผูเรียนตั้งขอสงสัย กําหนด
คําถามหรือปญหา หาแนวทางการแกไขปญหา รวบรวมขอมูล ดําเนินการแกปญหา
ทดสอบแนวคิดหาขอสรุป และเผยแพรขอคนพบดวยตัวเอง
3. การประเมินผล ควรมีทั้งประเมินเปนกลุม เปนรายบุคคล การเรียนรู การทํางานเปน
กลุมเปนทักษะที่สําคัญอยางหนึ่ง นักเรียนจะไดเรียนรูจากกันและกันมากกวาเรียนรูจาก
ครู เปนการเพิ่มความแข็งแกรงในการแกปญหา
การประเมินเปนกลุม ควรเปน
โครงการที่ไดรวมวางแผนงานกันตั้งแตตนโครงการ
4. การนําเสนอผลงานอาจเปนรายงาน การนําเสนอผลงาน หรือจัดนิทรรศการ
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6. บทบาทของครูผูสอนวิชาโครงการ
อัลลิงเจอรและคณะ (Allinger and other, 1998 : 8 อางใน โสภิดา ลิ้ม วัฒนา พันธ (2538)
แนะนําบทบาทสําหรับครู ดังนี้
สิ่งที่สําคัญที่สุดของหนาที่ครูก็คือ
1. การกระตุนสงเสริมใหผูเรียนมีความกระตือรือรนอยากทําโครงการ
2. ใหแนวคิดกวางๆ และใหคําแนะนําที่เหมาะสมสําหรับทําโครงการ
3. ขอความขวนเหลือจากบรรณารักษ จากครูวิชาชีพที่เกี่ยวของ เพื่อใหผูเรียนไดคนควา
แหลงเรียนรูตางๆ จากหนังสือหรือทางอินเทอรเน็ต
4. ครูอาจแนะนําแหลงอื่นๆ เชน หนังสือ วารสาร จุลสาร
5. อาจชวยผูเรียน เลือกหัวเรื่อง และทบทวนเกณฑตางๆ กอนที่จะเริ่มทําโครงการซึ่งควร
เปนเรื่องที่ผูเรียนสนใจจริงๆ และอยูในกรอบความสามารถตามสาขาวิชาชีพของผูเรียน
6. ไมจําเปนตองเปนผูเชี่ยวชาญในเรื่องที่ผูเรียนเลือกทํา ครูเปนเพียงผูแนะแนวชวยเหลือ
ในทุกดาน เชน การใหกําลังใจ การดูแลจัดทํารายงานใหสมบูรณ และถูกตอง การ
เตรียมการจัดและแสดงผลงาน
โบลท และ ฮอนลไดเสนอบทบาทของครูดังนี้
1. สนับสนุนใหผูเรียนทําสิ่งที่สนใจดวยตนเอง ใหกําลังใจและขอเสนอแนะ
ครูอยา
คาดหวังมากเกินไป
2. ใหอิสระในการคิด ในการอภิปราย ครูเปนผูซักถามเหมือนบุคคลภายนอก
3. แนะนําหรือเลือกจัดหาโครงการ ตามสมรรถภาพของผูเรียน คนที่มีความสามา รถสูง
ควรใหทําโครงการที่ตองใชวิเคราะห หรือซับซอนมาก
3

3

3

0

7. บทบาทของผูเรียนวิชาโครงการ
ผูเรียนวิชาโครงการควรดําเนินการดังนี้
1. เลือกหัวเรื่องที่ตนมีความสนใจสูง
2. คนควาขอมูล ขาวสารเกี่ยวกับเรื่องที่ทําใหมากที่สุดที่เปนไปไดอาจตรวจสอบจาก
เว็บไซตหนังสือหรือวารสาร
3. เตรียมและจัดระบบ จัดเครื่องมือ เตรียมรายงานใหนาสนใจ
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4. จัดแสดงผลงาน รายงาน ตามเกณฑของการประเมินโดยคํานึงถึงความคิดสรางสรรค
ความคิดทางหลักวิชาการ ความเชี่ยวชาญ ทักษะ และความชัดเจน การจัดแสดงผล
งานมีความสนใจเขาใจงาย สรุปยอถึงความเปนมา การวางแผนและผลสรุป
8. ขั้นตอนการสอนทําโครงการ
เปนกิจกรรมการสอนที่สําคัญที่จะพัฒนากระบวนการคิดของผูเรียนอยางเปนระบบ
จากปที่ผานมาการสอนทําโครงการ สวนใหญเนนการประยุกตความรูในสาขาวิชาชีพ เพื่อการสราง
ชิ้นงาน/ โครงการ/สิ่งประดิษฐจนผูเรียนมีผลงานมากมาย แตผลงานเหลา นั้นยังมีจุดออน คือ ขาด
บทพิสูจนการหาประสิทธิภาพและประสิทธิผลในเชิงประจักษ ทําใหขาดความนาเชื่อถือเชิงวิชาการ
ถาไดพัฒนาการเรียนการสอนวิชาโครงการโดยใชกระบวนการวิจัยก็จะเป นการสรางมาตรฐานเชิง
วิชาการและพัฒนาศักยภาพของผูเรียนไปพรอม
ดังนั้นเพื่อใหครูผูสอนเกิดความชัดเจนในขั้นตอนการสอนโครงการดวยกระบวนการวิจัย
จึงขอเสนอตัวอยางการจัดกิจกรรมการสอน ดังนี้
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ตัวอยาง การสอนทําโครงการตามแนวทางเดิมแตสอดแทรกกระบวนการวิจัย
1. ขั้นกอนการดําเนินงาน (Planning)
(4 สัปดาห)
ครูอธิบายจุดประสงครายวิชามาตรฐานรายวิชา รูปแบบและลักษณะโครงการ
ผูเรียนจัดทํากลุมโครงการกลุมละ 2 – 3 คน คิดและเลือกหัวขอเรื่องที่จะทําโครงการ

ครูแนะนําแหลงเรียนรู สอนวิธีคนหาขอมูล และการวิเคราะหเอกสารที่เกี่ยวของ
เรื่องการศึกษาและมอบหมายใหผูเรียนศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของ

ครูอธิบายหัวขอในการจัดทําโครงการ โดยใชกระบวนการวิจัยและมอบหมายผูเรียน
จัดทําแบบขออนุมัติโครงการและแบบเสนอโครงการนําเสนอตอครูผูสอนวิชาโครงการ

ครูผูสอน เสนอหัวหนาแผนกวิชา ตามลําดับพิจารณาอนุมัติโครงการ
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2. ขั้นระหวางดําเนินงาน (10 สัปดาห)

ผูเรียนศึกษาคูมือการทํารายงานโครงการจากเว็บไซตของวิทยาลัย

ผูเรียนปฏิบัติงานจัดทําโครงการตามแผนที่กําหนด

ครูผูสอนวิชาโครงการประเมินการทํางานเปนกลุม
และประเมินความกาวหนาในการทําโครงการ พรอมใหคําแนะนํา

ผูเรียนจัดทําเอกสารประกอบโครงการ
(รายงานโครงการรูปแบบการวิจัย 5 บท)
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3. ขั้นสิ้นสุดการดําเนินงาน (4 สัปดาห)
ผูเรียนนําเสนอผลงานโครงการ (ที่ใชกระบวนการวิจัย ๕ บท)

ครูผูสอนวิชาโครงการ ประเมินผลโครงการและคัดเลือกผลงานนักศึกษา
จัดแสดงและประกวดบนหอประชุมวิทยาลัยฯ

ครูผูสอนวิชาโครงการ สรุปผลการประเมินโครงการ ใหระดับคะแนน
สง วผ.1 ที่งานวัดและประเมินผล

ครูผูสอนวิชาโครงการรายงานผลการจัดทําโครงการของนักศึกษา
สงที่งานวิจัย พัฒนาฯ
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9. การวัดและประเมินโครงการ
อัลลิงเจอร และคณะ (Allinger and other, 1998 : 8) เสนอแนวคิดวาการประเมินโครงการ
ควรแบงเปนขั้นตอนดังนี้
1. ผูประเมินโครงการควรบอกเกณฑการประเมินใหผูทําโครงการทราบ ระหวางการประเมิน
ผูประเมินอาจจะใชคําถามบอกจุดที่จะนํามาอภิปราย และขอแนะนําใหการพัฒนางานแก
ผูทําโครงการ
2. หลักการประเมินควรมีการสัมภาษณ ผูทําโครงการเพื่อใหทราบวาผูทําโครงการไดเรียนรู
อะไรมาบาง และผูประเมินควรใหคําแนะนําแกผูทําโครงการ
3. ผลการประเมินควรถูกนํามาตรวจสอบและการใหคะแนนแตละคนอาจจะตองมีการ
อภิปรายถาจําเปน
4. ผลการประเมิน ควรจะนํามาใหผูทาํ โครงการรับทราบเปนลายลักษณอักษร ถาผลการ
ประเมินถูกนํามาเผยแพร รูปแบบและวิธีการพิมพจะตองชัดเจน
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ตัวอยาง การประเมินผลวิชาโครงการประเภทสิ่งประดิษฐ/นวัตกรรม
ขั้นขัก้นอตอนการดํ
นการดําเนิานเนิงาน
นงาน
(Planning)
(Planning)
1510
คะแนน
คะแนน

ขั้นระหวางดําเนินงาน
(Process) 30 คะแนน

ขั้นสิ้นสุดการดําเนินงาน
(Product) 55 คะแนน

แบบเสนอโครงการ
แบบขออนุมัติโครงการ

จิตพิสัย (20 คะแนน)
แบบประเมินการทํางานเปนกลุม
(10 คะแนน)
แบบประเมินผลชิ้นงาน
(25 คะแนน)
แบบประเมินผลนําเสนองานวิจัย
(10 คะแนน)
แบบประเมินรูปเลมงานวิจัย
(20 คะแนน)
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ตัวอยาง การประเมินผลวิชาโครงการประเภทวิจัยทดลอง/วิจัยพัฒนา
ขั้นขัก้นอตอนการดํ
นการดําเนิาเนิ
นงาน
นงาน
(Planning)
(Planning)1510คะแนน
คะแนน

แบบเสนอโครงการ
แบบขออนุมัติโครงการ

จิตพิสัย (20 คะแนน)
ขั้นระหวางดําเนินงาน (Process)
55 คะแนน

แบบประเมินความกาวหนา
งานวิจัย (25 คะแนน)
แบบประเมินการทํางานเปนกลุม
(10 คะแนน)

แบบประเมินผลการนําเสนองานวิจัย
(10 คะแนน)

ขั้นสิ้นสุดการดําเนินงาน
(Product) 30 คะแนน

แบบประเมินรูปเลมงานวิจัย
(20 คะแนน)

