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1.1 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  รหสัรายวชิา (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  ความคิดริเร่ิมสรางสรรคและสามารถ 

    ทํางานรวมกับผูอื่น 
 

    3.  สมรรถนะรายวชิา 1.  แสดงความรูเกี่ยวกับการจัดทําโครงการ  และนําเสนอผลงาน 

    2.  ดําเนินการจัดทําโครงการ 

    3.  รายงานผลการปฏบิตังิาน 
 

    4.  คําอธบิายรายวชิา  ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการจัดทําโครงการ  การวางแผน 

                                      การดําเนินงาน  การแกไขปญหาการประเมินผล การจดัทํารายงาน 

                                      และการนําเสนอผลงาน  โดยปฏิบัติจัดทําโครงการสรางและหรือ 

                                      พัฒนางานท่ีใชความรูและทักษะในระดับฝมือสอดคลองกับวิชาชีพ 

                                      ท่ีศึกษาดําเนินการเปนรายบุคคลหรือกลุมตามลักษณะของงาน 

                                      ใหแลวเสร็จในระยะเวลาท่ีกําหนด 

 

 

 

 

 

 

 

1. คําอธบิายรายวชิาโครงการ   
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1.2  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  (ปวส.) รหสัรายวชิา (3201 - 8501) 

1. หลักสูตร                 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  พุทธศักราช 2557 ทุกประเภทวิชา 

2. จุดประสงครายวิชา 1. เขาใจขั้นตอนและกระบวนการสรางและหรือพัฒนางานอาชีพ 

            อยางเปนระบบ 

    2. สามารถบูรณาการความรูและทักษะในการสรางหรือพัฒนางาน 

                                    ในสาขาวิชาชีพตามกระบวนการวางแผน  ดําเนินงาน  

                                    แกไขปญหาประเมินผล  ทํารายงานและนาํเสนอผลงาน 

    3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการศึกษาคนควาเพื่อสรางหรือพัฒนา 

                                    งานอาชีพดวยความรับผิดชอบมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม  

                                    ความคิดริเร่ิม สรางสรรค ขยัน  อดทน และสามรถทํางาน 

                                    รวมกับผูอื่น 

3. สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการสรางและหรือ

พัฒนางานอาชีพอยางเปนระบบ 

2. เขียนโครงการสรางและหรือพัฒนางานตามหลักการ 

3. ดําเนินงานตามแผนโครงการตามหลักการและกระบวนการ 

4. เก็บขอมูล  วิเคราะห  สรุปและประเมินผลการดําเนินงาน

โครงการ 

ตามหลักการ 

5. รายงานผลการปฏบิตังิานโครงการตามรูปแบบ 

6. นําเสนอผลงานการดําเนินงานดวยรูปแบบวิธีตางๆ 
 

4. คําอธบิายรายวชิา    ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการบูรณาการความรูและทักษะในระดับ 

                          เทคนิคท่ีสอดคลองกับสาขาวิชาชีพท่ีศึกษาเพื่อสรางหรือพัฒนางาน 

                          ดวยกระบวนการทดลอง สํารวจ  ประดิษฐคิดคนหรือการปฏิบัติงาน 

                          เชิงระบบการเลือกหัวขอโครงการ  การศึกษาคนควาขอมูลและ 

                          เอกสารอางอิงการเขียนโครงการดําเนินงานโครงการ  การเก็บ 

                          รวบรวมขอมูล  วิเคราะหและแปลผล  การสรุป  จดัทํารายงาน 

                          การนําเสนอผลงานโครงการดําเนินการเปนรายบุคคลหรือกลุม 

                                   ตามลักษณะของงานใหแลวเสร็จในระยะเวลาท่ีกําหนด 
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 2.1  ความหมายของโครงการ 

  โครงการ (Project)  เปนกิจกรรมเพื่อประโยชนทางวิชาการประเภทหนึ่ง  เพราะมี

สวนชวยใหเกิดการศึกษา  การวางแผนการทํางาน  การริเร่ิมปฏิบัติงานใหมๆ ดังนั้นโครงการจึงมี

บทบาทสําคัญตอการปฏิบัติงาน  โครงการจึงมีความจําเปนท่ีนักศึกษาจะตองศึกษาเพื่อประโยชนใน

อนาคตตอไป 

  โครงการเปนงานท่ีเรียบเรียงขึ้นอยางรอบคอบ  เปนขั้นตอน  พรอมกับมีแนวปฎิบัติ

เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคตามเปาหมายของแผนงานท่ีไดกําหนดไว  โครงการตามความหมายของ

สํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ  สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  หมายถึง  

การประดิษฐคิดคนการสรางผลงาน  ซึ่งผูเรียนเปนผูตัดสินใจในส่ิงท่ีจะทํา  โดยนําเทคโนโลยี  

ความรูและประสบการณมาบูรณาการในการปฏิบัติงานดวยตนเองหรือหมูคณะ   โดยมกีระบวนการ

ท่ีเปน ระบบชัดเจนและสามารถนําไปใชประโยชนในชีวิตจริง  อีกนัยหนึ่งกลาวไดวาโครงการ  เปน

แผนงานท่ีจัดทําขึ้นอยางมีระบบ  เปนกิจกรรมหรือกลุมกิจกรรมท่ีรวมกันอยู  ซึ่งตองใชทรัพยากรใน

การดําเนินงานและคาดหวังจะไดผลตอบแทนอยางคุมคาโดยมีจุดเ ร่ิมตน  และจุดส้ินสุด  ในการ

ดําเนินงานจะตองมีจุดประสงคอยางชัดเจน  มีพื้นฐานในการดําเนินงานเพื่อใหบริการ  มีบุคคลหรือ

หนวยงานรับผิดชอบ 

 2.2  ความสาํคัญของโครงการ 

   โครงการเปนการดําเนินงานท่ีเรียบเรียงขึ้นเปนขั้นตอนและมีแผนปฏิบัติ  

เพื่อบรรลุวัตถุประสงค   ดังนั้นโครงการจึงเปนสวนประกอบท่ีสําคัญของแผนการดําเนินงานของ

หนวยงานทุกแหง    การวางแผนโครงการมีกระบวนการและขั้นตอนประกอบดวย  การกําหนด

วัตถุประสงค  การรวบรวมและการวิเคราะหขอมูล  การพิจารณาถึงอุปสรรค  ปญหา  คนหาโอกาส 

เลือกแนวทางการปฏิบัติท่ีเปนไปไดหรือวิถีทางท่ีดีท่ีสุดและกระบวนการสุดทาย  คือ  การตรวจสอบ  

ทบทวน  และการประเมินผลโครงการ  ดังนั้นโครงการจึงมีความสําคัญดังนี้ 

2.2.1 ศึกษารับรูภูมิหลังและท่ีมาปญหาของการทํางาน 

2.2.2 มีการปฏิบัติงานตามแผนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

2.3.3 เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติงานตามแผนมีความเขาใจและ 

รับรูถึงปญหารวมกัน 

2. ความหมายและความสาํคัญของโครงการ 
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2.3.4 มีการจัดสรรทรัพยากรใชเพียงพอเหมาะสมกับสภาพปฏิบัติจริง 

2.3.5 มีผูรับผิดชอบ  และมีความเขาใจในการดําเนินงาน 

2.3.6 สรางทัศคติท่ีดี  เปนการเสริมสรางสามัคคีและความรับผิดชอบ

รวมกันตามความรูความสาม ารถ  และศักยภาพของแตละบุคคล

อยางเต็มท่ี 

2.3.7 ถามารถควบคุมการทํางานไดสะดวก  ไมซ้ําซอน 
 

2.3  ลักษณะสําคัญของโครงการ  ควรมีลักษณะดังนี้ 

2.3.1 ตองมีระบบ โครงการตองประกอบดวยสวนตางๆ ท่ีมีความสัมพันธ 

        เกี่ยวของเปนกระบวนการ ถาสวนใดเปล่ียนแปลงไปเกิด 

        การเปล่ียนแปลงในสวนอื่นๆ  ตามไปดวย  

2.32   ตองมีวัตถุประสงคชัดเจน  โครงการตองกําหนดวัตถุประสงค  

  หรือเปาหมายในการดําเนินงานใหชัดเจน  วัตถุประสงคตองมี 

  ความเปนไปไดและสอดคลองกับความเปนมาของโครงการ 

2.3.3  ตองเปนการดําเนินงานในอนาคต  เนื่องจากการปฏิบัติงานท่ีผานมา 

 มีขอบกพรอง  จึงตองแกไขและปรับปรุง  โครงการจึงเปนการ 

 ดําเนินงานเพื่ออนาคต 

2.3.4 เปนการทํางานชั่วคราว โครงการเปนการทํางานเฉพาะกิจเปนคราวๆ 

เพื่อแกไขปรับปรุงพัฒนา  ไมใชการทํางานท่ีเปนการทํางานประจํา 

หรืองานปกติ 

2.3.5 มีกําหนดระยะเวลาท่ีแนนอน  โครงการตองกําหนดระยะเวลาท่ี

แนนอนโดยกําหนดเวลาเร่ิมตน  และเวลาท่ีส้ินสุดใหชัดเจน  ถาไม

กําหนดเวลา หรือปลอยใหโครงการ  ดําเนินไปเร่ือยๆ ยอมไม

สามารถประเมินผลสําเร็จได 

2.3.6 มีลักษณะเปนงานเรงดวน  โครงการตองเปนกิจกรรมท่ีจัดขึ้น  เพื่ อ

สนองนโยบายเรงสวนท่ีตองการจะพัฒนางานใหกาวหนาอยาง

รวดเร็วทันตอเหตุการณ 

2.3.7 ตองมีตนทุนการผลิตต่ํา การดําเนินงานโ ครงการจะประสิทธิภาพ

ตอเมื่อมีการใชทรัพยากรหรืองบประมาณท่ีลงทุนนอยและให

ผลประโยชนสงูสุด 
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2.3.8 เปนการริเร่ิม หรือพัฒนางาน โครงการตองเปนความคิดริ เร่ิมท่ีแปลก

ใหม เพื่อแกปญหาและอุปสรรค  และพัฒนางานใหเจริญกาวหนา 

 

สวนลักษณะของโครงการท่ีดีตองเปนโครงการท่ีมีกิจกรรมจัดทําขึ้นเพื่อการปฏิบัติ 

ภารกิจใหบรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ  มีผลตอบแทนอยางคุมคา  ลักษณะของโครงการ 

ท่ีดีมีดังนี้ 

1. สามารถแกปญหาได 

2. มีประสิทธิภาพ และกอใหเกิดผลตอบแทนคุมคา 

3. รายละเอียดของโครงการตองสอดคลองและสัมพันธกัน 

4. วัตถุประสงคและเปาหมายตองชัดเจน  มีความเปนไปไดสูง 

5. สามารถตอบสนองความตองการในการแกปญหาไดเปนอยางดี 

6. สามารถนําไปปฏิบัติได 

7. กําหนดจากพื้นฐานขอมูลท่ีเปนจริงและไดรับการวิเคราะหอยางรอบคอบ 

8. ตองไดรับการสนับสนุนดานทรัพยากรอยางเหมาะสม 

9. ตองมีระยะเวลาการดําเนินโครงการชัดเจน 

 

 
           

           วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา  กําหนดประเภทของโครงการ  ออกเปน  2 ประเภท  

ไดแก 

           3.1  โครงการสิ่งประดิษฐ/นวตักรรม 

  3.1.1  โครงการตองเกิดจากความถนัดและความสนใจของแตละบุคคล 

                           หรือกลุมโดยผานกระบวนการตัดสินใจและเห็นชอบของครูผูสอน 

  3.1.2  ลักษณะของโครงการจะตองเปนการทําส่ิงประดิษฐ/นวัตกรรม 

                           ท่ีเกิดจากการบูรณาการความรูประสบการณและทักษะท่ีเกิดจาก 

                           การปฏิบัติงานในสาขางาน/สาขาวิชา 

 

 

3. ประเภทของโครงการ   
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  3.1.3  ลักษณะของผลงานจะตองเกิดจากการออกแบบขึ้นมาใหม 

                           โดยคํานึงถึงรูปแบบความเหมาะสม  ความสวยงาม  และประโยชน 

                           ในการใชงานไดจริง 

  3.1.4  ลักษณะของโครงการจะตองเปนงานท่ีสรางสรรคและพัฒนาความรู 

                           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 

                                    ผลท่ีจะเกดิขึน้  ตามหลักวิชา  ทักษะ และประสบการณในสาขางาน 

                                    ท่ีนาเปนไปได 

   3.2.3  โครงการจะตองเปนงานท่ีสรางสรรคและพัฒนาความรูใหเกิด 

                                    ประโยชนในการนําไปใชในชีวิตประจําวันหรือการประกอบอาชีพ 

   3.2.4  โครงการสามารถทําเปนกลุมๆ ละ  2-3 คน 

                                     (ปวช. 3 คน / ปวส. 2 คน) 

   3.2.5  โครงการตองผานความคิดเห็นชอบของครูผูสอน 

 

 

  
 

 โครงการถือเปนกิจกรรมทางวิชาการท่ีมีสวนชวยใหเกิดการศึกษา  การวางแผนการทํางาน 

การริเร่ิมปฏิบัติงานใหมๆ โครงการจึงมีบทบาทสําคัญและความจําเปนตอการปฏิบัติงาน  การจัดทํา

โครงการจึงกอเกิดประโยชน  ท่ีพอสรุปเปนประเด็นตางๆ ไดดังนี้ 

1. สงเสริมและพัฒนาการเรียนรูดวยตนเอง  ใหนําความรู  ทักษะชํานาญไปบูรณาการ  

สรางและปฏิบัติงานไดจริง 

2. เชื่อมโยงองคความรูกับชีวิตจริง  โดยนําความรูท่ีไดจากการเรียนไปประยุกตใชปฏิบัติ 

3. วางแผนการทํางานเปนทีมและรวมกันทํางานเปนกลุม  อยางเปนระบบ 

4.  ประโยชนของการจัดทําโครงการ 
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4. สงเสริมการคิดริเร่ิมสรางสรรค 

5. พัฒนาความคิดในการปองกันและปญหาท่ีอาจเกิดขึ้นจากการทํางาน 

6. พัฒนาความรับผิดชอบโดยมีเสรีภาพในการคิดและกําหนดภาระการดําเนินงานดวย

ตนเอง 

 

 

 

              เปนกิจกรรมอีกรูปแบบหนึ่งท่ีผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนรู  เร่ิมตั้งแตปญหาท่ีสนใจ

และอยากรูคําตอบจึงไดทําการศึกษา  คนควาขอมูล  รวบรวมขอมูลตางๆ   ท่ีเกี่ยวของโดยอาศัย

ความรูความเขาใจจากเร่ืองตางๆ ท่ีไดเรียนมา  ใชกระบวนการและทักษะตางๆ ท่ีเปนพื้นฐานภายใต

การดูแลของครู 

ขอแนะนําการจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับโครงการ  ดวยกระบวนการวิจัยดังนี้ 

1. การเรียนรูโครงการ  สอดแทรกกระบวนการวิ จยั  ควรเกร่ิ นเปนเปาหมายใหผูเรียน

อาชีวศึกษาทราบตั้งแตวันปฐมนิเทศวากอนจบผูเรียนอาชีวศึกษาทุกคนตองทําโครงการ  

ซึ่งเปนการบูรณาการความรูในสาขาวิชาชีพของตนเอง 1 เร่ือง  ซึ่งจะเปนการดี  ทําให

ผูเรียนไดทราบเปาหมายของตนตั้งแตปแรกและจะย่ิงดีขึ้นถาในรายวิชาพื้นฐานวิชาชีพท่ี

เกี่ยวของในปตนๆ เปนพื้นฐานการนําไปบูรณาการในงานปสุดทายได 

2. เร่ิมแรกของการสอน  ควรใหผูเรียนคิดอยางมีอิสระปลอยผูเรียนตั้งขอสงสัย  กําหนด

คําถามหรือปญหา  หาแนวทางการแกไขปญหา  รวบรวมขอมูล  ดําเนินการแกปญหา  

ทดสอบแนวคิดหาขอสรุป และเผยแพรขอคนพบดวยตัวเอง 

3. การประเมินผล  ควรมีท้ังประเมินเปนกลุม  เปนรายบุคคล  การเรียนรู  การทํางานเปน

กลุมเปนทักษะท่ีสําคัญอยางหนึ่ง นักเรียนจะไดเรียนรูจากกันและกันมากกวาเรียนรูจาก

ครู  เปนการเพิ่มความแข็งแกรงในการแกปญหา  การประเมินเปนกลุม  ควรเปน

โครงการท่ีไดรวมวางแผนงานกันตั้งแตตนโครงการ 

4. การนําเสนอผลงานอาจเปนรายงาน  การนําเสนอผลงาน หรือจัดนิทรรศการ 

 

 

 

 

5.  การสอนผูเรียนทําโครงการ 
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          อัลลิงเจอรและคณะ (Allinger and other, 1998 : 8 อางใน 3โสภิดา ล้ิม 3วัฒนา 3พันธ 0 

สิ่งที่สําคัญที่สุดของหนาที่ครูก็คือ 

(2538) 

แนะนําบทบาทสําหรับครู  ดังนี้ 

1. การกระตุนสงเสริมใหผูเรียนมีความกระตือรือรนอยากทําโครงการ 

2. ใหแนวคิดกวางๆ และใหคําแนะนําท่ีเหมาะสมสําหรับทําโครงการ 

3. ขอความขวนเหลือจากบรรณารักษ  จากครูวิชาชีพท่ีเกี่ยวของ  เพื่อใหผูเรียนไดคนควา

แหลงเรียนรูตางๆ จากหนังสือหรือทางอินเทอรเน็ต 

4. ครูอาจแนะนําแหลงอื่นๆ เชน  หนังสือ  วารสาร  จุลสาร 

5. อาจชวยผูเรียน  เลือกหัวเร่ือง  และทบทวนเกณฑตางๆ กอนท่ีจะเร่ิมทําโครงการซึ่งควร

เปนเร่ืองท่ีผูเรียนสนใจจริงๆ และอยูในกรอบความสามารถตามสาขาวิชาชีพของผูเรียน 

6. ไมจําเปนตองเปนผูเชี่ยวชาญในเร่ืองท่ีผูเรียนเลือกทํา  ครูเปนเพียงผูแนะแนวชวยเหลือ

ในทุกดาน  เชน  การใหกําลังใจ  การดูแลจัดทํารายงานใหสมบูรณ  และถูกตอง  การ

เตรียมการจดัและแสดงผลงาน 

         โบลท  และ ฮอนลไดเสนอบทบาทของครูดังนี ้

1. สนับสนุนใหผูเรียนทําส่ิงท่ีสนใจดวยตนเอง   ใหกําลังใจและขอเสนอแนะ   ครูอยา

คาดหวังมากเกินไป 

2. ใหอิสระในการคิด  ในการอภิปราย  ครูเปนผูซักถามเหมือนบุคคลภายนอก 

3. แนะนําหรือเลือกจัดหาโครงการ  ตามสมรรถภาพของผูเรียน  คนท่ีมีความสามา รถสูง

ควรใหทําโครงการท่ีตองใชวิเคราะห  หรือซับซอนมาก 

 

 
 

ผูเรียนวิชาโครงการควรดําเนินการดังนี้ 

1. เลือกหัวเร่ืองท่ีตนมีความสนใจสูง 

2. คนควาขอมูล  ขาวสารเกี่ยวกับเร่ืองท่ีทําใหมากท่ีสุดท่ีเปนไปไดอาจตรวจสอบจาก 

เว็บไซตหนังสือหรือวารสาร 

3. เตรียมและจัดระบบ  จัดเคร่ืองมือ  เตรียมรายงานใหนาสนใจ 

6.  บทบาทของครูผูสอนวิชาโครงการ 

 

7.  บทบาทของผูเรียนวิชาโครงการ 
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4. จัดแสดงผลงาน  รายงาน  ตามเกณฑของการประเมินโดยคํานึงถึงความคิดสรางสรรค  

ความคิดทางหลักวิชาการ  ความเชี่ยวชาญ  ทักษะ  และความชัดเจน  การจัดแสดงผล

งานมีความสนใจเขาใจงาย  สรุปยอถึงความเปนมา  การวางแผนและผลสรุป 
 

 

 

 

                เปนกิจกรรมการสอนท่ีสําคัญท่ีจะพัฒนากระบวนการคิดของผูเรียนอยางเปนระบบ 

จากปท่ีผานมาการสอนทําโครงการ  สวนใหญเนนการประยุกตความรูในสาขาวิชาชีพ  เพื่อการสราง

ชิ้นงาน/ โครงการ/ส่ิงประดิษฐจนผูเรียนมีผลงานมากมาย  แตผลงานเหลา นั้นยังมีจุดออน คือ  ขาด

บทพิสูจนการหาประสิทธิภาพและประสิทธิผลในเชิงประจักษ  ทําใหขาดความนาเชื่อถือเชิงวิชาการ  

ถาไดพัฒนาการเรียนการสอนวิชาโครงการโดยใชกระบวนการวิจัยก็จะเป นการสรางมาตรฐานเชงิ

วิชาการและพัฒนาศักยภาพของผูเรียนไปพรอม 

      ดังนั้นเพื่อใหครูผูสอนเกิดความชัดเจนในขั้นตอนการสอนโครงการดวยกระบวนการวิจัย

จึงขอเสนอตัวอยางการจัดกิจกรรมการสอน  ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.  ข้ันตอนการสอนทําโครงการ 
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ตัวอยาง 

 

 การสอนทําโครงการตามแนวทางเดิมแตสอดแทรกกระบวนการวิจัย 

1. ข้ันกอนการดําเนินงาน (Planning) 

(4 สัปดาห) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ครูอธิบายจุดประสงครายวิชามาตรฐานรายวิชา รูปแบบและลักษณะโครงการ 

ผูเรียนจัดทํากลุมโครงการกลุมละ 2 – 3 คน คิดและเลือกหัวขอเรื่องท่ีจะทําโครงการ 

 

 

ครูแนะนําแหลงเรียนรู  สอนวิธีคนหาขอมูล  และการวิเคราะหเอกสารท่ีเก่ียวของ 

เรื่องการศึกษาและมอบหมายใหผูเรียนศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวของ 

 

 

ครูอธิบายหัวขอในการจัดทําโครงการ  โดยใชกระบวนการวิจัยและมอบหมายผูเรียน 

จัดทําแบบขออนุมัติโครงการและแบบเสนอโครงการนําเสนอตอครูผูสอนวิชาโครงการ 

 

 

ครูผูสอน  เสนอหัวหนาแผนกวิชา ตามลําดับพิจารณาอนุมัติโครงการ 
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2. ข้ันระหวางดําเนินงาน (10 สัปดาห) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูเรียนปฏิบัติงานจัดทําโครงการตามแผนท่ีกําหนด 

ครูผูสอนวิชาโครงการประเมินการทํางานเปนกลุม 

และประเมินความกาวหนาในการทําโครงการ  พรอมใหคําแนะนํา 

 

ผูเรียนจัดทําเอกสารประกอบโครงการ 

(รายงานโครงการรูปแบบการวิจัย 5 บท) 

 

ผูเรียนศึกษาคูมือการทํารายงานโครงการจากเว็บไซตของวิทยาลัย 
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3. ข้ันสิ้นสุดการดําเนินงาน (4 สัปดาห) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูเรียนนําเสนอผลงานโครงการ (ท่ีใชกระบวนการวิจัย ๕ บท) 

 

ครูผูสอนวิชาโครงการ ประเมินผลโครงการและคัดเลือกผลงานนักศึกษา 

จัดแสดงและประกวดบนหอประชุมวิทยาลัยฯ 

 

ครูผูสอนวิชาโครงการ สรุปผลการประเมินโครงการ  ใหระดับคะแนน 

สง วผ.1  ท่ีงานวัดและประเมินผล 

ครูผูสอนวิชาโครงการรายงานผลการจัดทําโครงการของนักศึกษา 

สงท่ีงานวิจัย  พัฒนาฯ 
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  อัลลิงเจอร และคณะ (Allinger and other, 1998 : 8) เสนอแนวคิดวาการประเมินโครงการ

ควรแบงเปนข้ันตอนดังนี้ 

1. ผูประเมินโครงการควรบอกเกณฑการประเมินใหผูทําโครงการทราบ  ระหวางการประเมิน            

ผูประเมินอาจจะใชคําถามบอกจุดท่ีจะนํามาอภิปราย  และขอแนะนําใหการพัฒนางานแก

ผูทําโครงการ 

2. หลักการประเมินควรมีการสัมภาษณ  ผูทําโครงการเพ่ือใหทราบวาผูทําโครงการไดเรียนรู  

อะไรมาบาง  และผูประเมินควรใหคําแนะนําแกผูทําโครงการ 

3. ผลการประเมินควรถูกนํามาตรวจสอบและการใหคะแนนแตละคนอาจจะตองมีการ

อภิปรายถาจําเปน 

4. ผลการประเมิน  ควรจะนํามาใหผูทําโครงการรับทราบเปนลายลักษณอักษร  ถาผลการ

ประเมินถูกนํามาเผยแพร  รูปแบบและวิธีการพิมพจะตองชัดเจน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.  การวัดและประเมินโครงการ 
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ตัวอยาง

 

  การประเมนิผลวชิาโครงการประเภทสิ่งประดิษฐ/นวตักรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้ันตอนการดําเนินงาน 

(Planning) 10 คะแนน 

แบบเสนอโครงการ 

แบบขออนุมัติโครงการ 

ข้ันสิ้นสุดการดําเนินงาน 

(Product) 55 คะแนน 

แบบประเมินผลชิ้นงาน 

 (25 คะแนน) 

ข้ันกอนการดําเนินงาน 

(Planning) 15 คะแนน 

ข้ันระหวางดําเนินงาน 

(Process) 30 คะแนน 

จิตพิสัย (20 คะแนน) 

แบบประเมินการทํางานเปนกลุม 

(10 คะแนน) 
 

แบบประเมินผลนําเสนองานวิจัย 

(10 คะแนน)  

แบบประเมินรูปเลมงานวิจัย 

(20 คะแนน)  
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ตัวอยาง

 

 การประเมินผลวิชาโครงการประเภทวิจัยทดลอง/วิจัยพัฒนา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้ันตอนการดําเนินงาน 

(Planning) 10 คะแนน 

แบบเสนอโครงการ 

แบบขออนุมัติโครงการ 

 

ข้ันสิ้นสุดการดําเนินงาน 

(Product) 30 คะแนน 

ข้ันกอนการดําเนินงาน 

(Planning) 15 คะแนน 

ข้ันระหวางดําเนินงาน (Process) 

55 คะแนน 

จิตพิสัย (20 คะแนน) 

แบบประเมินความกาวหนา

งานวิจัย  (25 คะแนน) 
 

แบบประเมินผลการนําเสนองานวิจัย  

(10 คะแนน)  

แบบประเมินรูปเลมงานวิจัย 

(20 คะแนน)  

แบบประเมินการทํางานเปนกลุม 

(10 คะแนน) 
 


