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บทที่ 1
เรื่ อง แนวคิดในการจัดทาโครงการ
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โครงการสอน
วิชาโครงการ รหัสวิชา 3101–8501 สาขางานเทคนิคยานยนต์
หน่ วยที่ 1 แนวคิดในการจัดทาโครงการ
ครั้งที่ 1
เรื่ อง 1. ความหมายและความสาคัญของการจัดทาโครงการ
2. ลักษณะการจัดทาโครงการ
ชั่วโมงการสอน
3. ประเภทของโครงการ
4 ชั่วโมง
4. ประโยชน์ของการจัดทาโครงการ
จุดประสงค์ การสอน
รายการสอน
1. อธิบายความหมายของโครงการได้
1. ความหมายและความสาคัญของ
2. บอกความสาคัญของโครงการได้
การจัดทาโครงการ
3. อธิบายลักษณะการจัดทาโครงการ
1.1 ความหมายของโครงการ
4. จาแนกประเภทของโครงการได้
1.2 ความสาคัญของโครงการ
5. อธิ บายลักษณะและข้อกาหนดของ
2. ลักษณะการจัดทาโครงการ
โครงการได้
2.1 โครงการสิ่ งประดิ ษฐ์หรื อผลผลิต
6. อธิบายถึงประโยชน์ของการจัดทา
2.2 โครงการจัดทาธุ รกิ จหรื อบริ การ
โครงการได้
2.3 โครงการทดลองและวิจยั
3. ประเภทของโครงการ
3.1 ประเภทสารวจข้อมูล
3.2 ประเภทศึกษาค้นคว้า
3.3 ประเภททดลอง
3.4 ประเภทสิ่ งประดิษฐ์
4. ประโยชน์ของการจัดทาโครงการ
วิธีการสอน บรรยาย / ถาม – ตอบ
สื่ อการสอน สื่ อประกอบการสอนแผ่นที่ 1/1–1/9
ใบความรู ้ แบบฝึ กหัด ใบงาน แบบทดสอบ

หนังสื ออ้างอิง บรรณานุกรมลาดับที่
1, 2, 5, 6, 7, 8, 9

การประเมินผล คะแนนจากการทาแบบทดสอบก่อนและหลังเรี ยน แบบประเมินผลใบงาน
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
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แผนการจัดการเรี ยนรู้
วิชาโครงการ รหัสวิชา 3101–8501 สาขางานเทคนิคยานยนต์
หน่ วยที่ 1 แนวคิดในการจัดทาโครงการ
เรื่ อง 1. ความหมายและความสาคัญของโครงการ
2. ลักษณะการจัดทาโครงการ
3. ประเภทของโครงการ
4. ประโยชน์ของการจัดทาโครงการ
เวลาสอน 4 ชัว่ โมง
สาระสาคัญ
โครงการ (Project) เป็ นการจัดการเรี ยนรู ้วธิ ีหนึ่งโดยส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยน ศึกษาด้วยการค้นคว้า
ลงมือปฏิบตั ิจริ งในลักษณะของการสารวจ ค้นคว้า ทดลองและการประดิษฐ์คิดค้นโดยผูเ้ รี ยนจะต้อง
รวบรวมข้อมู ลนามาวิเคราะห์ เพื่อแก้ไขปั ญหาและนาความรู ้จากในชั้นเรี ยนและนอกชั้นเรี ยนมา
บูรณาการในการแก้ปัญหาค้นหาคาตอบ นาไปสู่ การเรี ยนรู ้และเกิดทักษะในการทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
การจัดทาโครงการเป็ นกิจกรรมทางวิชาการที่จะต้องใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มาใช้ในการ
แก้ไขปัญหาและเป็ นการพัฒนาผูเ้ รี ยนให้เป็ นคนมีเหตุผล สรุ ปเรื่ องราวอย่างมีกฎเกณฑ์ ทางานอย่าง
เป็ นระบบมี ก ารศึ ก ษาค้น คว้า และมี ก ารวางแผนในการท างาน สามารถริ เริ่ ม ปฏิ บ ตั ิ ง านใหม่ ๆ
โครงการจึ ง มี บ ทบาทส าคัญ ต่ อ การปฏิ บ ัติ ง านและมี ค วามจ าเป็ นที่ นัก ศึ ก ษาจะต้อ งศึ ก ษาเพื่ อ
ประโยชน์ในอนาคต
จุดประสงค์ การเรี ยนรู้
จุดประสงค์ ทวั่ ไป
1. เข้าใจความหมายและความสาคัญของโครงการ
2. เข้าใจหลักการจัดทาโครงการประเภทต่าง ๆ
3. เข้าใจประโยชน์ของการจัดทาโครงการ
จุดประสงค์ เชิ งพฤติกรรม
1. อธิบายความหมายของโครงการได้
2. บอกความสาคัญของโครงการได้
3. อธิบายลักษณะการจัดทาโครงการได้
4. จาแนกประเภทของโครงการได้
5. อธิบายลักษณะและข้อกาหนดของโครงการได้
6. อธิบายประโยชน์ของการจัดทาโครงการได้
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กิจกรรมการเรียนรู้
1. ให้ผเู ้ รี ยนทาแบบทดสอบก่อนเรี ยน
2. ครู ผสู ้ อนนาเข้าสู่ บทเรี ยนโดยใช้คาถามกับผูเ้ รี ยน เช่น
2.1 เมื่อคิดจะทางานหรื อคิดค้นสร้างอะไรสักอย่าง นักศึกษาควรเริ่ มต้นอย่างไรดี
2.2 องค์ประกอบที่จะช่วยให้การปฏิบตั ิงานของนักศึกษาสาเร็ จ มีอะไรบ้าง
3. ครู ผสู ้ อนให้เนื้อหาโดยใช้สื่อประกอบการสอนแผ่นที่ 1/1–1/9 และใบความรู ้ประกอบ
การบรรยายและอภิปรายเนื้ อหาร่ วมกับผูเ้ รี ยน เพื่อให้ได้เนื้ อหาสาระของการเรี ยนรู ้ในหัวข้อเรื่ อง
ต่อไปนี้
3.1 ความหมายและความสาคัญของโครงการ
3.2 ลักษณะการจัดทาโครงการ
3.3 ประเภทของโครงการ
3.4 ประโยชน์ของการจัดทาโครงการ
4. ครู ผสู ้ อนกับผูเ้ รี ยนร่ วมกันอภิปรายสรุ ป ซักถามข้อสงสัยก่อนทาแบบฝึ กหัด
5. ให้ผูเ้ รี ย นทาแบบฝึ กหัดและฝึ กปฏิ บตั ิ ตามใบงานเรื่ องแนวคิ ดในการจัดท าโครงการ
หลังจากหมดเวลาตามกาหนด ครู ผสู ้ อนผูเ้ รี ยนร่ วมกันเฉลยตรวจคาตอบเพื่อประเมินผลการเรี ยน
6. ให้ผเู ้ รี ยนทาแบบทดสอบหลังเรี ยน
สื่ อการเรียนการสอน
1. ใบความรู ้ หน่วยที่ 1 แนวคิดในการจัดทาโครงการ
2. สื่ อประกอบการสอนแผ่นที่ 1/1 – 1/9
3. แบบทดสอบก่อนเรี ยนจานวน 20 ข้อและหลังเรี ยนจานวน 20 ข้อ
4. แบบฝึ กหัดและแนวทางเฉลยแบบฝึ กหัด
5. ใบงานและแบบประเมินผลใบงาน
การประเมินผล
1. คะแนนจากการทาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
2. คะแนนจากการทาแบบทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
3. คะแนนจากแบบประเมินผลใบงานที่ 1
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แบบทดสอบก่อนเรียน
หน่ วยที่ 1 แนวคิดในการจัดทาโครงการ
_______________________________________________________________________________
คาสั่ งตอนที่ 1 ให้ทาเครื่ องหมาย  หน้าข้อความที่ถูกและทาเครื่ องหมาย  หน้าข้อความที่ผดิ
………1.โครงการเป็ นการวางแผนการปฏิบตั ิงานอย่างมีระบบเพื่อประโยชน์ทางวิชาการ
………2.โครงการที่ดีจะมีความชัดเจนในการปฏิบตั ิงานและมีการจัดสรรทรัพยากรที่เหมาะสม
………3.โครงการเป็ นการดาเนินงานอย่างเป็ นขั้นตอนและมีแผนปฏิบตั ิเพื่อบรรลุวตั ถุประสงค์
………4.โครงการต้องมีลกั ษณะสาคัญ ที่เป็ นการทางานประจาหรื องานปกติอย่างมีระบบ
………5.การพิจารณาสาระสาคัญและขอบเขตเพื่อจัดทาโครงการเป็ นการริ เริ่ มพัฒนางาน
………6.การวางแผนโครงการมีกระบวนการและขั้นตอนประกอบด้วย การกาหนดวัตถุประสงค์
การรวบรวมและการวิเคราะห์ขอ้ มูล
………7.ขั้น ตอนการวางแผนงานคื อ การรวบรวมสาระส าคัญ ที่ จ าเป็ นโดยการไปสั ม ภาษณ์
ผูเ้ ชี่ยวชาญในงานที่ตนสนใจ เยีย่ มชมสถานที่ที่เกี่ยวข้องและนามาอภิปรายร่ วมกัน
………8.โครงการประเภทศึกษาค้นคว้า เป็ นโครงการที่นาความรู ้ทฤษฎี หลักการ ทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อจัดทาอุปกรณ์ เครื่ องมือ เครื่ องใช้ต่าง ๆ
………9.ประโยชน์ของการจัดทาโครงการเป็ นการพัฒนาการเรี ยนรู ้ ด้วยตนเองใช้ความรู ้ ทักษะ
ความชานาญ เชื่อมโยงองค์ความรู ้กบั ชีวติ จริ งในการทางานร่ วมกันอย่างเป็ นระบบ
……..10.โครงการเป็ นกิ จ กรรมที่ จ ัด ขึ้ น เพื่ อ สนองนโยบายเร่ ง ด่ ว นที่ ต้อ งการจะพัฒ นางานให้
ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ วทันต่อเหตุการณ์
……..11.โครงการที่ดีตอ้ งเป็ นโครงการที่มีกิจกรรมจัดทาขึ้นเพื่อการปฏิบตั ิภารกิจให้บรรลุเป้ าหมาย
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ มีผลตอบแทนอย่างคุม้ ค่า
…….12.การตรวจสอบและกากับงาน การอภิปรายและให้ขอ้ มูลป้ อนกลับ(Feed back)ทั้งในขณะทา
โครงการและเมื่อโครงการสิ้ นสุ ดล
……..13.โครงการที่มีวตั ถุประสงค์ในการรวบรวมข้อมูล แล้วนาข้อมูลนั้นมาจัดกระทาโดยจาแนก
เป็ นหมวดหมู่ในรู ปแบบที่เหมาะสมเป็ นโครงการประเภทสารวจข้อมูล
……..14.โครงการที่เป็ นการศึกษาเรื่ องใดเรื่ องหนึ่งโดยเฉพาะเพื่อศึกษาตัวแปรหนึ่ง ด้วยการควบคุม
ตัวแปรเป็ นโครงการประเภททดลอง
…….15.โครงการที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อเสนอความรู ้ หรื อหลักการใหม่ ๆ เกี่ยวกับเรื่ องใดเรื่ องหนึ่งที่
ยังไม่มีใครเคยคิดค้นเป็ นโครงการประเภทสิ่ งประดิษฐ์
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คาสั่ งตอนที่ 2 ให้จบั คู่ขอ้ ความเนื้อหาทางด้านซ้ายมือที่มีความสัมพันธ์กบั หัวข้อทางด้านขวามือ
_______________________________________________________________________________
…….1.ขั้นตอนการอภิปรายและให้ขอ้ มูลป้ อนกลับ

A.มีวตั ถุประสงค์เพื่อเสนอความรู ้
หรื อหลักการที่ยงั ไม่มีใครเคยคิด

…… 2.โครงการประเภทศึกษาค้นคว้า

B.การตรวจสอบและกากับงาน

…….3.โครงการประเภทสิ่ งประดิษฐ์

C.เป็ นแผนงานที่จดั ทาขึ้นอย่างมีระบบ

…….4.ความหมายของโครงการ( Project )

D.พัฒนาการเรี ยนรู ้เชื่อมโยงองค์
ความรู ้กบั ชีวติ จริ ง

…….5.ประโยชน์ของการจัดทาโครงการ

E.ลักษณะของผลงานจะต้องเกิดจาก
การออกแบบหรื อพัฒนาขึ้นใหม่

_______________________________________________________________________________
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เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน
หน่ วยที่ 1 แนวคิดในการจัดทาโครงการ
_______________________________________________________________________________
เฉลยตอนที่ 1 ให้ทาเครื่ องหมาย หน้าข้อความที่ถูกต้องและทาเครื่ องหมาย  หน้าข้อความที่ผดิ
……1.โครงการเป็ นการวางแผนการปฏิบตั ิงานอย่างมีระบบเพื่อประโยชน์ทางวิชาการ
……2.โครงการที่ดีจะมีความชัดเจนในการปฏิบตั ิงานและมีการจัดสรรทรัพยากรเหมาะสม
……3.โครงการเป็ นการดาเนินงานอย่างเป็ นขั้นตอนและมีแผนปฏิบตั ิเพื่อบรรลุวตั ถุประสงค์
……4.โครงการต้องมีลกั ษณะสาคัญที่เป็ นการทางานประจาหรื องานปกติอย่างมีระบบ
……5.การพิจารณาสาระสาคัญและขอบเขตเพื่อจัดทาโครงการเป็ นการริ เริ่ มพัฒนางาน
……6.การวางแผนโครงการมีกระบวนการและขั้นตอนประกอบด้วยการกาหนดวัตถุประสงค์การ
รวบรวมและการวิเคราะห์ขอ้ มูล
……7.ขั้น ตอนการวางแผนงานคื อ การรวบรวมสาระส าคัญ ที่ จ าเป็ นโดยการไปสั ม ภาษณ์
ผูเ้ ชี่ยวชาญในงานที่ตนสนใจ เยีย่ มชมสถานที่ที่เกี่ยวข้องและนามาอภิปรายร่ วมกัน
……8.โครงการประเภทศึกษาค้นคว้า เป็ นโครงการที่นาความรู ้ทฤษฎี หลักการทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อจัดทาอุปกรณ์ เครื่ องมือ เครื่ องใช้ต่าง ๆ
……9.ประโยชน์ข องการจัดทาโครงการเป็ นการพัฒนาการเรี ยนรู ้ ด้วยตนเองใช้ความรู ้ ทักษะ
ความชานาญ เชื่อมโยงองค์ความรู ้กบั ชีวติ จริ งมีการทางานร่ วมกันอย่างเป็ นระบบ
…...10.โครงการเป็ นกิ จกรรมที่ จดั ทาขึ้นเพื่อสนองนโยบายเร่ งด่ วนที่ ตอ้ งการจะพัฒนางานให้
ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ วทันต่อเหตุการณ์
……11.โครงการที่ ดี ต้อ งเป็ นโครงการที่ มี กิ จ กรรมจัด ท าขึ้ น เพื่ อ การปฏิ บ ัติ ภ ารกิ จ ให้ บ รรลุ
เป้ าหมายอย่างมีประสิ ทธิ ภาพมีผลตอบแทนอย่างคุม้ ค่า
…..12.การตรวจสอบและกากับงาน การอภิปรายและให้ขอ้ มูลป้ อนกลับ(Feed back)ทั้งในขณะ
ทาโครงการและเมื่อโครงการสิ้ นสุ ดลง
……13.โครงการที่ มี วตั ถุ ป ระสงค์ใ นการรวบรวมข้อมู ล แล้วน าข้อมู ล นั้น มาจัด กระท าโดย
จาแนกเป็ นหมวดหมู่ในรู ปแบบที่เหมาะสมเป็ นโครงการประเภทสารวจข้อมูล
……14.โครงการเพื่อการศึกษาเรื่ องใดเรื่ องหนึ่งโดยเฉพาะเพื่อศึกษาตัวแปรหนึ่งด้วยการควบคุม
ตัวแปรเป็ นโครงการประเภททดลอง
……15.โครงการที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อเสนอความรู ้ หรื อหลักการใหม่ ๆ เกี่ยวกับเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ ง
ที่ยงั ไม่มีใครเคยคิดค้นเป็ นโครงการประเภทสิ่ งประดิษฐ์
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เฉลยตอนที่ 2 ให้จบั คู่ขอ้ ความเนื้อหาทางด้านซ้ายมือที่มีความสัมพันธ์กบั หัวข้อทางด้านขวามือ
______________________________________________________________________________
…B….1.ขั้นตอนการอภิปรายและให้ขอ้ มูลป้ อนกลับ

A.มีวตั ถุประสงค์เพื่อเสนอความรู ้
หรื อหลักการที่ยงั ไม่มีใครเคยคิด

…A… 2.โครงการประเภทศึกษาค้นคว้า

B.การตรวจสอบและกากับงาน

…E….3.โครงการประเภทสิ่ งประดิษฐ์

C.เป็ นแผนงานที่จดั ทาขึ้นอย่างมี
ระบบ

…C….4.ความหมายของโครงการ( Project )

D.พัฒนาการเรี ยนรู ้เชื่อมโยงองค์
ความรู ้กบั ชีวติ จริ ง

…D….5.ประโยชน์ของการจัดทาโครงการ

E.ลักษณะของผลงานจะต้องเกิดจาก
การออกแบบหรื อพัฒนาขึ้นใหม่

_______________________________________________________________________________
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แบบทดสอบหลังเรียน
หน่ วยที่ 1 แนวคิดในการจัดทาโครงการ
_______________________________________________________________________________
คาสั่ งตอนที่ 1 ให้ทาเครื่ องหมาย  หน้าข้อความที่ถูกและทาเครื่ องหมาย  หน้าข้อความที่ผดิ
………1.ประโยชน์ของการจัดทาโครงการเป็ นการพัฒนาการเรี ยนรู ้ ด้วยตนเองใช้ความรู ้ ทักษะ
ความชานาญ เชื่อมโยงองค์ความรู ้กบั ชีวติ จริ งในการทางานร่ วมกันอย่างเป็ นระบบ
………2.โครงการเป็ นกิ จ กรรมที่ จ ัด ขึ้ น เพื่ อ สนองนโยบายเร่ ง ด่ ว นที่ ต้อ งการจะพัฒ นางานให้
ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ วทันต่อเหตุการณ์
………3.โครงการประเภทศึกษาค้นคว้า เป็ นโครงการที่นาความรู ้ทฤษฎี หลักการ ทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อจัดทาอุปกรณ์ เครื่ องมือ เครื่ องใช้ต่าง ๆ
………4.ขั้น ตอนการวางแผนงานคื อ การรวบรวมสาระส าคัญ ที่ จ าเป็ นโดยการไปสั ม ภาษณ์
ผูเ้ ชี่ยวชาญในงานที่ตนสนใจ เยีย่ มชมสถานที่ที่เกี่ยวข้องและนามาอภิปรายร่ วมกัน
………5.โครงการที่ดีตอ้ งเป็ นโครงการที่มีกิจกรรมจัดทาขึ้นเพื่อการปฏิบตั ิภารกิจให้บรรลุเป้ าหมาย
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ มีผลตอบแทนอย่างคุม้ ค่า
………6.โครงการที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อเสนอความรู ้ หรื อหลักการใหม่ ๆ เกี่ยวกับเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ งที่
ยังไม่มีใครเคยคิดค้นเป็ นโครงการประเภทสิ่ งประดิษฐ์
………7.โครงการต้องมีลกั ษณะสาคัญ ที่เป็ นการทางานประจาหรื องานปกติอย่างมีระบบ
………8.โครงการเป็ นการดาเนินงานอย่างเป็ นขั้นตอนและมีแผนปฏิบตั ิเพื่อบรรลุวตั ถุประสงค์
………9.โครงการเป็ นการวางแผนการปฏิบตั ิงานอย่างมีระบบเพื่อประโยชน์ทางวิชาการ
……..10.โครงการที่ดีจะมีความชัดเจนในการปฏิบตั ิงานและมีการจัดสรรทรัพยากรที่เหมาะสม
..........11.การพิจารณาสาระสาคัญและขอบเขตเพื่อจัดทาโครงการเป็ นการริ เริ่ มพัฒนางาน
…….12.โครงการที่เป็ นการศึกษาเรื่ องใดเรื่ องหนึ่งโดยเฉพาะเพื่อศึกษาตัวแปรหนึ่ง ด้วยการควบคุม
ตัวแปรเป็ นโครงการประเภททดลอง
……..13.โครงการที่มีวตั ถุประสงค์ในการรวบรวมข้อมูล แล้วนาข้อมูลนั้นมาจัดกระทาโดยจาแนก
เป็ นหมวดหมู่ในรู ปแบบที่เหมาะสมเป็ นโครงการประเภทสารวจข้อมูล
……..14.การตรวจสอบและกากับงาน การอภิปรายและให้ขอ้ มูลป้ อนกลับ(Feed back)ทั้งในขณะทา
โครงการและเมื่อโครงการสิ้ นสุ ดล
…….15.การวางแผนโครงการมีกระบวนการและขั้นตอนประกอบด้วยการกาหนดวัตถุประสงค์การ
รวบรวมและการวิเคราะห์ขอ้ มูล
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คาสั่ งตอนที่ 2 ให้จบั คู่ขอ้ ความเนื้อหาทางด้านซ้ายมือที่มีความสัมพันธ์กบั หัวข้อทางด้านขวามือ
_______________________________________________________________________________
…….1.ประโยชน์ของการจัดทาโครงการ

A.มีวตั ถุประสงค์เพื่อเสนอความรู ้
หรื อหลักการที่ยงั ไม่มีใครเคยคิด

…… 2.ความหมายของโครงการ( Project )

B.การตรวจสอบและกากับงาน

…….3.โครงการประเภทสิ่ งประดิษฐ์

C.เป็ นแผนงานที่จดั ทาขึ้นอย่างมี
ระบบ

…….4.โครงการประเภทศึกษาค้นคว้า

D.พัฒนาการเรี ยนรู ้เชื่อมโยงองค์
ความรู ้กบั ชีวติ จริ ง

…….5.ขั้นตอนการอภิปรายและให้ขอ้ มูลป้ อนกลับ

E.ลักษณะของผลงานจะต้องเกิด
จากการออกแบบหรื อพัฒนาขึ้นใหม่

_______________________________________________________________________________
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เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน
หน่ วยที่ 1 แนวคิดในการจัดทาโครงการ
_______________________________________________________________________________
เฉลยตอนที่ 1 ให้ทาเครื่ องหมาย หน้าข้อความที่ถูกต้องและทาเครื่ องหมาย  หน้าข้อความที่ผดิ
……1.ประโยชน์ข องการจัดทาโครงการเป็ นการพัฒนาการเรี ยนรู ้ ด้วยตนเองใช้ความรู ้ ทักษะ
ความ ชานาญ เชื่อมโยงองค์ความรู ้กบั ชีวติ จริ งมีการทางานร่ วมกันอย่างเป็ นระบบ
…...2.โครงการเป็ นกิ จกรรมที่ จดั ทาขึ้ นเพื่อสนองนโยบายเร่ งด่ วนที่ ตอ้ งการจะพัฒนางานให้
ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ วทันต่อเหตุการณ์
……3.โครงการประเภทศึกษาค้นคว้า เป็ นโครงการที่นาความรู ้ทฤษฎีหลักการทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อจัดทาอุปกรณ์ เครื่ องมือ เครื่ องใช้ต่าง ๆ
……4.ขั้น ตอนการวางแผนงานคื อ การรวบรวมสาระส าคัญ ที่ จ าเป็ นโดยการไปสั ม ภาษณ์
ผูเ้ ชี่ยวชาญในงานที่ตนสนใจ เยีย่ มชมสถานที่ที่เกี่ยวข้องและนามาอภิปรายร่ วมกัน
……5.โครงการที่ ดี ต้อ งเป็ นโครงการที่ มี กิ จ กรรมจัด ท าขึ้ น เพื่ อ การปฏิ บ ัติ ภ ารกิ จ ให้ บ รรลุ
เป้ าหมายอย่างมีประสิ ทธิ ภาพมีผลตอบแทนอย่างคุม้ ค่า
……6.โครงการที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อเสนอความรู ้ หรื อหลักการใหม่ ๆ เกี่ยวกับเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ งที่
ยังไม่มีใครเคยคิดหรื อขัดแย้ง เป็ นโครงงานประเภทสิ่ งประดิษฐ์
……7.โครงการต้องมีลกั ษณะสาคัญที่เป็ นการทางานประจาหรื องานปกติอย่างมีระบบ
……8.โครงการเป็ นการดาเนินงานอย่างเป็ นขั้นตอนและมีแผนปฏิบตั ิเพื่อบรรลุวตั ถุประสงค์
……9.โครงการเป็ นการวางแผนการปฏิ บตั ิงานอย่างมีระบบเพื่อประโยชน์ทางวิชาการชานาญ
เชื่อมโยงองค์ความรู ้กบั ชีวติ จริ งมีการทางานร่ วมกันอย่างเป็ นระบบ
……10.โครงการที่ดีจะมีความชัดเจนในการปฏิบตั ิงานและมีการจัดสรรทรัพยากรเหมาะสม
……11. การพิจารณาสาระสาคัญและขอบเขตเพื่อจัดทาโครงการเป็ นการริ เริ่ มพัฒนางาน
……12.โครงการเพื่อการศึกษาเรื่ องใดเรื่ องหนึ่งโดยเฉพาะเพื่อศึกษาตัวแปรหนึ่งด้วยการควบคุม
ตัวแปรเป็ นโครงการประเภททดลอง
……13.โครงการที่ มี วตั ถุ ป ระสงค์ใ นการรวบรวมข้อมู ล แล้วน าข้อมู ล นั้น มาจัด กระท าโดย
จาแนกเป็ นหมวดหมู่ในรู ปแบบที่เหมาะสมเป็ นโครงการประเภทสารวจข้อมูล
……14.การตรวจสอบและกากับงาน การอภิปรายและให้ขอ้ มูลป้ อนกลับ(Feed back)ทั้งในขณะ
ทาโครงการและเมื่อโครงการสิ้ นสุ ดลง
……15. การวางแผนโครงการมีกระบวนการและขั้นตอนประกอบด้วยการกาหนดวัตถุ ประสงค์
การรวบรวมและการวิเคราะห์ขอ้ มูล
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เฉลยตอนที่ 2 ให้จบั คู่ขอ้ ความเนื้อหาทางด้านซ้ายมือที่มีความสัมพันธ์กบั หัวข้อทางด้านขวามือ
_______________________________________________________________________________
…D….1.ประโยชน์ของการจัดทาโครงการ

A.มีวตั ถุประสงค์เพื่อเสนอความรู ้
หรื อหลักการที่ยงั ไม่มีใครเคยคิด

…C….2.ความหมายของโครงการ( Project )

B.การตรวจสอบและกากับงาน

…E….3.โครงการประเภทสิ่ งประดิษฐ์

C.เป็ นแผนงานที่จดั ทาขึ้นอย่างมี
ระบบ

…A… 4.โครงการประเภทศึกษาค้นคว้า

D.พัฒนาการเรี ยนรู ้เชื่อมโยงองค์
ความรู ้กบั ชีวติ จริ ง

…B….5.ขั้นตอนการอภิปรายและให้ขอ้ มูลป้ อนกลับ

E.ลักษณะของผลงานจะต้องเกิดจาก
การออกแบบหรื อพัฒนาขึ้นใหม่

_______________________________________________________________________________
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ใบความรู้
หน่ วยที่ 1 แนวคิดในการจัดทาโครงการ
_______________________________________________________________________________
1. ความหมายและความสาคัญของโครงการ
1.1 ความหมายของ โครงการ
โครงการ (Project) เป็ นกิจกรรมเพื่อประโยชน์ทางวิชาการประเภทหนึ่ง เพราะมีส่วนช่วยให้
เกิดการศึกษาค้นคว้า การวางแผนการทางาน การริ เริ่ มปฏิบตั ิงานใหม่ ๆ ดังนั้นโครงการจึงมีบทบาท
สาคัญต่อการปฏิบตั ิงานและมีความจาเป็ นที่จะต้องให้นกั ศึกษาเพื่อประโยชน์ในอนาคตต่อไป
โครงการเป็ นงานที่เรี ยบเรี ยงขึ้นอย่างรอบคอบ เป็ นขั้นเป็ นตอนพร้อมกับมีแนวทางปฏิ บตั ิ
เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ตามเป้ าหมายของแผนงานที่ได้กาหนดไว้ โครงการตามความหมายของ
สานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ สานักงานคณะกรรมการการอาชี วศึกษา หมายถึง การ
ประดิษฐ์คิดค้น การสร้างผลงาน การจัดการหรื อการบริ การทางวิชาชีพ ซึ่ งผู เ้ รี ยนเป็ นผูต้ ดั สิ นใจใน
สิ่ งที่จะทาโดยการนาเทคโนโลยีความรู ้ และประสบการณ์ มาบูรณาการในการปฏิบตั ิงานด้วยตนเอง
หรื อเป็ นหมู่คณะโดยมีกระบวนการที่เป็ นระบบชัดเจนและสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ในชี วิต
จริ งอี กนัยหนึ่ ง กล่ าวได้ว่า โครงการเป็ นแผนงานที่ จดั ท าขึ้ นอย่างมี ระบบเป็ นกิ จกรรมหรื อกลุ่ ม
กิ จกรรมที่รวมกันอยู่ ซึ่ งต้องใช้ทรัพยากรในการดาเนิ นงานและมีการคาดหวังจะได้ผลตอบแทน
อย่างคุม้ ค่าโดยมีจุดเริ่ มต้น จุดสิ้ นสุ ดในการดาเนิ นงานและจะต้องมีจุดประสงค์อย่างชัดเจน มีพ้ืนที่
ในการดาเนินงาน มีบุคคลหรื อหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดทา
1.2 ความสาคัญของโครงการ
โครงการเป็ นการดาเนิ นงานที่ เรี ย บเรี ย งขึ้ นเป็ นขั้นตอนและมี แผนการปฏิ บตั ิ ให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ ดังนั้นโครงการจึงเป็ นส่ วนประกอบที่สาคัญของแผนการดาเนิ นงานของหน่วยงานทุก
แห่ ง การวางแผนในการท าโครงการมี ก ระบวนการและขั้น ตอนประกอบด้ ว ย การก าหนด
วัตถุประสงค์ การรวบรวมและการวิเคราะห์ขอ้ มูล การพิจารณาถึงปัญหาและอุปสรรค ค้นหาโอกาส
เลือกแนวทางการปฏิบตั ิที่เป็ นไปได้หรื อวิถีทางที่ดีที่สุดและกระบวนการสุ ดท้าย คือการตรวจสอบ
ติดตาม และการประเมินผลโครงการ ดังนั้นโครงการจึงมีความสาคัญ ดังนี้
1.2.1 ศึกษารับรู ้ ภูมิหลังและที่มาปัญหาของการทางาน
1.2.2 มีการปฏิบตั ิงานตามแผนให้เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
1.2.3 เกิดความชัดเจนในการปฏิบตั ิงานตามแผนและมีความเข้าใจรับรู ้ถึงปั ญหาร่ วมกัน
1.2.4 มีการจัดสรรทรัพยากรให้เพียงพอ เหมาะสมกับสภาพปฏิบตั ิจริ ง
1.2.5 มีผรู ้ ับผิดชอบ และมีความเข้าใจในการดาเนินงาน
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1.2.6 สร้างทัศนคติที่ดี เป็ นการเสริ มสร้างความสามัคคีและความรับผิดชอบร่ วมกันตาม
ความรู ้ ความสามารถ และศักยภาพของแต่ละบุคคลอย่างเต็มที่
1.2.7 สามารถควบคุมการทางานได้สะดวก ไม่ซ้ าซ้อนกับงานอื่น ๆ
1.3 ลักษณะสาคัญของโครงการ ควรมีลกั ษณะดังนี้
1.3.1 ต้องมีระบบ โครงการต้องประกอบด้วยส่ วนต่าง ๆ ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องเป็ น
กระบวนการ ถ้าส่ วนใดเปลี่ยนแปลงไปจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในส่ วนอื่น ๆ ตามไปด้วย
1.3.2 ต้องมีวตั ถุประสงค์ที่ชดั เจน โครงการต้องกาหนดวัตถุประสงค์ หรื อเป้ าหมายใน
การดาเนิ นงานให้ชัดเจน วัตถุ ประสงค์ตอ้ งมีความเป็ นไปได้และสอดคล้องกับความเป็ นมาของ
โครงการ
1.3.3 ต้องเป็ นการดาเนินงานในอนาคต เนื่องจากการปฏิบตั ิงานที่ผา่ นมามีขอ้ บกพร่ องจึง
ควรแก้ไขและปรับปรุ ง โครงการจึงเป็ นการดาเนินงานเพื่ออนาคต
1.3.4 เป็ นการทางานชัว่ คราว โครงการเป็ นการทางานเฉพาะกิจ เพื่อแก้ไขปรับปรุ งและ
พัฒนา ไม่ใช่การทางานที่เป็ นการทางานประจาหรื องานปกติ
1.3.5 มีกาหนดระยะเวลาที่แน่นอน โครงการต้องกาหนดระยะเวลาที่แน่นอนโดยกาหนด
เวลาเริ่ มต้นและเวลาที่สิ้นสุ ดให้ชดั เจน ถ้าไม่กาหนดเวลาหรื อปล่อยให้โครงการดาเนิ นไปเรื่ อย ๆ
ย่อมไม่สามารถประเมินผลโครงการได้
1.3.6 มีลกั ษณะเป็ นงานที่เร่ งด่วน โครงการต้องเป็ นกิจกรรมที่ทาจัดขึ้นเพื่อสนองนโยบาย
เร่ งด่วนที่ตอ้ งการจะพัฒนางานให้กา้ วหน้าอย่างรวดเร็ วทันต่อเหตุการณ์
1.3.7 ต้องมีตน้ ทุนในการผลิตต่า การดาเนินงานโครงการจะมีประสิ ทธิภาพได้น้ นั ต้องมี
การใช้ทรัพยากรหรื องบประมาณที่ลงทุนน้อยและให้ผลประโยชน์สูงสุ ดและมีประสิ ทธิภาพ
1.3.8 เป็ นการริ เริ่ มหรื อพัฒนางาน โดยโครงการต้องเป็ นความคิดริ เริ่ มที่แปลกใหม่ เพื่อ
แก้ปัญหาและอุปสรรคและพัฒนางานให้มีประสิ ทธิภาพ
ส่ วนลักษณะของโครงการที่ดีจะต้องเป็ นโครงการที่มีกิจกรรมจัดทาขึ้นเพื่อการปฏิบตั ิ
ภารกิจให้บรรลุเป้ าหมายได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพมีผลตอบแทนอย่างคุม้ ค่า ลักษณะของโครงการที่ดี
มีดงั นี้ สามารถแก้ไขปั ญหาได้ มีประสิ ทธิ ภาพ และก่อให้เกิดผลตอบแทนที่คุม้ ค่า รายละเอียดของ
โครงการต้องสอดคล้องและสัมพันธ์กนั มีวตั ถุประสงค์และเป้ าหมายที่ชดั เจนและมีค วามเป็ นไปได้
สู ง สามารถตอบสนองความต้องการในการแก้ไขปั ญหาได้เป็ นอย่างดี สามารถนาไปปฏิบตั ิได้จริ ง
ก าหนดขึ้ น จากพื้ น ฐานข้อ มู ล ที่ เ ป็ นจริ ง และได้รั บ การวิ เ คราะห์ อ ย่า งรอบคอบ ต้อ งได้รั บ การ
สนับสนุนในด้านทรัพยากรอย่างเหมาะสม ต้องมีระยะเวลาในการดาเนินโครงการที่ชดั เจน
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2. ลักษณะการจัดทาโครงการ
โครงการที่จดั ทาในการเรี ยนวิชานี้ ครู ผสู ้ อนจะทาหน้าที่ให้คาปรึ กษากับผูเ้ รี ยนโดยการนา
โครงการที่ผเู ้ รี ยนคิดค้นสร้างสรรค์ข้ ึนมาไปปฏิบตั ิได้จริ ง ซึ่งมีการดาเนินงานอยู่ 3 ขั้นตอน คือ
ขั้นตอนที่1การวางแผนในชั้นเรี ยน ผูเ้ รี ยนร่ วมกันอภิปรายกับครู ผูส้ อนตามเนื้ อหาและ
ขอบเขตของโครงการที่ผเู ้ รี ยนได้คิดค้นพัฒนาขึ้นและพิจารณาสาระสาคัญที่จาเป็ นเฉพาะในรายวิชา
ต่าง ๆ ที่จะนาความรู ้มาบูรณาการในการจัดทาโครงการ เช่น การไปสัมภาษณ์ ผูเ้ ชี่ยวชาญในงานที่
ตนสนใจ การไปเยี่ยมชมดูภูมิปัญญาท้องถิ่นของตนเอง การรวบรวมสาระสาคัญที่จาเป็ นจากระบบ
อินเตอร์ เนต หนังสื อและเอกสารต่าง ๆ หรื อวิธีการสร้างชิ้นงานหรื อผลงานที่ตนสนใจแล้วนามา
อภิปรายร่ วมกันกับเพื่อนในชั้นเรี ยน เพื่อวางแผนโครงการที่จะจัดทาให้เหมาะสม
ขั้นตอนที่2ดาเนิ นการตามโครงการให้สาเร็ จโดยผูเ้ รี ยนจะต้องไปปฏิบตั ิงานตามโครงการ
ที่ได้วางแผนไว้ เช่น การไปสัมภาษณ์ ทาการจดบันทึก การรวบรวมสื่ อสิ่ งพิมพ์ สื่ อโสตทัศน์หรื อ
สร้างชิ้ นงานที่กาหนดไว้ในแผนงาน อาจเป็ นงานรายบุคคลหรื องานกลุ่ม ซึ่ งในขั้นตอนนี้ ผูเ้ รี ยน
จะต้องใช้ทกั ษะทั้งหมดในเชิงบูรณาการมาประยุกต์ใช้งาน
ขั้นตอนที่ 3 การตรวจสอบ ขั้นตอนนี้ จะต้องจัดให้มีการอภิปรายและให้ขอ้ มูลป้ อนกลับ
(Feedback)ทั้ง ในขณะท าโครงการและเมื่ อโครงการสิ้ นสุ ด ลงโดยครู ผู ส้ อนจะให้ ค าแนะนา ค า
วิพากษ์โดยกลุ่มช่วยกันวิเคราะห์งานและผูร้ ่ วมโครงการทุกคนจะได้กากับดูแลงานของตนเอง
ส่ วนสาคัญที่สุดของการจัดทาโครงการคือต้องได้นาความรู ้ ทักษะและประสบการณ์ ใน
การเรี ยนวิชาชีพไปปฏิบตั ิในสถานการณ์จริ งในการจัดทาโครงการ เพื่อใช้เป็ นขอบเขตสาหรับวิชา
นี้ ที่จะใช้ป ระกอบกิ จกรรมการเรี ย นรู ้ โดยสามารถแบ่ง โครงการที่จดั ทาในสถานศึก ษาได้เป็ น
3 ประเภท ได้แก่ โครงการประเภทสิ่ งประดิ ษ ฐ์และผลผลิต โครงการประเภทจัดทาธุ รกิ จหรื อ
บริ การและโครงการประเภททดลองและวิจยั โดยข้อกาหนดของการจัดทาโครงการแต่ละประเภท
มีแนวทางในการดาเนินการ ดังนี้
2.1 โครงการประเภทสิ่ งประดิษฐ์ และผลผลิต มีแนวทางในการดาเนินการ ดังนี้
2.1.1 โครงการจะต้องเกิดจากความถนัดและความสนใจของแต่ละบุคคลหรื อกลุ่มโดยผ่าน
กระบวนการตัดสิ นใจและเห็นชอบจากครู ที่ปรึ กษาโครงการ
2.1.2 ลักษณะของโครงการจะต้องเป็ นการจัดทาสิ่ งประดิ ษฐ์หรื อสร้ างผลงานที่ เกิ ดจาก
การบูรณาการ ความรู ้ประสบการณ์และทักษะที่เกิดจากการปฏิบตั ิงานในสาขางาน/สาขาวิชา
2.1.3 ลักษณะของผลงานจะต้องเกิ ดจากออกแบบหรื อพัฒนาขึ้ นใหม่โดยต้องค านึ งถึ ง
รู ปแบบ ความเหมาะสม ความสวยงาม และประโยชน์ในการนาไปใช้งานได้จริ ง
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2.1.4 ลักษณะของโครงการจะต้องเป็ นงานที่สร้างสรรค์และพัฒนาความรู ้ ให้เกิดประโยชน์
ในการนาไปใช้ประกอบอาชีพในสาขางาน/สาขาวิชา
2.1.5 โครงการสามารถจัดทาเป็ นกลุ่ม ๆ ละ 2 – 4 คน หรื อตามความเหมาะสม
2.1.6 โครงการต้องผ่านความเห็นชอบจากครู ที่ปรึ กษาโครงการครู ผูส้ อนในรายวิชาและ
คณะกรรมการประเมินผลโครงการ

ภาพที่ 1 แสดงโครงการประเภทสิ่ งประดิษฐ์ จักรยานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
ทีม่ า ; โครงงานระดับประกาศษณี ยบัตรวิชาชีพชั้นสู ง (ปวส.) ปี พ.ศ. 2559
2.2 โครงการประเภทจัดทาธุรกิจหรื อบริการ มีแนวทางในการดาเนินการ ดังนี้
2.2.1โครงการจะต้องเกิดจากความถนัดและความสนใจของแต่ละบุคคลหรื อกลุ่มโดยผ่าน
กระบวนการตัดสิ นใจและความเห็นชอบของจากครู ที่ปรึ กษาโครงการ
2.2.2ลักษณะของโครงการจะต้องเป็ นการจัดทากิ จการในเชิ งธุ รกิ จหรื อบริ การโดยใช้
ความรู ้ ทักษะประสบการณ์ในงานอาชีพ โดยนามาบูรณาการในรู ปธุ รกิจหรื อการบริ การที่ทาให้เกิด
รายได้ข้ ึนจริ ง
2.2.3 ลักษณะของโครงการจะต้องมีการนาเสนอข้อมูล ลักษณะหรื อประเภทของกิจกรรม
รู ปแบบการดาเนินการทางธุ รกิจหรื อการบริ การชุมชน
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2.2.4 การนาเสนอขออนุ มตั ิการจัดทาโครงการจัดทาธุ รกิ จหรื อบริ การจะต้องจัดทาแผน
ทางธุ รกิจเงินลงทุน จุดคุม้ ทุนและกาไรที่คาดว่าจะได้รับโดยมีขอ้ มูลที่น่าเชื่อถือ
2.2.5 ลัก ษณะของโครงการจะต้ อ งเป็ นงานที่ ส ร้ า งสรรค์ แ ละพัฒ นาความรู ้ ใ ห้ เ กิ ด
ประโยชน์ในการนาไปประกอบอาชีพในสาขางาน
2.2.6 โครงการสามารถทาได้เป็ นรายบุคคลหรื อเป็ นกลุ่ม กลุ่มละ 2 – 4 คน หรื อตามความ
เหมาะสม
2.2.7 โครงการต้องผ่านความเห็นชอบครู ที่ปรึ กษาโครงการ ครู ผสู ้ อนในรายวิชาและ
คณะกรรมการประเมินโครงการ

ภาพที่ 2 แสดงโครงการกิ จกรรมประเมินความก้าวหน้าของนักศึกษา
ทีม่ า ; จากโครงการกิจกรรมประเมินความก้าวหน้าของนักศึกษาวิชาโครงการ ปี การศึกษา 2559
2.3 โครงการประเภททดลองและวิจัย มีแนวทางในการดาเนินการ ดังนี้
2.3.1โครงการจะต้องเกิ ดจากความถนัดและความสนใจของแต่ละบุคคลหรื อกลุ่มโดย
ผ่านกระบวนการตัดสิ นใจและเห็นชอบของครู ที่ปรึ กษาโครงการ
2.3.2 ลักษณะของโครงการจะต้องเกิดจากการสร้างสมมุติฐานและการคาดหมายผลที่จะ
เกิดขึ้น ตามหลักวิชาการทักษะและประสบการณ์ในสาขางานที่น่าเป็ นไปได้
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2.3.3 ลักษณะของโครงการจะต้องมีแผนการทดลองและวิจยั ประกอบด้วย สมมุติฐาน
ขั้นตอนการทดลองและวิจยั ระยะเวลาที่ใช้ งบประมาณ และผลที่คาดว่าจะได้จากการทดลองและ
วิจยั
2.3.4 โครงการจะต้องเป็ นงานที่สร้างสรรค์และพัฒนาความรู ้ให้เกิดประโยชน์ในการ
นาไปใช้ในชีวติ ประจาวันหรื อการประกอบอาชีพต่าง ๆ
2.3.5 โครงการสามารถทาได้เป็ นรายบุคคลหรื อเป็ นกลุ่ม กลุ่มละ 2 – 4 คน หรื อตามความ
เหมาะสม
2.3.6 โครงการจะต้องผ่านความเห็นชอบของครู ที่ปรึ กษาโครงการ ครู ผสู ้ อนในรายวิชา
และคณะกรรมการประเมินโครงการ

ภาพที่ 3 แสดงการรายงานแสดงโครงการกิ จกรรมประเมินความก้าวหน้าของนักศึกษา
ทีม่ า ; จากโครงการกิจกรรมประเมินความก้าวหน้าของนักศึกษาวิชาโครงการ ปี การศึกษา 2559
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3. ประเภทของโครงการ
ประเภทของโครงการ มีหลายลักษณะสามารถแบ่งออกได้หลายประเภทตามความต้องการ
และความเหมาะสม เช่ นแบ่ งตามระยะเวลา เป็ นโครงการระยะสั้น โครงการระยะยาว แบ่งตาม
ความสาคัญเป็ นโครงการหลัก โครงการเสริ ม แบ่งตามลักษณะของผูเ้ สนอโครงการ เป็ นโครงการที่
เสนอโดยตัวบุคคล โครงการที่เสนอโดยกลุ่มบุคคล โครงการที่เสนอโดยหน่ วยงาน แต่ที่นิยมกัน
โดยทัว่ ไปมักจะแบ่งประเภทของโครงการตามลักษณะการดาเนินงาน ดังนี้
3.1 โครงการประเภทสารวจข้ อมูล
เป็ นโครงการที่มีวตั ถุ ประสงค์ในการรวบรวมข้อมูลเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ ง แล้วนาข้อมูลนั้นมา
จัดกระทาโดยจาแนกเป็ นหมวดหมู่ในรู ปแบบที่เหมาะสม เช่น แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แบบ
บันทึก เป็ นต้น เพื่อให้เห็ นลักษณะหรื อความสัมพันธ์ในเรื่ องที่ตอ้ งการศึกษาได้ชดั เจนยิ่งขึ้น ซึ่ งมี
วิธีการสารวจและรวบรวมข้อมูลได้หลายแนวทาง คือ
3.1 สารวจและรวบรวมข้อมูลที่มีอยู่ในภาคสนาม หรื อข้อมูลตามธรรมชาติ
3.2 ส ารวจและรวบรวมข้อ มูล จากธรรมชาติม าวิเ คราะห์ด ว้ ยเทคนิ ค ต่า ง ๆ ใน
ห้องปฏิบตั ิการ
3.3 สารวจและรวบรวมข้อมูลโดยจาลองแบบจากธรรมชาติ
3.2 โครงการประเภทศึกษาค้ นคว้า
เป็ นโครงการที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อเสนอความรู ้ หรื อหลักการใหม่ ๆ เกี่ยวกับเรื่ องใดเรื่ อง
หนึ่ งที่ยงั ไม่มีใครเคยคิดหรื อขยายผลจากของเดิมที่มีอยู่ ซึ่ งต้องผ่านการพิสูจน์อย่างมีหลักการก่อน
ซึ่ งอาจอยู่ในรู ปของสู ตรสมการหรื อคาอธิ บายก็ได้ โดยผูจ้ ดั ทาโครงการต้องเสนอตั้งกติกาหรื อ
ข้อตกลงขึ้ นมาเอง แล้วเสนอทฤษฎี หลักการแนวความคิดหรื อจินตนาการของตนเองตามกติก า
หรื อข้อตกลงนั้น ๆ หรื ออาจใช้กติกาหรื อข้อตกลงเดิ มมาอธิ บายหรื อปรากฏการณ์ ต่าง ๆ ในแนว
ใหม่ ทฤษฎี หลักการ แนวความคิด หรื อจินตนาการที่เสนอนี้ อาจจะใหม่ ยัง ไม่มีใ ครคิดมาก่อน
หรื ออาจขัดแย้งกับทฤษฎีเดิ ม หรื อเป็ นการขยายทฤษฎีหรื อแนวความคิดเดิ มก็ได้ การทาโครงการ
ประเภทนี้ จุดสาคัญอยู่ที่ผูท้ าต้องมีความรู ้ พ้ืนฐานในเรื่ องนั้น ๆ เป็ นอย่างดี จึงจะสามารถนาเสนอ
ได้อย่างมีเหตุผลน่ าเชื่ อถื อ
3.3 โครงการประเภททดลอง
เป็ นโครงการเพื่อการศึกษาเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ งโดยเฉพาะ โดยออกแบบในรู ปผลการทดลอง
เพื่ อศึ ก ษาตัวแปรหนึ่ ง จะมี ผ ลต่ อตัวแปรที่ ต้องการศึ ก ษาอย่า งไร ด้วยการควบคุ มตัวแปรโดยมี
ขั้นตอนในการดาเนิ นงาน ดังนี้
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3.3.1 การกาหนดปั ญหา
3.3.2 การตั้งสมมติฐาน
3.3.3 การออกแบบการทดลอง
3.3.4 การดาเนิ นการทดลอง
3.3.5 การรวบรวมข้อมูล
3.3.5 การแปลความหมายข้อมูลและสรุ ปผล
3.4 โครงการประเภทสิ่ งประดิษฐ์
เป็ นโครงการที่ น าความรู ้ ทางทฤษฎี ห ลัก การทางวิท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ม า
ประยุกต์ใช้งาน โดยการสร้างผลงานสิ่ งประดิษฐ์เป็ นเครื่ องมือ เครื่ องใช้ต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในด้าน
ต่าง ๆ หรื ออาจเป็ นการประดิ ษฐ์ข้ ึ นมาใหม่ หรื อพัฒนาปรับปรุ งของเดิ มที่มีอ ยู ่แล้ว ให้ดีข้ ึ นให้มี
ประสิ ทธิ ภาพ ประสิ ทธิ ผลสู งขึ้นกว่าแบบเดิ มก็ได้
4. ประโยชน์ ของการจัดทาโครงการ
โครงการถือเป็ นกิจกรรมทางวิชาการที่มีส่วนช่วยให้เกิดการศึกษา การวางแผนการทางาน
การริ เริ่ มปฏิบตั ิงานใหม่ ๆ โครงการจึงมีบทบาทสาคัญและความจาเป็ นต่อการปฏิบตั ิงาน การจัดทา
โครงการจึงก่อให้เกิดประโยชน์ที่สรุ ปเป็ นประเด็นต่าง ๆ ได้ดงั นี้
4.1 ส่ งเสริ มและพัฒนาการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง ให้นาความรู ้ และทักษะความชานาญมา
บูรณาการสร้างผลงานและสามารถปฏิบตั ิได้จริ ง
4.2 เชื่อมโยงองค์ความรู ้กบั ชีวติ จริ งโดยนาความรู ้ที่ได้จากการเรี ยนมาประยุกต์ใช้งาน
4.3 วางแผนการทางานเป็ นทีมและร่ วมกันทางานเป็ นกลุ่มอย่างเป็ นระบบ
4.4 ส่ งเสริ มความคิดริ เริ่ มอย่างสร้างสรรค์ในการสร้างสรรค์ผลงาน
4.5 พัฒนาความคิดในการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจากการทางาน
_______________________________________________________________________________
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แบบฝึ กหัด
หน่ วยที่ 1 แนวคิดในการจัดทาโครงการ
_______________________________________________________________________________
ให้ ตอบคาถามต่ อไปนี้
1. โครงการ ( Project ) มีความหมายอย่างไร จงอธิ บาย
2. ความสาคัญของการจัดทาโครงการมีผลต่อนักศึกษาอย่างไร
3. โครงการตามลักษณะการดาเนินงานจาแนกเป็ นกี่ประเภท อะไรบ้าง
4. จงอธิบายประโยชน์ของการจัดทาโครงการ
_______________________________________________________________________________
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แนวทางเฉลยแบบฝึ กหัด
หน่ วยที่ 1 แนวคิดในการจัดทาโครงการ
_______________________________________________________________________________
ให้ นักศึกษาตอบคาถามต่ อไปนี้
1. โครงการ ( Project ) มีความหมายอย่างไร จงอธิบาย
ตอบ โครงการ ( Project ) หมายถึง การประดิษฐ์คิดค้น การสร้างผลงาน การจัดการหรื อการบริ การ
ทางวิชาชีพ ซึ่งผูเ้ รี ยนเป็ นผูต้ ดั สิ นใจในสิ่ งที่จะทาโดยการนาเทคโนโลยีความรู ้ และประสบการณ์ มา
บูรณาการในการปฏิ บ ตั ิง านด้วยตนเองหรื อหมู่ คณะ โดยมีก ระบวนการที่ เป็ นระบบชัดเจนและ
สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ในชี วิตจริ งอีกนัยหนึ่ งกล่าวได้ว่า โครงการเป็ นแผนงานที่จดั ทาขึ้ น
อย่างมีระบบ เป็ นกิจกรรมหรื อกลุ่มกิจกรรมที่รวมกันอยู่ ซึ่ งต้องใช้ทรัพยากรในการดาเนินงานและ
มีการคาดหวังจะได้ผลตอบแทนอย่างคุม้ ค่าโดยมีจุดเริ่ มต้น และจุดสิ้ นสุ ดในการดาเนิ นงานจะต้องมี
จุดประสงค์อย่างชัดเจน มีพ้นื ที่ในการดาเนินงาน มีบุคคลหรื อหน่วยงานที่รับผิดชอบ
2. ความสาคัญของการจัดทาโครงการมีผลต่ อนักศึกษาอย่างไร
ตอบ ความสาคัญของการจัดทาโครงการมีผลต่อนักศึกษาคือได้นาความรู ้ ทักษะและประสบการณ์
ในการเรี ยนวิชาชีพไปปฏิบตั ิในสถานการณ์จริ งในการจัดทาโครงการ
3. โครงการตามลักษณะการดาเนินงานจาแนกเป็ นกีป่ ระเภท อะไรบ้ าง
ตอบ โครงการตามลักษณะการดาเนินงานจาแนกเป็ น 4 ประเภท คือ
1. โครงการประเภทสารวจข้อมูล เป็ นโครงการที่มีวตั ถุประสงค์ในการรวบรวมข้อมูลเรื่ องใดเรื่ อง
หนึ่ ง แล้ ว น าข้อ มู ล นั้ น มาจัด กระท าโดยจ าแนกเป็ นหมวดหมู ่ใ นรู ปแบบที่ เ หมาะสม เช่ น
แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แบบบันทึก เป็ นต้น เพื่อให้เห็นลักษณะหรื อความสัมพันธ์ ในเรื่ องที่
ต้องการศึกษาได้ชดั เจนยิ่งขึ้น ซึ่ งมีวิธีการสารวจและรวบรวมข้อมูลได้หลายแนวทาง คือ
1.1 สารวจและรวบรวมข้อมูลที่มีอยู่ในภาคสนาม หรื อข้อมูลตามธรรมชาติ
1.2 ส ารวจและรวบรวมข้อ มูล จากธรรมชาติม าวิเ คราะห์ด ว้ ยเทคนิ ค ต่า ง ๆ ใน
ห้องปฏิบตั ิการ
1.3 สารวจและรวบรวมข้อ มูลโดยจาลองแบบจากธรรมชาติ
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2. โครงการประเภทศึ กษาค้นคว้า เป็ นโครงการที่ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่ อเสนอความรู ้ หรื อหลักการ
ใหม่ๆ เกี่ยวกับเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ งที่ยงั ไม่มีใครเคยคิดหรื อขยายผลจากของเดิมที่มีอยู่ ซึ่ งต้องผ่านการ
พิ สู จ น์ อ ย่า งมี ห ลัก การก่ อ นซึ่ ง อาจอยู ่ใ นรู ป ของสู ต รสมการหรื อ ค าอธิ บ ายก็ไ ด้ โดยผู จ้ ดั ท า
โครงการต้องเสนอตั้งกติก าหรื อข้อตกลงขึ้ นมาเอง แล้วเสนอทฤษฎี หลักการแนวความคิดหรื อ
จินตนาการของตนเองตามกติกาหรื อข้อตกลงนั้น ๆ หรื ออาจใช้กติกาหรื อข้อตกลงเดิ ม มาอธิ บาย
หรื อปรากฏการณ์ ต่า ง ๆ ในแนวใหม่ ทฤษฎี หลัก การ แนวความคิด หรื อ จินตนาการที่เสนอนี้
อาจจะใหม่ ยัง ไม่มีใ ครคิดมาก่อ นหรื ออาจขัดแย้ง กับ ทฤษฎี เ ดิ ม หรื อ เป็ นการขยายทฤษฎี หรื อ
แนวความคิดเดิ มก็ไ ด้ การทาโครงการประเภทนี้ จุดสาคัญอยู่ที่ผูท้ าต้องมีความรู ้ พื้ นฐานในเรื่ อง
นั้น ๆ เป็ นอย่างดี จึงจะสามารถนาเสนอได้อย่างมีเหตุผลน่ าเชื่ อถื อ
3. โครงการประเภททดลอง เป็ นโครงการเพื่อการศึกษาเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ งโดยเฉพาะ โดยออกแบบ
ในรู ป ผลการทดลอง เพื่ อศึ ก ษาตัวแปรหนึ่ ง จะมี ผ ลต่ อตัวแปรที่ ต้องการศึ ก ษาอย่า งไรด้วยการ
ควบคุมตัวแปร มีข้ นั ตอนในการดาเนิ นงาน ดังนี้
3.1 การกาหนดปั ญหา
3.2 การตั้งสมมติฐาน
3.3 การออกแบบการทดลอง
3.4 การดาเนิ นการทดลอง
3.5 การรวบรวมข้อมูล
3.6 การแปลความหมายข้อมูลและสรุ ปผล
4. โครงการประเภทสิ่ งประดิษฐ์
เป็ นโครงการที่ น าความรู ้ ท างทฤษฎี ห ลัก การทางวิท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ม า
ประยุกต์ใช้งาน โดยการสร้างผลงานสิ่ งประดิษฐ์เป็ นเครื่ องมือ เครื่ องใช้ต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในด้าน
ต่าง ๆ หรื ออาจเป็ นการประดิ ษฐ์ข้ ึนมาใหม่ หรื อพัฒนาปรับปรุ งของเดิม ที่มีอ ยู่แ ล้วให้ดีข้ ึน ให้มี
ประสิ ทธิ ภาพประสิ ทธิ ผลสู งขึ้นกว่าแบบเดิ มก็ได้
4. จงอธิบายประโยชน์ ของการจัดทาโครงการ
ตอบ 1. ส่ งเสริ มและพัฒนาการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง ให้นาความรู ้และทักษะความชานาญมาบูรณา
การสร้างผลงานและสามารถปฏิบตั ิได้จริ ง
2. เชื่อมโยงองค์ความรู ้กบั ชีวติ จริ งโดยนาความรู ้ที่ได้จากการเรี ยนมาประยุกต์ใช้งาน
3. วางแผนการทางานเป็ นทีมและร่ วมกันทางานเป็ นกลุ่มอย่างเป็ นระบบ
4. ส่ งเสริ มความคิดริ เริ่ มอย่างสร้างสรรค์ในการสร้างสรรค์ผลงาน
5. พัฒนาความคิดในการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจากการทางาน
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วิชา โครงการ
3101–8501

หน่ วยที่ 1
แนวคิดในการจัดทาโครงการ

ใบงานที่
1

จุดประสงค์ เชิงพฤติกรรม
นักศึกษานาเสนอหัวข้อการจัดทาโครงการของกลุ่มตนเองได้
เงื่อนไข
ให้นกั ศึกษาแบ่งกลุ่ม ๆ ละ 2 - 4 คน อภิปรายเกี่ยวกับแนวคิดในการจัดทาโครงการของ
กลุ่ม พร้อมทั้งนาเสนอหัวข้อโครงการของกลุ่มในขอบเขตการจัดทาโครงการตามแนวทางการ
จัดการเรี ยนการสอนวิชาโครงการ
สื่ อการเรี ยน เครื่ องมือ อุปกรณ์
1. ใบความรู ้ เรื่ องแนวคิดในการจัดทาโครงการ
2. อุปกรณ์เครื่ องเขียนและแผ่นใสสาหรับนาเสนอ
3. เครื่ องฉายแผ่นใส
ลาดับขั้นการดาเนินงาน
1. แบ่งกลุ่มนักศึกษาตามความสมัครใจให้ได้กลุ่มละ 2-4 คน
2. ให้นกั ศึกษาแต่ละกลุ่มมาอภิปราย เรื่ องแนวคิดในการจัดทาโครงการ เพื่อกาหนด
หัวข้อในการจัดทาโครงการ
3. ให้นกั ศึกษานาเสนอสรุ ปผลการอภิปรายกลุ่มหน้าชั้นเรี ยน ตามแบบประเมินผล
ใบงานที่ 1
เกณฑ์ การประเมินผล
คะแนนรวมตามแบบประเมินผลใบงานที่ 1 ไม่ต่ากว่าร้อยละ 60
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วิชา โครงการ
3101–8501

หน่ วยที่ 1
แนวคิดในการจัดทาโครงการ

ชื่ อโครงการ
ชื่ อกลุ่ม
สมาชิ กกลุ่ม 1.
3.

แบบประเมินผล
ใบงานที่ 1
.
.

. 2.
. 4.

รายการประเมิน
1. การแบ่งหน้าที่ภายในกลุ่ม
2. การทางานเป็ นทีม
3. ความรับผิดชอบ
4. การอภิปรายกลุ่ม
5. การแสดงความคิดเห็น
6. ความพร้อมในการนาเสนอ
7. บุคลิกภาพในการนาเสนอ
8. ความชัดเจนในการนาเสนอ
9. การตอบข้อซักถาม

ตัว
ผล
ประกอบ คะแนน
(1.0)
(2.0)
(2.0)
(1.5)
(1.0)
(0.5)
(0.5)
(0.5)
(1.0)

.
.

คะแนน
ทีไ่ ด้

หมายเหตุ
ผล/คะแนน
ดี
= 4
ปานกลาง = 3
พอใช้ = 2
ปรับปรุ ง = 1
คะแนนเต็ม
รวม 40 คะแนน

รวมคะแนนทีไ่ ด้

คิดเป็ นร้ อยละ = ( คะแนนทีไ่ ด้ x 100 ) / คะแนนเต็ม =

.

เกณฑ์ การประเมินผล คะแนนรวมตามแบบประเมินผลใบงานที่ 1 ไม่ ต่ากว่าร้ อยละ 60
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แบบทดสอบวัดผลสั มฤทธิ์ทางการเรียน
หน่ วยที่ 1 แนวคิดในการจัดทาโครงการ
______________________________________________________________________________
คาสั่ ง ให้เลือกคาตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
1. ความหมายของโครงการ ( Project ) คือข้ อใด
ก. เป็ นการวางแผนการทางาน
ข. เป็ นการริ เริ่ มปฏิบตั ิงานใหม่ๆ
ค. เป็ นแผนงานที่จดั ทาขึ้นอย่างมีระบบ
ง. เป็ นกิจกรรมเพื่อประโยชน์ทางวิชาการ
2. โครงการมีความสาคัญอย่างไร
ก. เกิดความชัดเจนในการปฏิบตั ิงาน
ข. รับรู ้ ภูมิหลังและที่มาปัญหาของการทางาน
ค. มีการจัดสรรทรัพยากรใช้เพียงพอเหมาะสมกับสภาพปฏิบตั ิจริ ง
ง. ถูกทุกข้อ
3. ข้ อใด ไม่ ใช่ ลักษณะสาคัญของโครงการ
ก. ต้องมีระบบ
ข. ต้องมีวตั ถุประสงค์ชดั เจน
ค. ต้องเป็ นการดาเนินงานในอนาคต
ง. ต้องเป็ นการทางานประจาหรื องานปกติ
4. ข้ อใดกล่ าวถึงลักษณะสาคัญของโครงการได้ ถูกต้ อง
ก. โครงการต้องแก้ปัญหา อุปสรรคและพัฒนางาน
ข. โครงการต้องมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องเป็ นกระบวนการ
ค. โครงการต้องเป็ นกิจกรรมเพื่อสนองนโยบายเร่ งด่วนอย่างรวดเร็ วทันต่อเหตุการณ์
ง. โครงการต้องใช้ทรัพยากรหรื องบประมาณด้วยการลงทุนน้อยและให้ผลประโยชน์มาก
5. การพิจารณาสาระสาคัญและขอบเขตเพื่อจัดทาโครงการ อยู่ในขั้นตอนใด
ก. การริ เริ่ มพัฒนางาน
ข. การวางแผนงาน
ค. การดาเนินงาน
ง. การตรวจสอบและกากับงาน
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6. วิธีการรวบรวมสาระสาคัญทีจ่ าเป็ นโดยการไปสั มภาษณ์ ผ้ เู ชี่ยวชาญในงานทีต่ นสนใจ เยีย่ มชม
สถานทีท่ เี่ กีย่ วข้ องและนามาอภิปรายร่ วมกัน คือขั้นตอนใด
ก. การริ เริ่ มพัฒนางาน
ข. การวางแผนงาน
ค. การดาเนินงาน
ง. การตรวจสอบและกากับงาน
7. ขั้นตอนการอภิปรายและให้ ข้อมูลป้ อนกลับ (Feed back)ในขณะทาและสิ้นสุ ดโครงการคือข้ อใด
ก. การริ เริ่ มพัฒนางาน
ข. การวางแผนงาน
ค. การดาเนินงาน
ง. การตรวจสอบและกากับงาน
8. โครงการตามลักษณะการดาเนินงานจาแนกเป็ นกีป่ ระเภท
ก. 2
ข. 3
ค. 4
ง. 5
9. โครงการทีน่ าความรู้ ทฤษฎี หลักการทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มาประยุกต์ ใช้ เพื่อจัดทา
อุปกรณ์ เครื่ องมือ เครื่ องใช้ ต่าง ๆ เป็ นโครงการประเภทใด
ก. ประเภททดลอง
ข. ประเภทสิ่ งประดิษฐ์
ค. ประเภทสารวจข้อมูล
ง. ประเภทศึกษาค้นคว้า
10. ประโยชน์ ของการจัดทาโครงการ คือข้ อใด
ก. พัฒนาการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
ข. ใช้ความรู ้ ทักษะความชานาญ
ค. เชื่อมโยงองค์ความรู ้กบั ชีวติ จริ ง
ง. การทางานร่ วมกันทางานเป็ นกลุ่มอย่างเป็ นระบบ
______________________________________________________________________________
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เฉลยคาตอบแบบทดสอบวัดผลสั มฤทธิ์ทางการเรียน
หน่ วยที่ 1 แนวคิดในการจัดทาโครงการ
_______________________________________________
1. ( ค )
2. ( ง )
3. ( ง )
4. ( ก )
5. ( ข )
6. ( ข )
7. ( ง )
8. ( ค )
9. ( ข )
10. ( ค )
_______________________________________________
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แผ่นที่ 1/1

แผ่นที่ 1/2
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แผ่นที่ 1/3

แผ่นที่ 1/4
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แผ่นที่ 1/5

แผ่นที่ 1/6
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แผ่นที่ 1/7

แผ่นที่ 1/8
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แผ่นที่ 1/9

