


18 
 

 
 
 
 

 
 

บทที ่1 
เร่ือง แนวคดิในการจดัท าโครงการ 
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โครงการสอน 
วชิาโครงการ        รหัสวชิา  3101–8501        สาขางานเทคนิคยานยนต์ 

หน่วยที ่1 แนวคิดในการจัดท าโครงการ 
เร่ือง    1. ความหมายและความส าคญัของการจดัท าโครงการ         
            2. ลกัษณะการจดัท าโครงการ 
            3. ประเภทของโครงการ 
            4. ประโยชน์ของการจดัท าโครงการ 

คร้ังที ่1 

ช่ัวโมงการสอน 
4  ช่ัวโมง   

จุดประสงค์การสอน รายการสอน 
 1. อธิบายความหมายของโครงการได ้
 2. บอกความส าคญัของโครงการได ้
 3. อธิบายลกัษณะการจดัท าโครงการ 
 4. จ าแนกประเภทของโครงการได ้
 5. อธิบายลกัษณะและขอ้ก าหนดของ  
     โครงการได ้
 6. อธิบายถึงประโยชน์ของการจดัท า 
    โครงการได ้
 
 
   

1. ความหมายและความส าคญัของ  
     การจดัท าโครงการ 
    1.1 ความหมายของโครงการ 
    1.2 ความส าคญัของโครงการ 
2. ลกัษณะการจดัท าโครงการ  
     2.1 โครงการส่ิงประดิษฐ์หรือผลผลิต 
     2.2 โครงการจดัท าธุรกิจหรือบริการ 
     2.3 โครงการทดลองและวจิยั 
3. ประเภทของโครงการ 
     3.1 ประเภทส ารวจขอ้มูล 
     3.2 ประเภทศึกษาคน้ควา้ 
     3.3 ประเภททดลอง 
     3.4 ประเภทส่ิงประดิษฐ์ 
4. ประโยชน์ของการจดัท าโครงการ   

วธีิการสอน  บรรยาย / ถาม – ตอบ 
 

ส่ือการสอน  ส่ือประกอบการสอนแผน่ท่ี 1/1–1/9 
ใบความรู้  แบบฝึกหดั  ใบงาน  แบบทดสอบ  
 

หนังสืออ้างอิง  บรรณานุกรมล าดบัท่ี 
                         1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 

การประเมินผล  คะแนนจากการท าแบบทดสอบก่อนและหลงัเรียน แบบประเมินผลใบงาน 
                           แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 
วชิาโครงการ   รหัสวชิา  3101–8501    สาขางานเทคนิคยานยนต์ 

หน่วยที ่ 1  แนวคิดในการจัดท าโครงการ 
เร่ือง     1. ความหมายและความส าคญัของโครงการ         
            2. ลกัษณะการจดัท าโครงการ 
            3. ประเภทของโครงการ 
            4. ประโยชน์ของการจดัท าโครงการ  
เวลาสอน  4  ชัว่โมง 
สาระส าคัญ   
             โครงการ (Project) เป็นการจดัการเรียนรู้วธีิหน่ึงโดยส่งเสริมใหผู้เ้รียน ศึกษาดว้ยการคน้ควา้
ลงมือปฏิบติัจริงในลกัษณะของการส ารวจ คน้ควา้ ทดลองและการประดิษฐ์คิดคน้โดยผูเ้รียนจะตอ้ง
รวบรวมขอ้มูลน ามาวิเคราะห์ เพื่อแกไ้ขปัญหาและน าความรู้จากในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียนมา
บูรณาการในการแกปั้ญหาคน้หาค าตอบ น าไปสู่การเรียนรู้และเกิดทกัษะในการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 
การจดัท าโครงการเป็นกิจกรรมทางวิชาการท่ีจะตอ้งใชก้ระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มาใช้ในการ
แกไ้ขปัญหาและเป็นการพฒันาผูเ้รียนใหเ้ป็นคนมีเหตุผล สรุปเร่ืองราวอยา่งมีกฎเกณฑ์ ท างานอยา่ง
เป็นระบบมีการศึกษาค้นควา้และมีการวางแผนในการท างาน สามารถริเร่ิมปฏิบติังานใหม่ ๆ 
โครงการจึงมีบทบาทส าคัญต่อการปฏิบัติงานและมีความจ าเป็นท่ีนักศึกษาจะต้องศึกษาเพื่อ
ประโยชน์ในอนาคต 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
จุดประสงค์ทัว่ไป 
               1. เขา้ใจความหมายและความส าคญัของโครงการ  
               2. เขา้ใจหลกัการจดัท าโครงการประเภทต่าง ๆ  
               3. เขา้ใจประโยชน์ของการจดัท าโครงการ    
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
               1. อธิบายความหมายของโครงการได ้
               2. บอกความส าคญัของโครงการได ้
               3. อธิบายลกัษณะการจดัท าโครงการได ้
               4. จ าแนกประเภทของโครงการได ้
               5. อธิบายลกัษณะและขอ้ก าหนดของโครงการได ้
               6. อธิบายประโยชน์ของการจดัท าโครงการได้ 
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กจิกรรมการเรียนรู้ 
1.  ใหผู้เ้รียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
2.  ครูผูส้อนน าเขา้สู่บทเรียนโดยใชค้  าถามกบัผูเ้รียน เช่น  

2.1 เม่ือคิดจะท างานหรือคิดคน้สร้างอะไรสักอยา่ง นกัศึกษาควรเร่ิมตน้อยา่งไรดี 
2.2 องคป์ระกอบท่ีจะช่วยใหก้ารปฏิบติังานของนกัศึกษาส าเร็จ มีอะไรบา้ง     

3. ครูผูส้อนใหเ้น้ือหาโดยใชส่ื้อประกอบการสอนแผน่ท่ี 1/1–1/9 และใบความรู้ประกอบ 
การบรรยายและอภิปรายเน้ือหาร่วมกบัผูเ้รียน เพื่อให้ไดเ้น้ือหาสาระของการเรียนรู้ในหัวขอ้เร่ือง
ต่อไปน้ี 
                  3.1 ความหมายและความส าคญัของโครงการ         
                  3.2 ลกัษณะการจดัท าโครงการ 
                  3.3 ประเภทของโครงการ 
                  3.4 ประโยชน์ของการจดัท าโครงการ 
              4. ครูผูส้อนกบัผูเ้รียนร่วมกนัอภิปรายสรุป ซกัถามขอ้สงสัยก่อนท าแบบฝึกหดั 
              5. ให้ผูเ้รียนท าแบบฝึกหัดและฝึกปฏิบติัตามใบงานเร่ืองแนวคิดในการจดัท าโครงการ 
หลงัจากหมดเวลาตามก าหนด ครูผูส้อนผูเ้รียนร่วมกนัเฉลยตรวจค าตอบเพื่อประเมินผลการเรียน 
              6. ใหผู้เ้รียนท าแบบทดสอบหลงัเรียน 
ส่ือการเรียนการสอน 

1.  ใบความรู้ หน่วยท่ี 1 แนวคิดในการจดัท าโครงการ 
2.  ส่ือประกอบการสอนแผน่ท่ี 1/1 – 1/9 
3.  แบบทดสอบก่อนเรียนจ านวน 20 ขอ้และหลงัเรียนจ านวน 20 ขอ้ 
4.  แบบฝึกหดัและแนวทางเฉลยแบบฝึกหดั 
5.  ใบงานและแบบประเมินผลใบงาน 

การประเมินผล 
1.  คะแนนจากการท าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
2.  คะแนนจากการท าแบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน 
3.  คะแนนจากแบบประเมินผลใบงานท่ี 1 
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 แบบทดสอบก่อนเรียน 
หน่วยที ่ 1  แนวคิดในการจัดท าโครงการ 

_______________________________________________________________________________ 
ค าส่ังตอนที ่ 1  ใหท้ าเคร่ืองหมาย   หนา้ขอ้ความท่ีถูกและท าเคร่ืองหมาย    หนา้ขอ้ความท่ีผดิ  
………1.โครงการเป็นการวางแผนการปฏิบติังานอยา่งมีระบบเพื่อประโยชน์ทางวชิาการ 
………2.โครงการท่ีดีจะมีความชดัเจนในการปฏิบติังานและมีการจดัสรรทรัพยากรท่ีเหมาะสม  
………3.โครงการเป็นการด าเนินงานอยา่งเป็นขั้นตอนและมีแผนปฏิบติัเพื่อบรรลุวตัถุประสงค ์
………4.โครงการตอ้งมีลกัษณะส าคญั ท่ีเป็นการท างานประจ าหรืองานปกติอยา่งมีระบบ 
………5.การพิจารณาสาระส าคญัและขอบเขตเพื่อจดัท าโครงการเป็นการริเร่ิมพฒันางาน 
………6.การวางแผนโครงการมีกระบวนการและขั้นตอนประกอบดว้ย การก าหนดวตัถุประสงค์
การรวบรวมและการวเิคราะห์ขอ้มูล   
………7.ขั้นตอนการวางแผนงานคือการรวบรวมสาระส าคัญท่ีจ าเป็นโดยการไปสัมภาษณ์
ผูเ้ช่ียวชาญในงานท่ีตนสนใจ เยีย่มชมสถานท่ีท่ีเก่ียวขอ้งและน ามาอภิปรายร่วมกนั 
………8.โครงการประเภทศึกษาคน้ควา้ เป็นโครงการท่ีน าความรู้ทฤษฎี หลกัการ ทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีมาประยกุตใ์ชเ้พื่อจดัท าอุปกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองใชต่้าง ๆ 
………9.ประโยชน์ของการจดัท าโครงการเป็นการพฒันาการเรียนรู้ด้วยตนเองใช้ความรู้ทกัษะ
ความช านาญ เช่ือมโยงองคค์วามรู้กบัชีวติจริงในการท างานร่วมกนัอยา่งเป็นระบบ 
……..10.โครงการเป็นกิจกรรมท่ีจัดข้ึนเพื่อสนองนโยบายเร่งด่วนท่ีต้องการจะพฒันางานให้
กา้วหนา้อยา่งรวดเร็วทนัต่อเหตุการณ์ 
……..11.โครงการท่ีดีตอ้งเป็นโครงการท่ีมีกิจกรรมจดัท าข้ึนเพื่อการปฏิบติัภารกิจให้บรรลุเป้าหมาย
อยา่งมีประสิทธิภาพ มีผลตอบแทนอยา่งคุม้ค่า       
 …….12.การตรวจสอบและก ากบังาน การอภิปรายและใหข้อ้มูลป้อนกลบั(Feed back)ทั้งในขณะท า
โครงการและเม่ือโครงการส้ินสุดล 
……..13.โครงการท่ีมีวตัถุประสงคใ์นการรวบรวมขอ้มูล แลว้น าขอ้มูลนั้นมาจดักระท าโดยจ าแนก
เป็นหมวดหมู่ในรูปแบบท่ีเหมาะสมเป็นโครงการประเภทส ารวจขอ้มูล   
……..14.โครงการท่ีเป็นการศึกษาเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงโดยเฉพาะเพื่อศึกษาตวัแปรหน่ึง ดว้ยการควบคุม
ตวัแปรเป็นโครงการประเภททดลอง 
 …….15.โครงการท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อเสนอความรู้ หรือหลกัการใหม่ ๆ เก่ียวกบัเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงท่ี 
ยงัไม่มีใครเคยคิดคน้เป็นโครงการประเภทส่ิงประดิษฐ ์
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ค าส่ังตอนที ่ 2    ใหจ้บัคู่ขอ้ความเน้ือหาทางดา้นซา้ยมือท่ีมีความสัมพนัธ์กบัหวัขอ้ทางดา้นขวามือ 
_______________________________________________________________________________ 
 
…….1.ขั้นตอนการอภิปรายและใหข้อ้มูลป้อนกลบั             A.มีวตัถุประสงคเ์พื่อเสนอความรู้ 
                                                                                                   หรือหลกัการท่ียงัไม่มีใครเคยคิด       
                                        
…… 2.โครงการประเภทศึกษาคน้ควา้                                  B.การตรวจสอบและก ากบังาน 
 
…….3.โครงการประเภทส่ิงประดิษฐ์                                   C.เป็นแผนงานท่ีจดัท าข้ึนอยา่งมีระบบ 
                                                                              
…….4.ความหมายของโครงการ( Project )                          D.พฒันาการเรียนรู้เช่ือมโยงองค ์       
                                                                                                  ความรู้กบัชีวติจริง                                         
 
…….5.ประโยชน์ของการจดัท าโครงการ                             E.ลกัษณะของผลงานจะตอ้งเกิดจาก  
                                                                                                  การออกแบบหรือพฒันาข้ึนใหม ่
  
                                                                                               
_______________________________________________________________________________ 
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                                           เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน 
หน่วยที ่ 1  แนวคิดในการจัดท าโครงการ 

_______________________________________________________________________________ 
เฉลยตอนที ่ 1 ใหท้ าเคร่ืองหมาย หนา้ขอ้ความท่ีถูกตอ้งและท าเคร่ืองหมาย  หนา้ขอ้ความท่ีผดิ  
……1.โครงการเป็นการวางแผนการปฏิบติังานอยา่งมีระบบเพื่อประโยชน์ทางวชิาการ 
……2.โครงการท่ีดีจะมีความชดัเจนในการปฏิบติังานและมีการจดัสรรทรัพยากรเหมาะสม  
……3.โครงการเป็นการด าเนินงานอยา่งเป็นขั้นตอนและมีแผนปฏิบติัเพื่อบรรลุวตัถุประสงค ์
……4.โครงการตอ้งมีลกัษณะส าคญัท่ีเป็นการท างานประจ าหรืองานปกติอยา่งมีระบบ 
……5.การพิจารณาสาระส าคญัและขอบเขตเพื่อจดัท าโครงการเป็นการริเร่ิมพฒันางาน 
……6.การวางแผนโครงการมีกระบวนการและขั้นตอนประกอบดว้ยการก าหนดวตัถุประสงคก์าร
รวบรวมและการวเิคราะห์ขอ้มูล   
……7.ขั้นตอนการวางแผนงานคือการรวบรวมสาระส าคัญท่ีจ าเป็นโดยการไปสัมภาษณ์
ผูเ้ช่ียวชาญในงานท่ีตนสนใจ เยีย่มชมสถานท่ีท่ีเก่ียวขอ้งและน ามาอภิปรายร่วมกนั 
……8.โครงการประเภทศึกษาคน้ควา้ เป็นโครงการท่ีน าความรู้ทฤษฎี หลกัการทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีมาประยกุตใ์ชเ้พื่อจดัท าอุปกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองใชต่้าง ๆ 
……9.ประโยชน์ของการจดัท าโครงการเป็นการพฒันาการเรียนรู้ด้วยตนเองใช้ความรู้ทกัษะ
ความช านาญ เช่ือมโยงองคค์วามรู้กบัชีวติจริงมีการท างานร่วมกนัอยา่งเป็นระบบ 
…...10.โครงการเป็นกิจกรรมท่ีจดัท าข้ึนเพื่อสนองนโยบายเร่งด่วนท่ีตอ้งการจะพฒันางานให ้
กา้วหนา้อยา่งรวดเร็วทนัต่อเหตุการณ์ 
……11.โครงการท่ีดีต้องเป็นโครงการท่ีมีกิจกรรมจัดท าข้ึนเพื่อการปฏิบัติภารกิจให้บรรลุ
เป้าหมายอยา่งมีประสิทธิภาพมีผลตอบแทนอยา่งคุม้ค่า       
 …..12.การตรวจสอบและก ากบังาน การอภิปรายและให้ขอ้มูลป้อนกลบั(Feed back)ทั้งในขณะ
ท าโครงการและเม่ือโครงการส้ินสุดลง 
……13.โครงการท่ีมีวตัถุประสงค์ในการรวบรวมข้อมูล แล้วน าข้อมูลนั้นมาจดักระท าโดย
จ าแนกเป็นหมวดหมู่ในรูปแบบท่ีเหมาะสมเป็นโครงการประเภทส ารวจขอ้มูล   
……14.โครงการเพื่อการศึกษาเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงโดยเฉพาะเพื่อศึกษาตวัแปรหน่ึงดว้ยการควบคุม
ตวัแปรเป็นโครงการประเภททดลอง 
 ……15.โครงการท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อเสนอความรู้ หรือหลกัการใหม่ ๆ เก่ียวกบัเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง
ท่ียงัไม่มีใครเคยคิดคน้เป็นโครงการประเภทส่ิงประดิษฐ ์
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เฉลยตอนที ่ 2   ใหจ้บัคู่ขอ้ความเน้ือหาทางดา้นซา้ยมือท่ีมีความสัมพนัธ์กบัหวัขอ้ทางดา้นขวามือ 
______________________________________________________________________________ 

 
…B….1.ขั้นตอนการอภิปรายและใหข้อ้มูลป้อนกลบั              A.มีวตัถุประสงคเ์พื่อเสนอความรู้ 
                                                                                                       หรือหลกัการท่ียงัไม่มีใครเคยคิด       
                                        
…A… 2.โครงการประเภทศึกษาคน้ควา้                                   B.การตรวจสอบและก ากบังาน 
 
…E….3.โครงการประเภทส่ิงประดิษฐ์                                     C.เป็นแผนงานท่ีจดัท าข้ึนอยา่งมี  
                                                                                                        ระบบ 
                                                                              
…C….4.ความหมายของโครงการ( Project )                            D.พฒันาการเรียนรู้เช่ือมโยงองค ์       
                                                                                                       ความรู้กบัชีวติจริง                                         
 
…D….5.ประโยชน์ของการจดัท าโครงการ                               E.ลกัษณะของผลงานจะตอ้งเกิดจาก  
                                                                                                       การออกแบบหรือพฒันาข้ึนใหม่ 
 
_______________________________________________________________________________ 
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แบบทดสอบหลังเรียน 

หน่วยที ่ 1  แนวคิดในการจัดท าโครงการ 
_______________________________________________________________________________ 
ค าส่ังตอนที ่ 1  ใหท้ าเคร่ืองหมาย   หนา้ขอ้ความท่ีถูกและท าเคร่ืองหมาย    หนา้ขอ้ความท่ีผดิ  
 

………1.ประโยชน์ของการจดัท าโครงการเป็นการพฒันาการเรียนรู้ด้วยตนเองใช้ความรู้ทกัษะ
ความช านาญ เช่ือมโยงองคค์วามรู้กบัชีวติจริงในการท างานร่วมกนัอยา่งเป็นระบบ 
………2.โครงการเป็นกิจกรรมท่ีจัดข้ึนเพื่อสนองนโยบายเร่งด่วนท่ีต้องการจะพฒันางานให้
กา้วหนา้อยา่งรวดเร็วทนัต่อเหตุการณ์ 
………3.โครงการประเภทศึกษาคน้ควา้ เป็นโครงการท่ีน าความรู้ทฤษฎี หลกัการ ทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีมาประยกุตใ์ชเ้พื่อจดัท าอุปกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองใชต่้าง ๆ 
………4.ขั้นตอนการวางแผนงานคือการรวบรวมสาระส าคัญท่ีจ าเป็นโดยการไปสัมภาษณ์
ผูเ้ช่ียวชาญในงานท่ีตนสนใจ เยีย่มชมสถานท่ีท่ีเก่ียวขอ้งและน ามาอภิปรายร่วมกนั 
………5.โครงการท่ีดีตอ้งเป็นโครงการท่ีมีกิจกรรมจดัท าข้ึนเพื่อการปฏิบติัภารกิจให้บรรลุเป้าหมาย
อยา่งมีประสิทธิภาพ มีผลตอบแทนอยา่งคุม้ค่า       
………6.โครงการท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อเสนอความรู้ หรือหลกัการใหม่ ๆ เก่ียวกบัเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงท่ี
ยงัไม่มีใครเคยคิดคน้เป็นโครงการประเภทส่ิงประดิษฐ ์
………7.โครงการตอ้งมีลกัษณะส าคญั ท่ีเป็นการท างานประจ าหรืองานปกติอยา่งมีระบบ 
………8.โครงการเป็นการด าเนินงานอยา่งเป็นขั้นตอนและมีแผนปฏิบติัเพื่อบรรลุวตัถุประสงค ์
………9.โครงการเป็นการวางแผนการปฏิบติังานอยา่งมีระบบเพื่อประโยชน์ทางวชิาการ 
……..10.โครงการท่ีดีจะมีความชดัเจนในการปฏิบติังานและมีการจดัสรรทรัพยากรท่ีเหมาะสม 
..........11.การพิจารณาสาระส าคญัและขอบเขตเพื่อจดัท าโครงการเป็นการริเร่ิมพฒันางาน 
 …….12.โครงการท่ีเป็นการศึกษาเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงโดยเฉพาะเพื่อศึกษาตวัแปรหน่ึง ดว้ยการควบคุม
ตวัแปรเป็นโครงการประเภททดลอง 
……..13.โครงการท่ีมีวตัถุประสงคใ์นการรวบรวมขอ้มูล แลว้น าขอ้มูลนั้นมาจดักระท าโดยจ าแนก
เป็นหมวดหมู่ในรูปแบบท่ีเหมาะสมเป็นโครงการประเภทส ารวจขอ้มูล   
……..14.การตรวจสอบและก ากบังาน การอภิปรายและใหข้อ้มูลป้อนกลบั(Feed back)ทั้งในขณะท า
โครงการและเม่ือโครงการส้ินสุดล 
 …….15.การวางแผนโครงการมีกระบวนการและขั้นตอนประกอบดว้ยการก าหนดวตัถุประสงคก์าร
รวบรวมและการวเิคราะห์ขอ้มูล   
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ค าส่ังตอนที ่ 2  ใหจ้บัคู่ขอ้ความเน้ือหาทางดา้นซา้ยมือท่ีมีความสัมพนัธ์กบัหวัขอ้ทางดา้นขวามือ 
_______________________________________________________________________________ 
 
…….1.ประโยชน์ของการจดัท าโครงการ                                  A.มีวตัถุประสงคเ์พื่อเสนอความรู้ 
                                                                                                       หรือหลกัการท่ียงัไม่มีใครเคยคิด       
                                        
…… 2.ความหมายของโครงการ( Project )                                B.การตรวจสอบและก ากบังาน 
 
…….3.โครงการประเภทส่ิงประดิษฐ์                                         C.เป็นแผนงานท่ีจดัท าข้ึนอยา่งมี  
                                                                                                        ระบบ 
                                                                              
…….4.โครงการประเภทศึกษาคน้ควา้                          D.พฒันาการเรียนรู้เช่ือมโยงองค ์       
                                                                                                        ความรู้กบัชีวติจริง                                         
 
…….5.ขั้นตอนการอภิปรายและใหข้อ้มูลป้อนกลบั                  E.ลกัษณะของผลงานจะตอ้งเกิด                   
                                                                                                   จากการออกแบบหรือพฒันาข้ึนใหม่ 
  
                                                                                               
_______________________________________________________________________________ 
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                                               เฉลยแบบทดสอบหลงัเรียน 
หน่วยที ่ 1  แนวคิดในการจัดท าโครงการ 

_______________________________________________________________________________ 
เฉลยตอนที ่ 1 ใหท้ าเคร่ืองหมาย หนา้ขอ้ความท่ีถูกตอ้งและท าเคร่ืองหมาย   หนา้ขอ้ความท่ีผดิ  
……1.ประโยชน์ของการจดัท าโครงการเป็นการพฒันาการเรียนรู้ด้วยตนเองใช้ความรู้ทกัษะ
ความ ช านาญ เช่ือมโยงองคค์วามรู้กบัชีวติจริงมีการท างานร่วมกนัอยา่งเป็นระบบ 
…...2.โครงการเป็นกิจกรรมท่ีจดัท าข้ึนเพื่อสนองนโยบายเร่งด่วนท่ีตอ้งการจะพฒันางานให ้
กา้วหนา้อยา่งรวดเร็วทนัต่อเหตุการณ์  
……3.โครงการประเภทศึกษาคน้ควา้ เป็นโครงการท่ีน าความรู้ทฤษฎีหลกัการทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีมาประยกุตใ์ชเ้พื่อจดัท าอุปกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองใชต่้าง ๆ 
……4.ขั้นตอนการวางแผนงานคือการรวบรวมสาระส าคัญท่ีจ าเป็นโดยการไปสัมภาษณ์
ผูเ้ช่ียวชาญในงานท่ีตนสนใจ เยีย่มชมสถานท่ีท่ีเก่ียวขอ้งและน ามาอภิปรายร่วมกนั 
……5.โครงการท่ีดีต้องเป็นโครงการท่ีมีกิจกรรมจัดท าข้ึนเพื่อการปฏิบัติภารกิจให้บรรลุ
เป้าหมายอยา่งมีประสิทธิภาพมีผลตอบแทนอยา่งคุม้ค่า       
……6.โครงการท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อเสนอความรู้ หรือหลกัการใหม่ ๆ เก่ียวกบัเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงท่ี
ยงัไม่มีใครเคยคิดหรือขดัแยง้ เป็นโครงงานประเภทส่ิงประดิษฐ ์
……7.โครงการตอ้งมีลกัษณะส าคญัท่ีเป็นการท างานประจ าหรืองานปกติอยา่งมีระบบ 
……8.โครงการเป็นการด าเนินงานอยา่งเป็นขั้นตอนและมีแผนปฏิบติัเพื่อบรรลุวตัถุประสงค ์
……9.โครงการเป็นการวางแผนการปฏิบติังานอย่างมีระบบเพื่อประโยชน์ทางวิชาการช านาญ 
เช่ือมโยงองคค์วามรู้กบัชีวติจริงมีการท างานร่วมกนัอยา่งเป็นระบบ 
……10.โครงการท่ีดีจะมีความชดัเจนในการปฏิบติังานและมีการจดัสรรทรัพยากรเหมาะสม  
……11. การพิจารณาสาระส าคญัและขอบเขตเพื่อจดัท าโครงการเป็นการริเร่ิมพฒันางาน 
 ……12.โครงการเพื่อการศึกษาเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงโดยเฉพาะเพื่อศึกษาตวัแปรหน่ึงดว้ยการควบคุม
ตวัแปรเป็นโครงการประเภททดลอง 
……13.โครงการท่ีมีวตัถุประสงค์ในการรวบรวมข้อมูล แล้วน าข้อมูลนั้นมาจดักระท าโดย
จ าแนกเป็นหมวดหมู่ในรูปแบบท่ีเหมาะสมเป็นโครงการประเภทส ารวจขอ้มูล   
……14.การตรวจสอบและก ากบังาน การอภิปรายและให้ขอ้มูลป้อนกลบั(Feed back)ทั้งในขณะ
ท าโครงการและเม่ือโครงการส้ินสุดลง 
……15. การวางแผนโครงการมีกระบวนการและขั้นตอนประกอบดว้ยการก าหนดวตัถุประสงค์
การรวบรวมและการวเิคราะห์ขอ้มูล   
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เฉลยตอนที ่ 2  ใหจ้บัคู่ขอ้ความเน้ือหาทางดา้นซา้ยมือท่ีมีความสัมพนัธ์กบัหวัขอ้ทางดา้นขวามือ 
_______________________________________________________________________________ 
 
…D….1.ประโยชน์ของการจดัท าโครงการ                             A.มีวตัถุประสงคเ์พื่อเสนอความรู้ 
                                                                                                     หรือหลกัการท่ียงัไม่มีใครเคยคิด       
                                        
…C….2.ความหมายของโครงการ( Project )                          B.การตรวจสอบและก ากบังาน 
 
…E….3.โครงการประเภทส่ิงประดิษฐ์                                   C.เป็นแผนงานท่ีจดัท าข้ึนอยา่งมี  
                                                                                                     ระบบ 
                                                                              

…A… 4.โครงการประเภทศึกษาคน้ควา้                               D.พฒันาการเรียนรู้เช่ือมโยงองค ์       

                                                                                                    ความรู้กบัชีวติจริง                                         
 
…B….5.ขั้นตอนการอภิปรายและใหข้อ้มูลป้อนกลบั             E.ลกัษณะของผลงานจะตอ้งเกิดจาก  
                                                                                                     การออกแบบหรือพฒันาข้ึนใหม่ 
 
_______________________________________________________________________________ 
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ใบความรู้ 
หน่วยที ่ 1  แนวคิดในการจัดท าโครงการ 

_______________________________________________________________________________ 
1. ความหมายและความส าคัญของโครงการ       
1.1 ความหมายของ โครงการ 
             โครงการ (Project) เป็นกิจกรรมเพื่อประโยชน์ทางวชิาการประเภทหน่ึง เพราะมีส่วนช่วยให้
เกิดการศึกษาคน้ควา้ การวางแผนการท างาน การริเร่ิมปฏิบติังานใหม่ ๆ ดงันั้นโครงการจึงมีบทบาท
ส าคญัต่อการปฏิบติังานและมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งใหน้กัศึกษาเพื่อประโยชน์ในอนาคตต่อไป 
             โครงการเป็นงานท่ีเรียบเรียงข้ึนอย่างรอบคอบ เป็นขั้นเป็นตอนพร้อมกบัมีแนวทางปฏิบติั
เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงคต์ามเป้าหมายของแผนงานท่ีไดก้ าหนดไว ้โครงการตามความหมายของ
ส านกัมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หมายถึง การ
ประดิษฐ์คิดคน้ การสร้างผลงาน การจดัการหรือการบริการทางวิชาชีพ ซ่ึงผูเ้รียนเป็นผูต้ดัสินใจใน
ส่ิงท่ีจะท าโดยการน าเทคโนโลยีความรู้และประสบการณ์มาบูรณาการในการปฏิบติังานด้วยตนเอง
หรือเป็นหมู่คณะโดยมีกระบวนการท่ีเป็นระบบชัดเจนและสามารถน าไปใช้ประโยชน์ไดใ้นชีวิต
จริงอีกนัยหน่ึงกล่าวได้ว่า โครงการเป็นแผนงานท่ีจดัท าข้ึนอย่างมีระบบเป็นกิจกรรมหรือกลุ่ม
กิจกรรมท่ีรวมกนัอยู่ ซ่ึงตอ้งใช้ทรัพยากรในการด าเนินงานและมีการคาดหวงัจะได้ผลตอบแทน
อยา่งคุม้ค่าโดยมีจุดเร่ิมตน้ จุดส้ินสุดในการด าเนินงานและจะตอ้งมีจุดประสงคอ์ยา่งชดัเจน มีพื้นท่ี
ในการด าเนินงาน มีบุคคลหรือหน่วยงานท่ีรับผดิชอบในการจดัท า 
1.2 ความส าคัญของโครงการ 
             โครงการเป็นการด าเนินงานท่ีเรียบเรียงข้ึนเป็นขั้นตอนและมีแผนการปฏิบติั ให้บรรลุ
วตัถุประสงค ์ดงันั้นโครงการจึงเป็นส่วนประกอบท่ีส าคญัของแผนการด าเนินงานของหน่วยงานทุก
แห่งการวางแผนในการท าโครงการมีกระบวนการและขั้นตอนประกอบด้วย การก าหนด
วตัถุประสงค ์การรวบรวมและการวเิคราะห์ขอ้มูล การพิจารณาถึงปัญหาและอุปสรรค คน้หาโอกาส
เลือกแนวทางการปฏิบติัท่ีเป็นไปไดห้รือวิถีทางท่ีดีท่ีสุดและกระบวนการสุดทา้ย คือการตรวจสอบ 
ติดตาม และการประเมินผลโครงการ ดงันั้นโครงการจึงมีความส าคญั ดงัน้ี 

1.2.1 ศึกษารับรู้ ภูมิหลงัและท่ีมาปัญหาของการท างาน 
1.2.2 มีการปฏิบติังานตามแผนใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 
1.2.3 เกิดความชดัเจนในการปฏิบติังานตามแผนและมีความเขา้ใจรับรู้ถึงปัญหาร่วมกนั 
1.2.4 มีการจดัสรรทรัพยากรใหเ้พียงพอ เหมาะสมกบัสภาพปฏิบติัจริง   
1.2.5 มีผูรั้บผดิชอบ และมีความเขา้ใจในการด าเนินงาน 
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1.2.6 สร้างทศันคติท่ีดี เป็นการเสริมสร้างความสามคัคีและความรับผดิชอบร่วมกนัตาม 
ความรู้ ความสามารถ และศกัยภาพของแต่ละบุคคลอยา่งเตม็ท่ี  

1.2.7 สามารถควบคุมการท างานไดส้ะดวก ไม่ซ ้ าซอ้นกบังานอ่ืน ๆ 
1.3 ลกัษณะส าคัญของโครงการ ควรมีลกัษณะดงัน้ี 

1.3.1 ตอ้งมีระบบ โครงการตอ้งประกอบดว้ยส่วนต่าง ๆ ท่ีมีความสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งเป็น 
กระบวนการ ถา้ส่วนใดเปล่ียนแปลงไปจะเกิดการเปล่ียนแปลงในส่วนอ่ืน ๆ ตามไปดว้ย 

1.3.2 ตอ้งมีวตัถุประสงคท่ี์ชดัเจน โครงการตอ้งก าหนดวตัถุประสงค ์หรือเป้าหมายใน 
การด าเนินงานให้ชัดเจน วตัถุประสงค์ตอ้งมีความเป็นไปได้และสอดคล้องกบัความเป็นมาของ
โครงการ 

1.3.3 ตอ้งเป็นการด าเนินงานในอนาคต เน่ืองจากการปฏิบติังานท่ีผา่นมามีขอ้บกพร่องจึง 
ควรแกไ้ขและปรับปรุง โครงการจึงเป็นการด าเนินงานเพื่ออนาคต 

1.3.4 เป็นการท างานชัว่คราว โครงการเป็นการท างานเฉพาะกิจ เพื่อแกไ้ขปรับปรุงและ 
พฒันา ไม่ใช่การท างานท่ีเป็นการท างานประจ าหรืองานปกติ 

1.3.5 มีก าหนดระยะเวลาท่ีแน่นอน โครงการตอ้งก าหนดระยะเวลาท่ีแน่นอนโดยก าหนด 
เวลาเร่ิมตน้และเวลาท่ีส้ินสุดให้ชดัเจน ถา้ไม่ก าหนดเวลาหรือปล่อยให้โครงการด าเนินไปเร่ือย ๆ 
ยอ่มไม่สามารถประเมินผลโครงการได ้   

1.3.6 มีลกัษณะเป็นงานท่ีเร่งด่วน โครงการตอ้งเป็นกิจกรรมท่ีท าจดัข้ึนเพื่อสนองนโยบาย 
เร่งด่วนท่ีตอ้งการจะพฒันางานใหก้า้วหนา้อยา่งรวดเร็วทนัต่อเหตุการณ์  

1.3.7 ตอ้งมีตน้ทุนในการผลิตต ่า การด าเนินงานโครงการจะมีประสิทธิภาพไดน้ั้น ตอ้งมี 
การใชท้รัพยากรหรืองบประมาณท่ีลงทุนนอ้ยและใหผ้ลประโยชน์สูงสุดและมีประสิทธิภาพ  

1.3.8 เป็นการริเร่ิมหรือพฒันางาน โดยโครงการตอ้งเป็นความคิดริเร่ิมท่ีแปลกใหม่ เพื่อ 
แกปั้ญหาและอุปสรรคและพฒันางานใหมี้ประสิทธิภาพ 
                  ส่วนลกัษณะของโครงการท่ีดีจะตอ้งเป็นโครงการท่ีมีกิจกรรมจดัท าข้ึนเพื่อการปฏิบติั
ภารกิจใหบ้รรลุเป้าหมายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมีผลตอบแทนอยา่งคุม้ค่า ลกัษณะของโครงการท่ีดี
มีดงัน้ี สามารถแกไ้ขปัญหาได ้ มีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดผลตอบแทนท่ีคุม้ค่า รายละเอียดของ
โครงการตอ้งสอดคลอ้งและสัมพนัธ์กนั มีวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีชดัเจนและมีความเป็นไปได้
สูง สามารถตอบสนองความตอ้งการในการแกไ้ขปัญหาไดเ้ป็นอยา่งดี สามารถน าไปปฏิบติัไดจ้ริง 
ก าหนดข้ึนจากพื้นฐานข้อมูลท่ีเป็นจริงและได้รับการวิเคราะห์อย่างรอบคอบ ต้องได้รับการ
สนบัสนุนในดา้นทรัพยากรอยา่งเหมาะสม ตอ้งมีระยะเวลาในการด าเนินโครงการท่ีชดัเจน 
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2. ลกัษณะการจัดท าโครงการ  
               โครงการท่ีจดัท าในการเรียนวชิาน้ี ครูผูส้อนจะท าหนา้ท่ีใหค้  าปรึกษากบัผูเ้รียนโดยการน า
โครงการท่ีผูเ้รียนคิดคน้สร้างสรรคข้ึ์นมาไปปฏิบติัไดจ้ริง ซ่ึงมีการด าเนินงานอยู ่3 ขั้นตอน คือ 
               ขั้นตอนท่ี1การวางแผนในชั้นเรียน ผูเ้รียนร่วมกนัอภิปรายกบัครูผูส้อนตามเน้ือหาและ
ขอบเขตของโครงการท่ีผูเ้รียนไดคิ้ดคน้พฒันาข้ึนและพิจารณาสาระส าคญัท่ีจ  าเป็นเฉพาะในรายวิชา
ต่าง ๆ ท่ีจะน าความรู้มาบูรณาการในการจดัท าโครงการ เช่น การไปสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญในงานท่ี
ตนสนใจ การไปเยี่ยมชมดูภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของตนเอง การรวบรวมสาระส าคญัท่ีจ าเป็นจากระบบ
อินเตอร์เนต หนงัสือและเอกสารต่าง ๆ หรือวิธีการสร้างช้ินงานหรือผลงานท่ีตนสนใจแลว้น ามา
อภิปรายร่วมกนักบัเพื่อนในชั้นเรียน เพื่อวางแผนโครงการท่ีจะจดัท าใหเ้หมาะสม 
               ขั้นตอนท่ี2ด าเนินการตามโครงการให้ส าเร็จโดยผูเ้รียนจะตอ้งไปปฏิบติังานตามโครงการ
ท่ีไดว้างแผนไว ้ เช่น การไปสัมภาษณ์ ท าการจดบนัทึก การรวบรวมส่ือส่ิงพิมพ ์ ส่ือโสตทศัน์หรือ
สร้างช้ินงานท่ีก าหนดไวใ้นแผนงาน อาจเป็นงานรายบุคคลหรืองานกลุ่ม ซ่ึงในขั้นตอนน้ีผูเ้รียน
จะตอ้งใชท้กัษะทั้งหมดในเชิงบูรณาการมาประยกุตใ์ชง้าน 
               ขั้นตอนท่ี 3 การตรวจสอบ ขั้นตอนน้ีจะตอ้งจดัให้มีการอภิปรายและให้ขอ้มูลป้อนกลบั 
(Feedback)ทั้งในขณะท าโครงการและเม่ือโครงการส้ินสุดลงโดยครูผูส้อนจะให้ค  าแนะน า ค า
วพิากษโ์ดยกลุ่มช่วยกนัวเิคราะห์งานและผูร่้วมโครงการทุกคนจะไดก้ ากบัดูแลงานของตนเอง  
               ส่วนส าคญัท่ีสุดของการจดัท าโครงการคือต้องได้น าความรู้ ทกัษะและประสบการณ์ใน
การเรียนวชิาชีพไปปฏิบติัในสถานการณ์จริงในการจดัท าโครงการ เพื่อใช้เป็นขอบเขตส าหรับวิชา
น้ี ที่จะใช้ประกอบกิจกรรมการเรียนรู้โดยสามารถแบ่งโครงการที่จดัท าในสถานศึกษาได้เป็น        
3 ประเภท ไดแ้ก่ โครงการประเภทส่ิงประดิษฐ์และผลผลิต โครงการประเภทจดัท าธุรกิจหรือ
บริการและโครงการประเภททดลองและวิจยั โดยขอ้ก าหนดของการจดัท าโครงการแต่ละประเภท 
มีแนวทางในการด าเนินการ ดงัน้ี 
2.1 โครงการประเภทส่ิงประดิษฐ์และผลผลติ มีแนวทางในการด าเนินการ ดงัน้ี 
               2.1.1 โครงการจะตอ้งเกิดจากความถนดัและความสนใจของแต่ละบุคคลหรือกลุ่มโดยผา่น 
กระบวนการตดัสินใจและเห็นชอบจากครูท่ีปรึกษาโครงการ  
               2.1.2 ลกัษณะของโครงการจะต้องเป็นการจดัท าส่ิงประดิษฐ์หรือสร้างผลงานท่ีเกิดจาก
การบูรณาการ ความรู้ประสบการณ์และทกัษะท่ีเกิดจากการปฏิบติังานในสาขางาน/สาขาวชิา 
               2.1.3 ลักษณะของผลงานจะต้องเกิดจากออกแบบหรือพฒันาข้ึนใหม่โดยตอ้งค านึงถึง
รูปแบบ ความเหมาะสม ความสวยงาม และประโยชน์ในการน าไปใชง้านไดจ้ริง 
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               2.1.4 ลกัษณะของโครงการจะตอ้งเป็นงานท่ีสร้างสรรคแ์ละพฒันาความรู้ให้เกิดประโยชน์
ในการน าไปใชป้ระกอบอาชีพในสาขางาน/สาขาวชิา 
               2.1.5 โครงการสามารถจดัท าเป็นกลุ่ม ๆ ละ 2 – 4 คน หรือตามความเหมาะสม 
               2.1.6 โครงการตอ้งผ่านความเห็นชอบจากครูท่ีปรึกษาโครงการครูผูส้อนในรายวิชาและ
คณะกรรมการประเมินผลโครงการ 
 

 
 

ภาพที ่ 1  แสดงโครงการประเภทส่ิงประดิษฐ ์ จกัรยานไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์
                      ทีม่า ; โครงงานระดบัประกาศษณียบตัรวชิาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปี พ.ศ. 2559 
 
2.2 โครงการประเภทจัดท าธุรกจิหรือบริการ มีแนวทางในการด าเนินการ ดงัน้ี 

2.2.1โครงการจะตอ้งเกิดจากความถนดัและความสนใจของแต่ละบุคคลหรือกลุ่มโดยผา่น
กระบวนการตดัสินใจและความเห็นชอบของจากครูท่ีปรึกษาโครงการ 

2.2.2ลกัษณะของโครงการจะต้องเป็นการจดัท ากิจการในเชิงธุรกิจหรือบริการโดยใช้
ความรู้ ทกัษะประสบการณ์ในงานอาชีพ โดยน ามาบูรณาการในรูปธุรกิจหรือการบริการท่ีท าให้เกิด
รายไดข้ึ้นจริง 

2.2.3 ลกัษณะของโครงการจะตอ้งมีการน าเสนอขอ้มูล ลกัษณะหรือประเภทของกิจกรรม 
รูปแบบการด าเนินการทางธุรกิจหรือการบริการชุมชน 
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2.2.4 การน าเสนอขออนุมติัการจดัท าโครงการจดัท าธุรกิจหรือบริการจะตอ้งจดัท าแผน
ทางธุรกิจเงินลงทุน จุดคุม้ทุนและก าไรท่ีคาดวา่จะไดรั้บโดยมีขอ้มูลท่ีน่าเช่ือถือ 

2.2.5 ลักษณะของโครงการจะต้องเป็นงานท่ีสร้างสรรค์และพัฒนาความรู้ให้เกิด
ประโยชนใ์นการน าไปประกอบอาชีพในสาขางาน 

2.2.6 โครงการสามารถท าไดเ้ป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 2 – 4 คน หรือตามความ
เหมาะสม 

2.2.7 โครงการตอ้งผา่นความเห็นชอบครูท่ีปรึกษาโครงการ ครูผูส้อนในรายวชิาและ 
คณะกรรมการประเมินโครงการ 
 

 
 ภาพที ่ 2  แสดงโครงการกิจกรรมประเมินความกา้วหนา้ของนกัศึกษา 

ทีม่า ; จากโครงการกิจกรรมประเมินความกา้วหนา้ของนกัศึกษาวชิาโครงการ  ปีการศึกษา 2559 
 

2.3 โครงการประเภททดลองและวจัิย มีแนวทางในการด าเนินการ ดงัน้ี 
                  2.3.1โครงการจะตอ้งเกิดจากความถนดัและความสนใจของแต่ละบุคคลหรือกลุ่มโดย
ผา่นกระบวนการตดัสินใจและเห็นชอบของครูท่ีปรึกษาโครงการ   

2.3.2 ลกัษณะของโครงการจะตอ้งเกิดจากการสร้างสมมุติฐานและการคาดหมายผลท่ีจะ 
เกิดข้ึน ตามหลกัวชิาการทกัษะและประสบการณ์ในสาขางานท่ีน่าเป็นไปได ้
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2.3.3 ลกัษณะของโครงการจะตอ้งมีแผนการทดลองและวจิยั ประกอบดว้ย สมมุติฐาน 
ขั้นตอนการทดลองและวิจยั ระยะเวลาท่ีใช้ งบประมาณ และผลท่ีคาดวา่จะไดจ้ากการทดลองและ
วจิยั 

2.3.4 โครงการจะตอ้งเป็นงานท่ีสร้างสรรคแ์ละพฒันาความรู้ให้เกิดประโยชน์ในการ 
น าไปใชใ้นชีวติประจ าวนัหรือการประกอบอาชีพต่าง ๆ 

2.3.5 โครงการสามารถท าไดเ้ป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 2 – 4 คน หรือตามความ 
เหมาะสม 

2.3.6 โครงการจะตอ้งผา่นความเห็นชอบของครูท่ีปรึกษาโครงการ ครูผูส้อนในรายวชิา   
และคณะกรรมการประเมินโครงการ 

 

 
 

    ภาพที ่ 3  แสดงการรายงานแสดงโครงการกิจกรรมประเมินความกา้วหน้าของนกัศึกษา 
ทีม่า ; จากโครงการกิจกรรมประเมินความกา้วหนา้ของนกัศึกษาวชิาโครงการ  ปีการศึกษา 2559 
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3. ประเภทของโครงการ 
               ประเภทของโครงการ มีหลายลกัษณะสามารถแบ่งออกไดห้ลายประเภทตามความตอ้งการ
และความเหมาะสม เช่นแบ่งตามระยะเวลา เป็นโครงการระยะสั้ น โครงการระยะยาว แบ่งตาม
ความส าคญัเป็นโครงการหลกั โครงการเสริม แบ่งตามลกัษณะของผูเ้สนอโครงการ เป็นโครงการท่ี
เสนอโดยตวับุคคล โครงการท่ีเสนอโดยกลุ่มบุคคล โครงการที่เสนอโดยหน่วยงาน แต่ท่ีนิยมกนั
โดยทัว่ไปมกัจะแบ่งประเภทของโครงการตามลกัษณะการด าเนินงาน ดงัน้ี 
3.1 โครงการประเภทส ารวจข้อมูล   
               เป็นโครงการท่ีมีวตัถุประสงคใ์นการรวบรวมขอ้มูลเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง แลว้น าขอ้มูลนั้นมา
จดักระท าโดยจ าแนกเป็นหมวดหมู่ในรูปแบบท่ีเหมาะสม เช่น แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แบบ
บนัทึก เป็นตน้ เพื่อให้เห็นลกัษณะหรือความสัมพนัธ์ในเร่ืองท่ีตอ้งการศึกษาไดช้ดัเจนยิ่งข้ึน ซ่ึงมี
วิธีการส ารวจและรวบรวมขอ้มูลไดห้ลายแนวทาง คือ     
               3.1 ส ารวจและรวบรวมขอ้มูลท่ีมีอยู่ในภาคสนาม หรือขอ้มูลตามธรรมชาติ       
               3.2 ส ารวจและรวบรวมขอ้มูลจากธรรมชาติมาว ิเคราะห์ดว้ย เทคนิคต่าง  ๆ ใน
ห้องปฏิบติัการ                 
               3.3 ส ารวจและรวบรวมขอ้มูลโดยจ าลองแบบจากธรรมชาติ   
3.2 โครงการประเภทศึกษาค้นคว้า 
               เป็นโครงการท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อเสนอความรู้ หรือหลกัการใหม่ ๆ เก่ียวกบัเร่ืองใดเร่ือง
หน่ึงท่ียงัไม่มีใครเคยคิดหรือขยายผลจากของเดิมท่ีมีอยู ่ซ่ึงตอ้งผ่านการพิสูจน์อยา่งมีหลกัการก่อน 
ซ่ึงอาจอยู่ในรูปของสูตรสมการหรือค าอธิบายก็ได ้โดยผูจ้ดัท าโครงการตอ้งเสนอตั้งกติกาหรือ
ขอ้ตกลงข้ึนมาเอง แลว้เสนอทฤษฎี หลกัการแนวความคิดหรือจินตนาการของตนเองตามกติกา
หรือขอ้ตกลงนั้น ๆ หรืออาจใช้กติกาหรือขอ้ตกลงเดิมมาอธิบายหรือปรากฏการณ์ต่าง ๆ ในแนว
ใหม่ ทฤษฎี หลกัการ แนวความคิด หรือจินตนาการที่เสนอน้ีอาจจะใหม่ ยงัไม่มีใครคิดมาก่อน
หรืออาจขดัแยง้กบัทฤษฎีเดิม หรือเป็นการขยายทฤษฎีหรือแนวความคิดเดิมก็ได ้การท าโครงการ
ประเภทน้ีจุดส าคญัอยู่ท่ีผูท้  าตอ้งมีความรู้พื้นฐานในเร่ืองนั้น ๆ เป็นอย่างดีจึงจะสามารถน าเสนอ
ไดอ้ย่างมีเหตุผลน่าเช่ือถือ 
3.3 โครงการประเภททดลอง 
               เป็นโครงการเพื่อการศึกษาเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงโดยเฉพาะ โดยออกแบบในรูปผลการทดลอง 
เพื่อศึกษาตวัแปรหน่ึงจะมีผลต่อตวัแปรท่ีต้องการศึกษาอย่างไร ด้วยการควบคุมตวัแปรโดยมี
ขั้นตอนในการด าเนินงาน ดงัน้ี 
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                3.3.1 การก าหนดปัญหา 
                3.3.2 การตั้งสมมติฐาน 
                3.3.3 การออกแบบการทดลอง 
                3.3.4 การด าเนินการทดลอง 
                3.3.5 การรวบรวมขอ้มูล 
                3.3.5 การแปลความหมายขอ้มูลและสรุปผล 
3.4 โครงการประเภทส่ิงประดิษฐ์ 
                เป็นโครงการท่ีน าความรู้ ทางทฤษฎีหลักการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมา
ประยกุตใ์ชง้าน โดยการสร้างผลงานส่ิงประดิษฐเ์ป็นเคร่ืองมือ เคร่ืองใชต่้าง ๆ เพื่อประโยชน์ในดา้น
ต่าง ๆ หรืออาจเป็นการประดิษฐ์ข้ึนมาใหม่ หรือพฒันาปรับปรุงของเดิมที่มีอยู ่แลว้ให้ดีข้ึนให้มี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสูงข้ึนกว่าแบบเดิมก็ได ้ 
 
4. ประโยชน์ของการจัดท าโครงการ  
               โครงการถือเป็นกิจกรรมทางวิชาการท่ีมีส่วนช่วยให้เกิดการศึกษา การวางแผนการท างาน 
การริเร่ิมปฏิบติังานใหม่ ๆ โครงการจึงมีบทบาทส าคญัและความจ าเป็นต่อการปฏิบติังาน การจดัท า
โครงการจึงก่อใหเ้กิดประโยชน์ท่ีสรุปเป็นประเด็นต่าง ๆ ไดด้งัน้ี 
                4.1 ส่งเสริมและพฒันาการเรียนรู้ดว้ยตนเอง ให้น าความรู้ และทกัษะความช านาญมา 
บูรณาการสร้างผลงานและสามารถปฏิบติัไดจ้ริง 
                4.2 เช่ือมโยงองคค์วามรู้กบัชีวติจริงโดยน าความรู้ท่ีไดจ้ากการเรียนมาประยกุตใ์ชง้าน 
                4.3 วางแผนการท างานเป็นทีมและร่วมกนัท างานเป็นกลุ่มอยา่งเป็นระบบ  
                4.4 ส่งเสริมความคิดริเร่ิมอยา่งสร้างสรรคใ์นการสร้างสรรคผ์ลงาน 
                4.5 พฒันาความคิดในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการท างาน  
 
_______________________________________________________________________________ 
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                                                        แบบฝึกหัด  
หน่วยที ่ 1  แนวคิดในการจัดท าโครงการ 

_______________________________________________________________________________ 
 
ให้ตอบค าถามต่อไปนี ้

1. โครงการ ( Project ) มีความหมายอยา่งไร จงอธิบาย 
2. ความส าคญัของการจดัท าโครงการมีผลต่อนกัศึกษาอยา่งไร 
3. โครงการตามลกัษณะการด าเนินงานจ าแนกเป็นก่ีประเภท อะไรบา้ง  
4. จงอธิบายประโยชน์ของการจดัท าโครงการ  

 
_______________________________________________________________________________ 
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แนวทางเฉลยแบบฝึกหัด  
หน่วยที ่ 1  แนวคิดในการจัดท าโครงการ 

_______________________________________________________________________________ 
 

ให้นักศึกษาตอบค าถามต่อไปนี้ 
1. โครงการ ( Project ) มีความหมายอย่างไร จงอธิบาย 
 ตอบ  โครงการ ( Project ) หมายถึง การประดิษฐคิ์ดคน้ การสร้างผลงาน การจดัการหรือการบริการ
ทางวชิาชีพ ซ่ึงผูเ้รียนเป็นผูต้ดัสินใจในส่ิงท่ีจะท าโดยการน าเทคโนโลยีความรู้และประสบการณ์มา
บูรณาการในการปฏิบติังานด้วยตนเองหรือหมู่คณะ โดยมีกระบวนการท่ีเป็นระบบชัดเจนและ
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ไดใ้นชีวิตจริงอีกนยัหน่ึงกล่าวไดว้่า โครงการเป็นแผนงานท่ีจดัท าข้ึน
อยา่งมีระบบ เป็นกิจกรรมหรือกลุ่มกิจกรรมท่ีรวมกนัอยู ่ซ่ึงตอ้งใชท้รัพยากรในการด าเนินงานและ
มีการคาดหวงัจะไดผ้ลตอบแทนอยา่งคุม้ค่าโดยมีจุดเร่ิมตน้ และจุดส้ินสุดในการด าเนินงานจะตอ้งมี
จุดประสงคอ์ยา่งชดัเจน มีพื้นท่ีในการด าเนินงาน มีบุคคลหรือหน่วยงานท่ีรับผดิชอบ 
 
2.  ความส าคัญของการจัดท าโครงการมีผลต่อนักศึกษาอย่างไร 
ตอบ  ความส าคญัของการจดัท าโครงการมีผลต่อนกัศึกษาคือไดน้ าความรู้ ทกัษะและประสบการณ์
ในการเรียนวชิาชีพไปปฏิบติัในสถานการณ์จริงในการจดัท าโครงการ 
 
3.  โครงการตามลกัษณะการด าเนินงานจ าแนกเป็นกีป่ระเภท อะไรบ้าง  
ตอบ   โครงการตามลกัษณะการด าเนินงานจ าแนกเป็น 4 ประเภท คือ 
1. โครงการประเภทส ารวจขอ้มูล เป็นโครงการท่ีมีวตัถุประสงคใ์นการรวบรวมขอ้มูลเร่ืองใดเร่ือง
หน่ึง แล้วน าข้อมูลนั้ นมาจดักระท าโดยจ าแนกเป็นหมวดหมู ่ในรูปแบบท่ีเหมาะสม เช่น 
แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แบบบนัทึก เป็นตน้ เพื่อให้เห็นลกัษณะหรือความสัมพนัธ์  ในเร่ืองท่ี
ตอ้งการศึกษาไดช้ดัเจนยิ่งข้ึน ซ่ึงมีวิธีการส ารวจและรวบรวมขอ้มูลไดห้ลายแนวทาง คือ 
              1.1 ส ารวจและรวบรวมขอ้มูลท่ีมีอยู่ในภาคสนาม หรือขอ้มูลตามธรรมชาติ 

  1.2 ส ารวจและรวบรวมขอ้มูลจากธรรมชาติมาว ิเคราะห์ดว้ย เทคนิคต่าง  ๆ  ใน
ห้องปฏิบติัการ  
   1.3 ส ารวจและรวบรวมขอ้มูลโดยจ าลองแบบจากธรรมชาติ 
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2. โครงการประเภทศึกษาค้นควา้ เป็นโครงการท่ีมีวตัถุประสงค์เพื่อเสนอความรู้ หรือหลักการ
ใหม่ๆ เก่ียวกบัเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงท่ียงัไม่มีใครเคยคิดหรือขยายผลจากของเดิมท่ีมีอยู ่ซ่ึงตอ้งผา่นการ
พิสูจน์อย่างมีหลักการก่อนซ่ึงอาจอยู ่ในรูปของสูตรสมการหรือค าอธิบายก็ได ้โดยผูจ้ดัท า
โครงการตอ้งเสนอตั้งกติกาหรือขอ้ตกลงข้ึนมาเอง แลว้เสนอทฤษฎี หลกัการแนวความคิดหรือ
จินตนาการของตนเองตามกติกาหรือขอ้ตกลงนั้น ๆ หรืออาจใช้กติกาหรือขอ้ตกลงเดิม มาอธิบาย
หรือปรากฏการณ์ต่าง ๆ ในแนวใหม่ ทฤษฎี หลกัการ แนวความคิด หรือจินตนาการที่เสนอน้ี
อาจจะใหม่ ยงัไม่มีใครคิดมาก่อนหรืออาจขดัแยง้กบัทฤษฎีเดิม หรือเป็นการขยายทฤษฎีหรือ
แนวความคิดเดิมก็ได ้การท าโครงการประเภทน้ีจุดส าคญัอยู่ที่ผูท้  าตอ้งมีความรู้พื้นฐานในเร่ือง
นั้น ๆ เป็นอย่างดีจึงจะสามารถน าเสนอไดอ้ย่างมีเหตุผลน่าเช่ือถือ 
3. โครงการประเภททดลอง เป็นโครงการเพื่อการศึกษาเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงโดยเฉพาะ โดยออกแบบ
ในรูปผลการทดลอง เพื่อศึกษาตวัแปรหน่ึง จะมีผลต่อตัวแปรท่ีต้องการศึกษาอย่างไรด้วยการ
ควบคุมตวัแปร มีขั้นตอนในการด าเนินงาน ดงัน้ี 

3.1 การก าหนดปัญหา 
3.2 การตั้งสมมติฐาน 
3.3 การออกแบบการทดลอง 
3.4 การด าเนินการทดลอง 
3.5 การรวบรวมขอ้มูล 
3.6 การแปลความหมายขอ้มูลและสรุปผล 

4. โครงการประเภทส่ิงประดิษฐ ์
                 เป็นโครงการท่ีน าความรู้ทางทฤษฎีหลักการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมา
ประยกุตใ์ชง้าน โดยการสร้างผลงานส่ิงประดิษฐเ์ป็นเคร่ืองมือ เคร่ืองใชต่้าง ๆ เพื่อประโยชน์ในดา้น
ต่าง ๆ หรืออาจเป็นการประดิษฐ์ข้ึนมาใหม่ หรือพฒันาปรับปรุงของเดิมที่มีอยู่แลว้ให้ดีข้ึน ให้มี
ประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงข้ึนกว่าแบบเดิมก็ได ้ 
 

4. จงอธิบายประโยชน์ของการจัดท าโครงการ  
 ตอบ         1. ส่งเสริมและพฒันาการเรียนรู้ดว้ยตนเอง ให้น าความรู้และทกัษะความช านาญมาบูรณา
การสร้างผลงานและสามารถปฏิบติัไดจ้ริง 
                  2. เช่ือมโยงองคค์วามรู้กบัชีวติจริงโดยน าความรู้ท่ีไดจ้ากการเรียนมาประยกุตใ์ชง้าน 
                  3. วางแผนการท างานเป็นทีมและร่วมกนัท างานเป็นกลุ่มอยา่งเป็นระบบ  
                  4. ส่งเสริมความคิดริเร่ิมอยา่งสร้างสรรคใ์นการสร้างสรรคผ์ลงาน 
                  5. พฒันาความคิดในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการท างาน 
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วชิา โครงการ 
3101–8501 

หน่วยที ่   1 
  แนวคิดในการจัดท าโครงการ 

ใบงานที่
1 

 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
 นกัศึกษาน าเสนอหวัขอ้การจดัท าโครงการของกลุ่มตนเองได ้
  
เง่ือนไข 
 ใหน้กัศึกษาแบ่งกลุ่ม ๆ ละ 2 - 4  คน อภิปรายเก่ียวกบัแนวคิดในการจดัท าโครงการของ
กลุ่ม พร้อมทั้งน าเสนอหวัขอ้โครงการของกลุ่มในขอบเขตการจดัท าโครงการตามแนวทางการ
จดัการเรียนการสอนวชิาโครงการ  
 
ส่ือการเรียน เคร่ืองมือ อุปกรณ์ 
              1. ใบความรู้ เร่ืองแนวคิดในการจดัท าโครงการ 
              2. อุปกรณ์เคร่ืองเขียนและแผน่ใสส าหรับน าเสนอ 
               3. เคร่ืองฉายแผน่ใส 
 
ล าดับขั้นการด าเนินงาน 
              1. แบ่งกลุ่มนกัศึกษาตามความสมคัรใจใหไ้ดก้ลุ่มละ 2-4 คน 
              2. ใหน้กัศึกษาแต่ละกลุ่มมาอภิปราย เร่ืองแนวคิดในการจดัท าโครงการ เพื่อก าหนด
หวัขอ้ในการจดัท าโครงการ 
              3. ใหน้กัศึกษาน าเสนอสรุปผลการอภิปรายกลุ่มหนา้ชั้นเรียน ตามแบบประเมินผล 
ใบงานท่ี 1 
 
เกณฑ์การประเมินผล 
              คะแนนรวมตามแบบประเมินผลใบงานท่ี 1 ไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 60 
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วชิา  โครงการ    
3101–8501 

หน่วยที ่  1     
 แนวคิดในการจัดท าโครงการ 

 แบบประเมินผล 
ใบงานที่ 1 

 
ช่ือโครงการ                                                                               . 
ช่ือกลุ่ม                                                                                      . 
สมาชิกกลุ่ม  1.                                                            . 2.                                                                .                                                   
                     3.                                                            . 4.                                                                .                                                                 

  

 
รายการประเมิน 

 
 ตัว

ประกอบ 

 
ผล

คะแนน 

 
คะแนน 
ทีไ่ด้ 

 
หมายเหตุ 

1. การแบ่งหนา้ท่ีภายในกลุ่ม 
2. การท างานเป็นทีม 
3. ความรับผดิชอบ 
4. การอภิปรายกลุ่ม 
5. การแสดงความคิดเห็น 
6. ความพร้อมในการน าเสนอ 
7. บุคลิกภาพในการน าเสนอ 
8. ความชดัเจนในการน าเสนอ 
9. การตอบขอ้ซกัถาม 

(1.0) 
(2.0) 
(2.0) 
(1.5) 
(1.0) 
(0.5) 
(0.5) 
(0.5)  
(1.0) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผล/คะแนน 
ดี               =   4 
ปานกลาง  =   3 
พอใช้        =   2 
ปรับปรุง   =   1 
 

คะแนนเต็ม 
รวม 40 คะแนน 

รวมคะแนนทีไ่ด้  

                                                              
คิดเป็นร้อยละ  =   ( คะแนนทีไ่ด้ x 100 ) / คะแนนเต็ม   =                            .     

                                                                      
เกณฑ์การประเมินผล  คะแนนรวมตามแบบประเมินผลใบงานที ่1 ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 60 
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แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน   
หน่วยที ่ 1  แนวคิดในการจัดท าโครงการ 

  ______________________________________________________________________________ 
ค าส่ัง  ใหเ้ลือกค าตอบท่ีถูกท่ีสุดเพียงขอ้เดียว 
1. ความหมายของโครงการ ( Project ) คือข้อใด  
     ก. เป็นการวางแผนการท างาน 
     ข. เป็นการริเร่ิมปฏิบติังานใหม่ๆ 
     ค. เป็นแผนงานท่ีจดัท าข้ึนอยา่งมีระบบ 
     ง. เป็นกิจกรรมเพื่อประโยชน์ทางวชิาการ 
2. โครงการมีความส าคัญอย่างไร 
     ก. เกิดความชดัเจนในการปฏิบติังาน 
     ข. รับรู้ ภูมิหลงัและท่ีมาปัญหาของการท างาน 
     ค. มีการจดัสรรทรัพยากรใชเ้พียงพอเหมาะสมกบัสภาพปฏิบติัจริง   
     ง. ถูกทุกขอ้ 
3. ข้อใด ไม่ใช่ ลกัษณะส าคัญของโครงการ  
     ก. ตอ้งมีระบบ 
     ข. ตอ้งมีวตัถุประสงคช์ดัเจน   
     ค. ตอ้งเป็นการด าเนินงานในอนาคต   
     ง.  ตอ้งเป็นการท างานประจ าหรืองานปกติ 
4. ข้อใดกล่าวถึงลกัษณะส าคัญของโครงการได้ถูกต้อง 
     ก. โครงการตอ้งแกปั้ญหา อุปสรรคและพฒันางาน 
     ข. โครงการตอ้งมีความสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งเป็นกระบวนการ 
     ค. โครงการตอ้งเป็นกิจกรรมเพื่อสนองนโยบายเร่งด่วนอยา่งรวดเร็วทนัต่อเหตุการณ์ 
     ง. โครงการตอ้งใชท้รัพยากรหรืองบประมาณดว้ยการลงทุนนอ้ยและใหผ้ลประโยชน์มาก 
5. การพจิารณาสาระส าคัญและขอบเขตเพ่ือจัดท าโครงการ อยู่ในข้ันตอนใด  
     ก. การริเร่ิมพฒันางาน 
     ข. การวางแผนงาน 
     ค. การด าเนินงาน 
     ง. การตรวจสอบและก ากบังาน  
  



44 
 

6. วธีิการรวบรวมสาระส าคัญทีจ่ าเป็นโดยการไปสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญในงานทีต่นสนใจ เยีย่มชม 
     สถานทีท่ีเ่กีย่วข้องและน ามาอภิปรายร่วมกนั คือขั้นตอนใด 
     ก. การริเร่ิมพฒันางาน 
     ข. การวางแผนงาน 
     ค. การด าเนินงาน 
     ง. การตรวจสอบและก ากบังาน   
7. ขั้นตอนการอภิปรายและให้ข้อมูลป้อนกลบั (Feed back)ในขณะท าและส้ินสุดโครงการคือข้อใด 
     ก. การริเร่ิมพฒันางาน 
     ข. การวางแผนงาน 
     ค. การด าเนินงาน 
     ง. การตรวจสอบและก ากบังาน   
8. โครงการตามลกัษณะการด าเนินงานจ าแนกเป็นกีป่ระเภท  
     ก.  2     
     ข.  3 
     ค.  4 
     ง.   5 
9. โครงการทีน่ าความรู้ทฤษฎ ีหลกัการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพ่ือจัดท า 
     อุปกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ต่าง ๆ เป็นโครงการประเภทใด 
     ก. ประเภททดลอง  
     ข. ประเภทส่ิงประดิษฐ ์
     ค. ประเภทส ารวจขอ้มูล   
     ง. ประเภทศึกษาคน้ควา้ 
10. ประโยชน์ของการจัดท าโครงการ คือข้อใด 
     ก. พฒันาการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
     ข. ใชค้วามรู้ ทกัษะความช านาญ  
     ค. เช่ือมโยงองคค์วามรู้กบัชีวติจริง 
     ง. การท างานร่วมกนัท างานเป็นกลุ่มอยา่งเป็นระบบ 

 
______________________________________________________________________________ 
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เฉลยค าตอบแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน   
หน่วยที ่ 1  แนวคิดในการจัดท าโครงการ 

 
_______________________________________________ 

 
1.   ( ค )          
2.   ( ง )            
3.   ( ง )             
4.   ( ก )             
5.   ( ข ) 
6.   ( ข ) 
7.   ( ง ) 
8.   ( ค )            
9.   ( ข )           
10. ( ค ) 

 
_______________________________________________ 
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แผ่นที ่1/1 

แผ่นที ่1/2 
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แผ่นที ่1/3 

แผ่นที ่1/4 
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แผ่นที ่1/5 

แผ่นที ่1/6 
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แผ่นที ่1/7 

แผ่นที ่1/8 
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แผ่นที ่1/9 


