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ค าน า 

  
เอกสารฉบับนี้  จัดท าข้ึนเพื่อวัตถุประสงค์สร้างความเข้าใจแก่ครูผู้สอนโครงการ  เกี่ยวกับแนวทางการ

สอนวิชาโครงการโดยใช้กระบวนการวิจัย  ที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีนโยบายในการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนในด้านการคิดอย่างเป็นระบบเพื่อสร้างทักษะวิจัยให้นักเรียน  นักศึกษาอาชีวศึกษา  โดยผ่านการ
เรียนการสอนวิชาโครงการการจัดท าเอกสารครั้งนี้  ได้รับการสนับสนุนจากวิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด   

 
ผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้  ตัวอย่างงานวิจัยที่แนบมาพร้อมนี้จะเป็นประโยชน์แก่ครูผู้สอน

วิชาโครงการทุกคน  ในการน าไปศึกษาและน าไปใช้จัดการเรียนการสอนวิชาโครงการ  เพื่อสร้างทักษะวิจัยให้แก่
นักเรียน  นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพห้วยยอดต่อไป 
 

                
ฝา่ยวิชาการ 

วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด 
ตุลาคม 2562 
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1. รหัสและชื่อวิชา 2101-8501,2102-8501,2103-8501,2104-8501, 2105-8501,  
2106-8501, 2201-8501, 2202-8501,2204-8501,2210-8501  
โครงการ 

2. สภาพรายวิชา  หมวดวิชาชีพ  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 
ทุกประเภทวิชา 

3. ระดบัรายวิชา  ปวช.3 
4. เวลาศึกษา  ไม่น้อยกว่า 160  ช่ัวโมง/ภาคเรียน  โดยใช้เวลาท าโครงการนอกเวลา

เรียนโดยผู้เรียนต้องจัดกลุ่มข้ึน  เขียนโครงการตามความสนใจของกลุ่มและแนะน าเสนอเพื่อ
อนุมัติ  จัดท ารายงานผลความก้าวหน้าของการท าโครงการการประเมินผลด้วยตนเอง และ
น าเสนอคณะกรรมการโครงการเพื่อประเมินผลโครงการภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 

5. หน่วยกิต  4  หน่วยกิต 
6. จุดประสงค์รายวิชา  

1. เขาใจหลักการและกระบวนการวางแผนจัดท  าโครงการสรางและหรือพัฒนางาน 
2. ประมวลความรูและทักษะในการสรางและหรือพัฒนางานในสาขาวิชาชีพตาม

กระบวนการวางแผนด าเนินงาน แกไขปญหาประเมินผล ท ารายงานและน าเสนอผลงาน 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการท างานดวยความรับผิดชอบ มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม 

ความคิดริเริ่มสรางสรรคและสามารถท างานรวมกับผูอ่ืน 
   7. มาตรฐานรายวิชา  

1. แสดงความรูเกี่ยวกับการจัดท าโครงการ และน าเสนอผลงาน 
2. ด าเนินการจัดท าโครงการ 
3. รายงานผลการปฏิบัติงาน 

8. ค าอธิบายรายวิชา  
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ หลักการจัดท าโครงการ การวางแผน การด าเนินงาน การแกไข

ปัญหา การประเมินผล การจัดท ารายงานและการน าเสนอผลงาน โดยปฏิบัติจัดท าโครงการสรางและ
หรือพัฒนางานท่ีใชความรูและทักษะในระดับฝมือสอดคลองกับสาขาวิชาชีพท่ีศึกษา ด าเนินการเป็น
รายบุคคลหรือกลุมตามลักษณะของงานใหแลวเสร็จในระยะเวลาท่ีก าหนด 
  

ค าอธบิายรายวิชาโครงการวิชาชีพ ระดับประกาศนยีบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
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1. รหัสและชื่อวิชา 3101-8501,3102-8501,3103-8501,3104-8501, 3105-8501,  
3106-8501, 3201-8501, 3202-8501,3204-8501,3210-8501 
โครงการ 

2. สภาพรายวิชา  หมวดวิชาชีพ  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช  
2557 ทุกประเภทวิชา 

3. ระดบัรายวิชา  ปวส.2 
4. เวลาศึกษา  ไม่น้อยกว่า 160  ช่ัวโมง/ภาคเรียน  โดยให้นักศึกษาจัดท าโครงการ 

เป็นรายบุคคลหรือกลุ่มตามความเหมาะสม และด าเนินการให้แล้ว
เสร็จในเวลาท่ีก าหนดไม่น้อยกว่า 160  ช่ัวโมง 

5. หน่วยกิต  4  หน่วยกิต 
6. จุดประสงค์รายวิชา  

1.  เขาใจข้ันตอนและกระบวนการสรางและหรือพัฒนางานอาชีพอยางเปนระบบ 
2.  สามารถบูรณาการความรูและทักษะในการสรางและหรือพัฒนางานในสาขา

วิชาชีพตามกระบวนการวางแผน ด าเนินงาน แกไขปญหา ประเมินผล ท ารายงานและน าเสนอ
ผลงาน 

3.  มีเจตคติและกิจนิสัยในการศึกษาคนควาเพื่อสรางและหรือพัฒนางานอาชีพดวย
ความรับผิดชอบ มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเริ่มสรางสรรค ขยัน อดทนและสามารถ
ท างานรวมกับผูอ่ืน 

 
    7.  มาตรฐานรายวิชา  

1.  แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการสรางและหรือพัฒนางานอาชีพ
อยา่งเปนระบบ 

2.  เขียนโครงการสรางและหรือพัฒนางานตามหลักการ 
3.  ด าเนินงานตามแผนงานโครงการตามหลักการและกระบวนการ 
4.  เก็บขอมูล วิเคราะห สรุปและประเมินผลการด าเนินงานโครงการตามหลักการ 
5.  รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการตามรูปแบบ 
6.  น าเสนอผลการด าเนินงานดวยรูปแบบวิธีการตางๆ 
 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำโครงกำรวิชำชีพ ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) 
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8. ค าอธิบายรายวิชา  
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการบูรณาการความรูและทักษะในระดับเทคนิคท่ีสอดคลอง

กับสาขาวิชาชีพ  ท่ีศึกษาเพื่อสรางและหรือพัฒนางานดวยกระบวนการทดลอง ส ารวจ 
ประดิษฐคิดคนหรือการปฏิบัติงานเชิงระบบการเลือกหัวขอโครงการ การศึกษาคนควาขอมูล
และเอกสารอางอิงการเขียนโครงการการด าเนินงานโครงการ การเก็บรวบรวมขอมูล 
วิเคราะห์และแปลผล การสรุปจัดท ารายงาน การน าเสนอผลงานโครงการด าเนินการเปนราย
บุคคลหรือกลุมตามลักษณะของงานใหแลวเสร็จในระยะเวลาท่ีก าหนด (ให้นักศึกษาจัดท า
โครงการเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มตามความเหมาะสม  และด าเนินการให้แล้วเสร็จในระยะเวลา
ท่ีก าหนด  ไม่น้อยกว่า ๑๖๐  ช่ัวโมง 
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1. ความหมายของโครงการ 
  โครงการ (Project)  เป็นกิจกรรมเพื่อประโยชน์ทางวิชาการประเภทหน่ึง  เพราะมี
ส่วนช่วยให้เกิดการศึกษา  การวางแผนการท างาน  การริเริ่มปฏิบัติงานใหม่ๆ ดังน้ันโครงการจึงมี
บทบาทส าคัญต่อการปฏิบัติงาน  โครงการจึงมีความจ าเป็นท่ีนักศึกษาจะต้องศึกษาเพื่อประโยชน์ใน
อนาคตต่อไป 
  โครงการเป็นงานท่ีเรียบเรียงข้ึนอย่างรอบคอบ  เป็นข้ันตอน  พร้อมกับมีแนวปฎิบัติ
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายของแผนงานท่ีได้ก าหนดไว้  โครงการตามความหมายของ
ส านักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  หมายถึง  การ
ประดิษฐ์คิดค้นการสร้างผลงาน  การจัดการหรือการบริการทางวิชาชีพ  ซึ่งผู้เรียนเป็นผู้ตัดสินใจในสิ่ง
ท่ีจะท า  โดยน าเทคโนโลยี  ความรู้และประสบการณ์มาบูรณาการในการปฏิบัติงานด้วยตนเองหรือ
หมู่คณะ  โดยมีกระบวนการท่ีเป็น ระบบชัดเจนและสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตจริง  อีกนัยหน่ึง
กล่าวได้ว่าโครงการ  เป็นแผนงานท่ีจัดท าข้ึนอย่างมีระบบ  เป็นกิจกรรมหรือกลุ่มกิจกรรมท่ีรวมกันอยู่  
ซึ่งต้องใช้ทรัพยากรในการด าเนินงานและคาดหวังจะได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าโดยมีจุดเริ่มต้น  และ
จุดสิ้นสุด  ในการด าเนินงานจะต้องมีจุดประสงค์อย่างชัดเจน  มีพื้นฐานในการด าเนินงานเพื่อให้
บริการ  มีบุคคลหรอืหน่วยงานรับผิดชอบ 
  
2. ความส าคัญของโครงการ 
 โครงการเป็นการด าเนินงานท่ีเรียบเรียงข้ึนเป็นข้ันตอนและมีแผนปฏิบัติ  เพื่อบรรลุ
วัตถุประสงค์  ดังน้ันโครงการจึงเป็นส่วนประกอบท่ีส าคัญของแผนการด าเนินงานของหน่วยงานทุก
แห่ง การวางแผนโครงการมีกระบวนการและข้ันตอนประกอบด้วย  การก าหนดวัตถุประสงค์  การ
รวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูล  การพิจารณาถึงอุปสรรค  ปัญหา  ค้นหาโอกาส เลือกแนวทางการ
ปฏิบัติท่ีเป็นไปได้หรือวิถีทางท่ีดีท่ีสุดและกระบวนการสุดท้าย  คือ  การตรวจสอบ  ทบทวน  และการ
ประเมินผลโครงการ  ดังน้ันโครงการจึงมีความส าคัญดังน้ี 

1. ศึกษารับรู้  ภูมิหลังและท่ีมาปัญหาของการท างาน 
2. มีการปฏิบัติงานตามแผนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
3. เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติงานตามแผนมีความเข้าใจและรับรู้ถึงปัญหาร่วมกัน 
4. มีการจัดสรรทรัพยากรใช้เพียงพอเหมาะสมกับสภาพปฏิบัติจริง 
5. มีผู้รับผิดชอบ  และมีความเข้าใจในการด าเนินงาน 

ความหมายและความส าคญัของโครงการ 
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6. สร้างทัศคติท่ีดี  เป็นการเสริมสร้างสามัคคีและความรับผิดชอบร่วมกันตามความรู้
ความสามารถ  และศักยภาพของแต่ละบุคคลอย่างเต็มท่ี 

7. สามารถควบคุมการท างานได้สะดวก  ไม่ซ้ าซ้อน 
ลักษณะส าคัญของโครงการ  ควรมีลักษณะดังนี้ 

1. ต้องมีระบบ โครงการต้องประกอบด้วยส่วนต่างๆ ท่ีมีความสัมพันธ์  เกี่ยวข้องเป็น
กระบวนการ ถ้าส่วนใดเปลี่ยนแปลงไปเกิดการเปลี่ยนแปลงในส่วนอื่นๆ ตามไปด้วย  

2. ต้องมีวัตถุประสงค์ชัดเจน  โครงการต้องก าหนดวัตถุประสงค์ หรือเป้าหมายในการ
ด าเนินงานให้ชัดเจน  วัตถุประสงค์ต้องมีความเป็นไปได้และสอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ 

3. ต้องเป็นการด าเนินงานในอนาคต  เน่ืองจากการปฏิบัติงานท่ีผ่านมามีข้อบกพร่อง  จึงต้อง
แก้ไขและปรับปรุง  โครงการจึงเป็นการด าเนินงานเพื่ออนาคต 

4. เป็นการท างานช่ัวคราว โครงการเป็นการท างานเฉพาะกิจเป็นคราวๆ เพื่อแก้ไขปรับปรุง
พัฒนา  ไม่ใช่การท างานท่ีเป็นการท างานประจ า หรืองานปกติ 

5. มีก าหนดระยะเวลาท่ีแน่นอน  โครงการต้องก าหนดระยะเวลาท่ีแน่นอน        โดย
ก าหนดเวลาเร่ิมต้น  และเวลาท่ีสิ้นสุดให้ชัดเจน  ถ้าไม่ก าหนดเวลา หรือปล่อยให้โครงการ  ด าเนินไป
เร่ือยๆ ย่อมไม่สามารถประเมินผลส าเร็จได้ 

6. มีลักษณะเป็นงานเร่งด่วน  โครงการต้องเป็นกิจกรรมท่ีจัดข้ึน  เพื่อสนองนโยบายเร่งส่วนท่ี
ต้องการจะพัฒนางานให้ก้าวหน้าอย่างรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ 

7. ต้องมีต้นทุนการผลิตต่ า การด าเนินงานโครงการจะประสิทธิภาพต่อเมื่อมีการใช้ทรัพยากร
หรืองบประมาณท่ีลงทุนน้อยและให้ผลประโยชน์สูงสุด 

8. เป็นการริเริ่ม หรือพัฒนางาน โครงการต้องเป็นความคิดริเริ่มท่ีแปลกใหม่ เพื่อแก้ปัญหา
และอุปสรรค  และพัฒนางานให้เจริญก้าวหน้า 

 
ส่วนลักษณะของโครงการท่ีดีต้องเป็นโครงการท่ีมีกิจกรรมจัดท าข้ึน  เพื่อการปฏิบัติภารกิจให้

บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ  มีผลตอบแทนอย่างคุ้มค่า  ลักษณะของโครงการท่ีดี  มีดังน้ี 
1. สามารถแก้ปัญหาได้ 
2. มีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดผลตอบแทนคุ้มค่า 
3. รายละเอียดของโครงการต้องสอดคล้องและสัมพันธ์กัน 
4. วัตถุประสงค์และเป้าหมายต้องชัดเจน  มีความเป็นไปได้สูง 
5. สามารถตอบสนองความต้องการในการแก้ปัญหาได้เป็นอย่างดี 
6. สามารถน าไปปฏิบัติได้ 
7. ก าหนดจากพื้นฐานข้อมูลท่ีเป็นจริงและได้รับการวิเคราะห์อย่างรอบคอบ 
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8. ต้องได้รับการสนับสนุนด้านทรัพยากรอย่างเหมาะสม 
9. ต้องมีระยะเวลาการด าเนินโครงการชัดเจน 
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1. โครงการสิ่งประดษิฐ์/นวัตกรรม 
1.1 โครงการต้องเกิดจากความถนัดและความสนใจของแต่ละบุคคลหรือกลุ่มโดยผ่าน

กระบวนการตัดสินใจและเห็นชอบของครูผู้สอน 
1.2  ลักษณะของโครงการจะต้องเป็นการท าสิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรมท่ีเกิดจากการบูรณาการ

ความรู้ประสบการณ์และทักษะท่ีเกิดจากการปฏิบัติงานในสาขางาน/สาขาวิชา 
1.3  ลักษณะของผลงานจะต้องเกิดจากการออกแบบข้ึนมาใหม่โดยค านึงถึงรูปแบบความ

เหมาะสม  ความสวยงาม  และประโยชน์ในการใช้งานได้จริง 
1.4  ลักษณะของโครงการจะต้องเป็นงานท่ีสร้างสรรค์และพัฒนาความรู้ให้เกิดประโยชน์  

การน าไปประกอบอาชีพในสาขางาน / สาขาวิชา 
1.5  โครงการสามารถท าเป็นกลุ่มๆ ละ 2-3 คน (ปวช. 3 คน/ปวส.2 คน) 
1.6  โครงการต้องผ่านความเห็นชอบของครูผู้สอน 
 

2. โครงการวิจัยทดลองและวิจัยพฒันา 
2.1  โครงการจะต้องเกิดความถนัดและความสนใจของแต่ละบุคคลหรื อกลุ่มโดยผ่าน

กระบวนการตัดสินใจและเห็นชอบของครูผู้สอน 
2.2 ลักษณะของโครงการจะต้องเกิดจากสมมุติฐานและการคาดหมายผลท่ีจะเกิดข้ึน ตาม

หลักวิชา  ทักษะ และประสบการณ์ในสาขางานท่ีน่าเป็นไปได้ 
2.3  โครงการจะต้องเป็นงานท่ีสร้างสรรค์และพัฒนาความรู้ให้เกิดประโยชน์ในการน าไปใช้ใน

ชีวิตประจ าวันหรือการประกอบอาชีพ 
2.4  โครงการสามารถท าเป็นกลุ่มๆละ 2-3 คน (ปวช. 3 คน/ ปวส. 2 คน) 
2.5  โครงการต้องผ่านความคิดเห็นชอบของครผูู้สอน 
 

3. โครงการวิจัยโครงการ 
3.1  โครงการต้องเกิดจากความถนัดและความสนใจของแต่ละบุคคลหรือกลุ่มโดยผ่าน

กระบวนการตัดสินใจและเห็นชอบของครูผู้สอน 
3.2  ลักษณะโครงการเกิดจากการด าเนินงานร่วมกันในกลุ่มและร่วมกับชุมชนโดยการใช้

ความรู้ประสบการณ์วิชาชีพท่ีเรียนและฝึกปฏิบัติ 
3.3 วิธีการด าเนินงานโครงการระบุรายละเอียดกิจกรรมและวิธีด าเนินงานในกิจกรรม 

ประเภทของโครงการ  วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอดก าหนดประเภทของโครงการ 3 ประเภท คือ 
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3.4  การด าเนินโครงการเป็นการฝึกฝนให้นักเรียน  นักศึกษามีความคิดริเริ่มและรู้จักวิธี
แก้ปัญหาในระหว่างการด าเนินโครงการท้ังรู้จักกล้าแสดงออกเป็นการเรียนรู้การท างานเป็นทีมหรือ
ท างานร่วมกับชุมชน 

3.5  การวิจัยแสดงรายงานผลการด าเนินโครงการ  และน าเสนอผลการด าเนินโครงการ 
3.6 การด าเนินโครงการเกิดผลดีต่อบุคคล  กลุ่ม และชุมชน 
3.7  โครงการสามารถท าเป็นกลุ่มๆ ละ 2-3 คน (ปวช. 3 คน/ปวส. 2 คน) 
3.8  โครงการต้องผ่านความเห็นชอบของครูผู้สอน 
 

 
  
 

 โครงการถือเป็นกิจกรรมทางวิชาการท่ีมีส่วนช่วยให้เกิดการศึกษา  การวางแผนการท างาน 
การริเริ่มปฏิบัติงานใหม่ๆ โครงการจึงมีบทบาทส าคัญและความจ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน  การจัดท า
โครงการจึงก่อเกิดประโยชน์  ท่ีพอสรุปเป็นประเด็นต่างๆ ได้ดังน้ี 

1.  ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง  ให้น าความรู้  ทักษะช านาญไปบูรณาการ  
สร้างและปฏิบัติงานได้จริง 

2. เช่ือมโยงองค์ความรู้กับชีวิตจริง  โดยน าความรู้ท่ีได้จากการเรียนไปประยุกต์ใช้ปฏิบัติ 
3. วางแผนการท างานเป็นทีมและร่วมกันท างานเป็นกลุ่ม  อย่างเป็นระบบ 
4. ส่งเสริมการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
5. พัฒนาความคิดในการป้องกันและปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึนจากการท างาน 
6. พัฒนาความรับผิดชอบโดยมีเสรีภาพในการคิดและก าหนดภาระการด าเนินงานด้วยตนเอง 

 
 

   
              เป็นกิจกรรมอีกรูปแบบหน่ึงท่ีผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้  เร่ิมต้ังแต่ปัญหาท่ีสนใจและ
อยากรู้ค าตอบจึงได้ท าการศึกษา  ค้นคว้าข้อมูล  รวบรวมข้อมูลต่างๆ   ท่ีเกี่ยวข้องโดยอาศัยความรู้
ความเข้าใจจากเร่ืองต่างๆ ท่ีได้เรียนมา  ใช้กระบวนการและทักษะต่างๆ ท่ีเป็นพื้นฐานภายใต้การดูแล
ของคร ู

ข้อแนะน าการจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับโครงการ  ด้วยกระบวนการวิจัยดังน้ี 
1. การเรียนรู้โครงการ  สอดแทรกกระบวนการวิจัย  ควรเกริ่ นเป็นเป้าหมายให้ผู้ เรียน

อาชีวศึกษาทราบต้ังแต่วันปฐมนิเทศว่าก่อนจบผู้เรียนอาชีวศึกษาทุกคนต้องท าโครงการ  
ซึ่งเป็นการบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาชีพของตนเอง 1 เรื่อง  ซึ่งจะเป็นการดี  ท าให้

ประโยชน์ของการจดัท าโครงการ 
 

การสอนผู้เรียนท าโครงการ 
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ผู้เรียนได้ทราบเป้าหมายของตนต้ังแต่ปีแรกและจะยิ่งดีข้ึนถ้าในรายวิชาพื้นฐานวิชาชีพท่ี
เกี่ยวข้องในปีต้นๆ เป็นพื้นฐานการน าไปบูรณาการในงานปีสุดท้ายได้ 

2. เริ่มแรกของการสอน  ควรให้ผู้เรียนคิดอย่างมีอิสระปล่อยผู้เรียนต้ังข้อสงสัย  ก าหนด
ค าถามหรือปัญหา  หาแนวทางการแก้ไขปัญหา  รวบรวมข้อมูล  ด าเนินการแก้ปัญหา  
ทดสอบแนวคิด 
หาข้อสรุป และเผยแพร่ข้อค้นพบด้วยตัวเอง 

3. การประเมินผล  ควรมีท้ังประเมินเป็นกลุ่ม  เป็นรายบุคคล  การเรียนรู้  การท างานเป็น
กลุ่มเป็นทักษะท่ีส าคัญอย่างหน่ึง นักเรียนจะได้เรียนรู้จากกันและกันมากกว่าเรียนรู้จาก
ครู  เป็นการเพิ่มความแข็งแกร่งในการแก้ปัญหา  การประเมินเป็นกลุ่ม  ควรเป็นโครงการ
ท่ีได้ร่วมวางแผนงานกันต้ังแต่ต้นโครงการ 

4. การน าเสนอผลงานอาจเป็นรายงาน  การน าเสนอผลงาน หรือจัดนิทรรศการ 
 

 
 
 
อัลลิงเจอร์และคณะ (Allinger and other, 1998 : 8 อ้างในโสภิดา ลิ้มวัฒนาพันธ์ (2538) แนะน า
บทบาทส าหรับครู  ดังน้ี 

สิ่งท่ีส าคัญที่สุดของหน้าท่ีครูก็คือ 
1. การกระตุ้นส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นอยากท าโครงการ 
2. ให้แนวคิดกว้างๆ และให้ค าแนะน าท่ีเหมาะสมส าหรับท าโครงการ 
3. ขอความข่วนเหลือจากบรรณารักษ์  จากครูวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้อง  เพื่อให้ผู้เรียนได้ ค้นคว้า

แหล่งเรียนรู้ต่างๆ จากหนังสือหรือทางอินเทอร์เน็ต 
4. ครูอาจแนะน าแหล่งอื่นๆ เช่น  หนังสือ  วารสาร  จุลสาร 
5. อาจช่วยผู้เรียน  เลือกหัวเรื่อง  และทบทวนเกณฑ์ต่างๆ ก่อนท่ีจะเริ่มท าโครงการซึ่งควร

เป็นเร่ืองท่ีผู้เรียนสนใจจริงๆ และอยู่ในกรอบความสามารถตามสาขาวิชาชีพของผู้เรียน 
6. ไม่จ าเป็นต้องเป็นผู้เช่ียวชาญในเร่ืองท่ีผู้เรียนเลือกท า  ครูเป็นเพียงผู้แนะแนวช่วยเหลือใน

ทุกด้าน  เช่น  การให้ก าลังใจ  การดูแลจัดท ารายงานให้สมบูรณ์  และถูกต้อง  การ
เตรียมการจัดและแสดงผลงานโบลท์  และ ฮอนล์ได้เสนอบทบาทของครูดังน้ี 

1. สนับสนุนให้ผู้เรียนท าสิ่งท่ีสนใจด้วยตนเอง   ให้ก าลังใจและข้อเสนอแนะ  ครูอย่าคาดหวัง
มากเกินไป 

2. ให้อิสระในการคิด  ในการอภิปราย  ครูเป็นผู้ซักถามเหมือนบุคคลภายนอก 

บทบาทของครผูู้สอนวิชาโครงการ 
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3. แนะน าหรือเลือกจัดหาโครงการ  ตามสมรรถภาพของผู้เรียน  คนท่ีมีความสามารถสูงควร
ให้ท าโครงการท่ีต้องใช้วิเคราะห์  หรือซับซ้อนมาก 

 
 
 

ผู้เรียนวิชาโครงการควรด าเนินการดังน้ี 
1. เลือกหัวเร่ืองท่ีตนมีความสนใจสูง 
2. ค้นคว้าข้อมูล  ข่าวสารเกี่ยวกับเร่ืองท่ีท าให้มากที่สุดท่ีเป็นไปได้อาจตรวจสอบจาก 

เว็บไซต์หนังสือหรือวารสาร 
3. เตรียมและจัดระบบ  จัดเครื่องมือ  เตรียมรายงานให้น่าสนใจ 
4. จัดแสดงผลงาน  รายงาน  ตามเกณฑ์ของการประเมินโดยค านึงถึงความคิดสร้างสรรค์  

ความคิดทางหลักวิชาการ  ความเช่ียวชาญ  ทักษะ  และความชัดเจน  การจัดแสดงผล
งานมีความสนใจเข้าใจง่าย  สรุปย่อถึงความเป็นมา  การวางแผนและผลสรุป 

 
 
 
 

เป็นกิจกรรมการสอนท่ีส าคัญท่ีจะพัฒนากระบวนการคิดของผู้เรียนอย่างเป็นระบบจากปีท่ี
ผ่านมาการสอนท าโครงการ  ส่วนใหญ่เน้นการประยุกต์ความรู้ในสาขาวิชาชีพ  เพื่อการสร้างช้ินงาน/ 
โครงการ/สิ่งประดิษฐ์จนผู้เรียนมีผลงานมากมาย  แต่ผลงานเหล่า น้ันยังมีจุดอ่อน คือ ขาดบทพิสูจน์
การหาประสิทธิภาพและประสิทธิผลในเชิงประจักษ์  ท าให้ขาดความน่าเช่ือถือเชิงวิชาการ  ถ้าได้
พัฒนาการเรียนการสอนวิชาโครงการโดยใช้กระบวนการวิจัยก็จะเป็นการสร้างมาตรฐานเชิงวิชาการ
และพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนไปพร้อม 

 
ดังน้ันเพื่อให้ครูผู้สอนเกิดความชัดเจนในข้ันตอนการสอนโครงการด้วยกระบวนการวิจัยจึงขอ

เสนอตัวอย่างการจัดกิจกรรมการสอน  ดังน้ี 
 
 
 
  

บทบาทของผู้เรียนวิชาโครงการ 
 

ขัน้ตอนการสอนท าโครงการ 
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คู่มือแนวทางการสอนวิชาโครงการ   หน้า   
 

ตัวอย่าง  การสอนท าโครงการตามแนวทางสอดแทรกกระบวนการวิจัย 
 

1. ขั้นกอ่นการด าเนนิงาน (Planning) 
(4 สัปดาห์) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

2.  
  

 
ครูอธิบายจุดประสงค์รายวิชามาตรฐานรายวิชา รูปแบบและลักษณะโครงการ 

ผู้เรียนจัดท ากลุ่มโครงการกลุ่มละ 2 – 3 คน คิดและเลือกหัวข้อเรื่องที่จะท าโครงการ 
 

 
ครูแนะน าแหล่งเรียนรู้  สอนวิธีค้นหาข้อมูล  และการวิเคราะห์เอกสารที่เก่ียวข้อง 

เรื่องการศึกษาและมอบหมายให้ผู้เรียน 
ศึกษาเอกสารที่เก่ียวข้อง 

 
 
 

 
ครูอธิบายหัวข้อในการจัดท าโครงการ  โดยใช้กระบวนการวิจัยและมอบหมายผู้เรียน 
จัดท าแบบขออนุมัติโครงการและแบบเสนอโครงการน าเสนอต่อครูผู้สอนวิชาโครงการ 

 

 
ครูผู้สอน  เสนอหัวหน้าแผนกวิชาพิจารณาเห็นชอบโครงการ 

 

 
หัวหน้าแผนกวิชา  เสนอรองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการพิจารณาอนุมัติโครงการ 
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คู่มือแนวทางการสอนวิชาโครงการ   หน้า   
 

 

 
 

แบบเสนอโครงการ 
1. ชื่อโครงการ........................................................................... 
2. ประเภทของโครงการ 
  สิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรม 

  วิจัยโครงการ  

 วิจัยทดลองและพัฒนา 
  

3. รายชื่อผู้จัดท าโครงการ 
3.1  ช่ือ – สกุล................................................ รหัสนักศึกษา........................................ ................ 
3.2  ช่ือ – สกุล................................................ รหัสนักศึกษา......................................................... 
3.3  ช่ือ – สกุล................................................ รหัสนักศึกษา................................... ...................... 

 

4. ครูท่ีปรึกษาโครงการ...................................................................... 
 

5. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

6. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
6.1  .............................................................................................................................................................. 
6.2 ............................................................................................................................. ................................. 
6.3 ................................................................................................. ............................................................. 
6.4 ............................................................................................................................. ................................. 

 

  

ตัวอย่ำงแบบเสนอโครงกำร 
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คู่มือแนวทางการสอนวิชาโครงการ   หน้า   
 

7. ขอบเขตของโครงการ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
8. ผลผลิตของโครงการ (Output) 

8.1  .............................................................................................................................................................. 
8.2 ................................................................................................................................... ........................... 

 

9. ผลลัพธ์ของโครงการ (Outcome) 
9.1 ............................................................................................................................................................ 
9.2 ............................................................................................................................. ................................ 

 
 

10. วิธีการด าเนินงาน 

กิจกรรม/ขั้นตอน
ด าเนินงาน 

ระยะเวลาด าเนินงาน (สัปดาห์ท่ี) 

หมายเหต ุ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

ข้ันเตรียมการ                    
                    
                    
ข้ันด าเนินการ                    
                    
                    
ขั้นสรุปและประเมินผล                    
                    
                    

 
11. กลุ่มเป้าหมาย………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

12. พ้ืนท่ีด าเนินการ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
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คู่มือแนวทางการสอนวิชาโครงการ   หน้า   
 

13. รายการวัสดแุละแหล่งท่ีมาของงบประมาณในการด าเนินโครงการ 
13.1 รายการวัสด ุ

ท่ี รายการ จ านวน ราคาหน่วยละ จ านวนเงิน หมายเหต ุ
      
      

รวมท้ังสิ้น     
 13.2 แหล่งท่ีของงบประมาณ  
 

14. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับจากการท าโครงการ 
14.1 ........................................................................................................................................................ 
14.2 ............................................................................................................................. .......................... 

 

15. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ 
ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ   
เชิงคุณภาพ   
เชิงเวลา   
เชิงค่าใช้จ่าย   

16. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
16.1 .................................................................................................................... ................................... 
16.2 ............................................................................................................................. .......................... 

 

        ลงช่ือ....................................................ผู้เสนอโครงการ 
             (.......................................................) 

 
ลงช่ือ...................................................ครูประจ าวิชา 
        (.......................................................) 

ลงช่ือ............................................ครูทีป่รกึษาโครงการ 
        (.......................................................) 
 

ความคิดเห็น........................................................... 
 

ลงช่ือ............................................หัวหน้าแผนกวิชา 
   (................................................................) 

 

ความคิดเห็น............................................................. 
 

ลงช่ือ...........................................รองผูอ้ านวยการ 
             (นายทวีศักดิ์ ศิลวิศาล) 

    .............../................................/................. 
 

 ความคิดเห็น............................................................. 
 

ลงช่ือ........................................................ผู้อ านวยการ 
                     (นายกษิดิฏฐ์ ค าศรี) 
    .............../................................/................. 
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คู่มือแนวทางการสอนวิชาโครงการ   หน้า   
 

 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ    แผนกวิชา    ฝ่ายวิชาการ   วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด 
ท่ี   วันท่ี      . 
เรื่อง    ขออนุมัติโครงการวิชาชีพของนักศึกษา  แผนกวิชา        
 

เรียน    ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด 
 ตามที่แผนกวิชา     วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด  ได้จัดให้มีการ
เรียนการสอนในรายวิชาโครงการวิชาชีพ รหัสวิชา   ให้กับนักศึกษา  ระดับช้ัน                       
สาขาวิชา/สาขางาน   ประจ าภาคเรียนที่ ปีการศึกษา  โดยมอบหมายให้
ข้าพเจ้า      เป็นครูผู้สอนน้ัน   
 ในการนี้แผนกวิชา    จึงขออนุมัติจัดท าโครงการวิชาชีพ ตามเอกสารดัง
แนบ จ านวน   โครงการ โดยมีช่ือโครงการดังนี้ 
 

ล าดับ หัวข้อโครงการ/งานวิจัย ประเภทของ
โครงการ 

งบประมาณ 

    
    
    
    

 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติ 
 

                               (................................................) 
                               ครูประจ าวิชาโครงการ 

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

 

เรียน ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด ความคิดเห็นของผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด 
1. เพื่อโปรดทราบ   ………………………………………………………………………………… 
2. ...............................................  ……………………………………………………………………………….. 

 
(นายทวีศักดิ์ ศิลวิศาล)         (นายกษิดิฏฐ์ ค าศรี)  

         รองผู้อ านวยฝ่ายวิชาการ         ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด 
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คู่มือแนวทางการสอนวิชาโครงการ   หน้า   
 

๒. ขั้นระหว่างด าเนนิงาน (10 สัปดาห์) 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 

  

 

ผู้เรียนปฏิบัติงานจัดท าโครงการตามแผนที่ก าหนด 

ครูผู้สอนวิชาโครงการประเมินการท างานเป็นกลุ่ม 
และประเมินความก้าวหน้าในการท าโครงการ  พร้อมให้ค าแนะน า 

 
ผู้เรียนจัดท าเอกสารประกอบโครงการ 

(รายงานโครงการรูปแบบการวิจัย 5 บท) 

 
ผู้เรียนศึกษาคู่มือการท ารายงานโครงการ 

 
ครูผู้สอนวิชาโครงการ ตรวจสอบผลงานของนักเรียน-นักศึกษา 
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คู่มือแนวทางการสอนวิชาโครงการ   หน้า   
 

 

แบบประเมินการท างานเปน็กลุ่ม 
(ด้านคณุธรรมจริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์) 

ชื่อ – สกุล................................................................. รหัสนักศึกษา........................................... ..................... 
ระดับชั้น    ปวช.     ปวส.   
สาขาวิชา ........................................................ สาขางาน.................................ห้อง................................ 
ชื่อโครงการ ................................................................................................................. ................................. 
ค าช้ีแจง 
 แบบประเมินฉบบันี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติงานวิจัยของนักเรียน นักศึกษาโดยมีข้อความให้นักเรียน 
นักศึกษา อ่านแล้วพิจารณาว่านักเรียน นักศึกษา มีการปฏิบตัิเป็นอย่างไรค าตอบไม่มีถูกหรือผิด เพราะแตล่ะคน
ย่อมมีการปฏิบัติไม ่เหมือนกันข้อส าคัญให้ตอบให้ตรงกบัการปฏิบัติของตนเองให้มากที่สุด 
 
วิธีตอบ 

เมื่อนักเรียน นักศึกษา อ่านข้อความแต่ละข้อแล้ว นักเรียน นักศึกษา ได้ปฏิบัติอย่างไรให้ตอบในเรื่องที่
ตรงกบัการ ปฏิบัติของนักเรียน นักศึกษามากที่สุดคือ  

ไม่ปฏิบัติเลย   ให้ท าเครือ่งหมาย √ ลงในช่องคะแนน 1  
ปฏิบัติเพียงเล็กน้อย  ให้ท าเครือ่งหมาย √ ลงในช่องคะแนน 2  
ปฏิบัติเป็นครั้งคราว  ให้ท าเครือ่งหมาย √ ลงในช่องคะแนน 3  
ปฏิบัติบ่อยๆ   ให้ท าเครือ่งหมาย √ ลงในช่องคะแนน 4  
ปฏิบัติเป็นประจ า  ให้ท าเครือ่งหมาย √ ลงในช่องคะแนน 5 

 

พฤติกรรมที่ต้องประเมิน 
ระดับการปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 
1. การวางแผนการท างานร่วมกัน และการแบ่งหน้าที่รบัผิดชอบใน
กลุ่ม 

     

2. การให้ความร่วมมือของสมาชิก      
3. การยอมรับฟงัความคิดเห็นของผูอ้ื่นและการแสดงความคิดเห็น      
4. การแก้ปญัหาภายในกลุม่      

รวม      
 
เกณฑ์การประเมิน น าคะแนนรวมกันทัง้ 4 ข้อ แล้วหารด้วย 2 (คะแนนเต็ม 10 คะแนน) 
 
      ลงช่ือ............................................ผูป้ระเมิน 
            (............................................) 

ตัวอย่ำงแบบประเมินกำรท ำงำนเป็นกลุ่ม 
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คู่มือแนวทางการสอนวิชาโครงการ   หน้า   
 

 

 

แบบประเมินความก้าวหน้างานวิจัย 
บทที่ 1 ................................ครั้งที่................. 

ชื่อ – สกุล................................................................. รหัสนักศึกษา........................................... ..................... 
ชื่อ – สกุล................................................................. รหัสนักศึกษา.......... ......................................................         
ชื่อ – สกุล................................................................. รหัสนักศึกษา........................................... ................          
ระดับชั้น    ปวช.     ปวส.   
สาขาวิชา ........................................................ สาขางาน.................................ห้อง................................ 
ชื่อโครงการ ......................................................................................................... ......................................... 

 

หัวข้อ/เน้ือหา/ประเด็น ข้อเสนอแนะ 
บทท่ี 1 1. ความส าคัญของปญัหาควรเขียนให้ชัดเจน/ได้ใจความ/

ครอบคลมุประเด็นเนื้อหาและตรงตามช่ือเรื่อง 
 

2. วัตถุประสงค์ เขียนกระชับได้ใจความและมองเห็น
ชัดเจน 

 

3. สมมติฐานการวิจัย เขียนได้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  
 

4. ขอบเขต /ข้อตกลงเบือ้งต้น หรือค าจ ากัดความ เขียน
อธิบายได้ตรงตามหัวข้อที่ท าการวิจัย 

 

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้ับ เขียนได้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

 

 

หมายเหต ุ เกณฑ์การพิจารณา 
   1. ชัดเจน ครอบคลุม 
   2. ตรงตามวัตถุประสงค์ 
   3. มีประโยชน์ 
ข้อคิดเห็นอ่ืน ๆ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

                                           ครูผู้สอนวิชาโครงการ 
  

ตัวอย่ำงแบบประเมินควำมกำ้วหน้ำวิจัย 
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คู่มือแนวทางการสอนวิชาโครงการ   หน้า   
 

 

 
แบบประเมินความก้าวหน้างานวิจัย 

บทที่ 2 .......................................................ครั้งที่............... 
 

ชื่อ – สกุล.......................................................... ....... รหัสนักศึกษา....................................................... 
ชื่อ – สกุล................................................................. รหัสนักศึกษา................. .......................................         
ชื่อ – สกุล................................................................. รหัสนักศึกษา........................................... .......          
ระดับชั้น     ปวช.     ปวส.   
สาขาวิชา ....................................................... สาขางาน.................................................ห้อง.................  
ชื่อโครงการ............................................................................................................................. ............ 
 

หัวข้อ-เน้ือหา ข้อเสนอแนะ 
บทท่ี ๒ 

 
1. เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เช่นการอ้างอิงทฤษฎี
ต่าง ๆ ตรงตามช่ือเรื่องที่ท าวิจัย  
(ไม่มีก็ได)้ 

 

2. งานวิจัยที่น ามาอ้างอิง เนื้อหาต้องให้ตรงกับ
หัวข้อที่ท าวิจัย (ใช้อ้างอิง 3 เล่ม) 

 

 
ข้อคิดเห็นอ่ืน ๆ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

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

                                                                        ครูผู้สอนวิชาโครงการ 
 
 
 
 
 
 

  

ตัวอย่ำงแบบประเมินควำมกำ้วหน้ำวิจัย 
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คู่มือแนวทางการสอนวิชาโครงการ   หน้า   
 

 

 
แบบประเมินความก้าวหน้างานวิจัย 

บทที่ 3.............................................ครั้งที่.............. 
ชื่อ – สกุล................................................................... รหัสนักศึกษา......................................... ..................... 
ชื่อ – สกุล................................................................... รหัสนักศึกษา................................................. ........         
ชื่อ – สกุล............................................................ ....... รหัสนักศึกษา...........................................................          
 ระดับชั้น   ปวช.     ปวส.   
สาขาวิชา ............................................................. สาขางาน.............................................ห้อง..................... 
ชื่อโครงการ................................................................................................................................. ........... 

 

หัวข้อ-เน้ือหา ข้อเสนอแนะ 
บทท่ี ๓ 1. วิธีการด าเนินการวิจัย  กลุม่ตัวอย่างที่ใช้ศึกษา 

ชัดเจนและเหมาะสม 
 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการท าวิจัย ต้องชัดเจน เช่นจะใช้
แบบสอบถาม /ประเมิน แบบจดบันทึกการสงัเกต ฯลฯ 

 

3. วิธีการด าเนินการเก็บข้อมูล ต้องมีขั้นตอนในการเกบ็
รวบรวมข้อมูลที่ชัดเจน โดยเขียนอธิบายถึงวิธีการท า
ด้วย เช่นการแบ่งกลุ่ม มีกีก่ลุ่มๆ ละ กี่คน เป็นต้น 

 

4. สถิติที่ใช้ในการท าวิจัย ใหร้ะบุว่าใช้สถิติอะไรในการ
อภิปรายผล 

 

5. แนบเอกสารการสอนเฉพาะหน่วยที่ใช้ในการท าวิจัย
เท่านั้น 

 

6. ทคนิคและวิธีการที่ใช้วิจัย  
 

 

ข้อคิดเห็นอ่ืน ๆ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

                                                        
                                                                      ลงชื่อ 

                               ...................................................................  
                                                                  (................................................................) 

                                                                      ครูผู้สอนวิชาโครงการ 
  

ตัวอย่ำงแบบประเมินควำมกำ้วหน้ำวิจัย 
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คู่มือแนวทางการสอนวิชาโครงการ   หน้า   
 

 
 

แบบประเมินความก้าวหน้างานวิจัย 
บทที่ 4 ....................................................  ครัง้ที่................ 

 
ชื่อ – สกุล................................................................. รหัสนักศึกษา........................................... ........ 
ชื่อ – สกุล................................................................. รหัสนักศึกษา......................................................         
ชื่อ – สกุล................................................................. รหัสนักศึกษา........................................... .......          
ระดับชั้น    ปวช.     ปวส.   
สาขาวิชา ................................................ สาขางาน..............................................ห้อง................... 
ชื่อโครงการ............................................................................................................................. ............ 

 
หัวข้อ-เน้ือหา ข้อเสนอแนะ 

บทท่ี ๔ 1. ผลการวิจัย(การอภิปรายผลจากตาราง ต้องมีความ
ละเอียดชัดเจน) 

 

2. ผลการวิเคราะห์ข้อมลูใช้วิธีการ ชัดเจน และเข้าใจ  
3. ผลการวิเคราะห์ข้อมลูอธิบายได้ตรงตาม

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
 

 
 ข้อคิดเห็นอ่ืน ๆ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

                                               ครูผู้สอนวิชาโครงการ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

ตัวอย่ำงแบบประเมินควำมกำ้วหน้ำวิจัย 
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คู่มือแนวทางการสอนวิชาโครงการ   หน้า   
 

 

แบบประเมินความก้าวหน้างานวิจัย 

บทที่ 5 ..............................................................ครัง้ที่........... 
 

ชื่อ – สกุล................................................................. รหัสนักศึกษา........................................... ...... 
ชื่อ – สกุล................................................................. รหัสนักศึกษา........ ...............................................         
ชื่อ – สกุล............................................... รหัสนักศึกษา............................................................. .........          
    ระดับชั้น    ปวช.     ปวส.   
สาขาวิชา ........................................... สาขางาน.............................................ห้อง................... 
ชื่อโครงการ............................................................................................................................. ..... 

 

หัวข้อ-เน้ือหา ข้อเสนอแนะ 

บทท่ี 5 1. สรปุและเสนอแนะ (สรุปผลของการวิจัยทัง้หมด 
พร้อมทั้งมีข้อเสนอแนะ ในการท าวิจัยครั้งต่อไป) 

 

 2. สรปุผลได้ครบและตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  
 

 
ข้อคิดเห็นอ่ืน ๆ  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

                                                      ครูผู้สอนวิชาโครงการ 
 
 

 
  

ตัวอย่ำงแบบประเมินควำมกำ้วหน้ำวิจัย 
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คู่มือแนวทางการสอนวิชาโครงการ   หน้า   
 

 

 

แบบประเมินชิ้นงานโครงการ 

ชื่อ – สกุล................................................................. รหัสนักศึกษา................. ............................................... 
ชื่อ – สกุล................................................................. รหัสนักศึกษา........................................... .....................         
ชื่อ – สกุล................................................................. รหัสนักศึกษา...........................................................          
ระดับชั้น    ปวช.     ปวส.   
สาขาวิชา ........................................................ สาขางาน.................................ห้อง... ............................. 
ชื่อโครงการ ................................................................................................................. ................................. 

 

หัวข้อการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้ 
1. การออกแบบ 3  
2. ความคิดสร้างสรรค์ 3  
3. ความละเอียด/ความประณีต 3  
4. ความปลอดภัย 3  
5. การท างาน/ความส าเร็จ 4  
6. ประสิทธิภาพ/ประสทิธิผล 4  

คะแนนเต็ม 20  
 

 
ข้อคิดเห็นอ่ืน ๆ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

                                           ครูผู้สอนวิชาโครงการ 
  

ตัวอย่ำงแบบประเมินชิ้นงำนโครงกำร 
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คู่มือแนวทางการสอนวิชาโครงการ   หน้า   
 

4. ขั้นสิ้นสดุการด าเนินงาน (4 สัปดาห์) 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
  
 
 
 
 
 

 

  

 
ผู้เรียนน าเสนอผลงานโครงการ (ที่ใช้กระบวนการวิจัย ๕ บท) 

 
คณะกรรมการฯประเมินผลโครงการประเมินผลงานของนักศึกษาที่จัดแสดงและประกวดที่

อาคารหอประชุมบุญเทียมเจริญยิ่ง  

 
ครูผู้สอนวิชาโครงการสรุปผลการประเมินโครงการ  ให้ระดับคะแนน 

ส่ง วผ1  ที่งานวัดและประเมินผล 

ครูผู้สอนวิชาโครงการรายงานผลการจัดท าโครงการวิชาชีพของนักศึกษา 
ส่งที่งานหลักสูตรและการเรียนการสอน 
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คู่มือแนวทางการสอนวิชาโครงการ   หน้า   
 

 
 

แบบประเมินผลการน าเสนองานวิจัย 
ภาคเรียนท่ี .............................   ปีการศึกษา   ................................... 

 
ชื่อ – สกุล.........................................................................................รหัสนักศึกษา.................... ........................ 
ระดับชั้น     ปวช.     ปวส.   
สาขาวิชา ...........................................................สาขางาน......................................................ห้อง............. 
ชื่อโครงการ ............................................................................................................................. ........... 
 
 

หัวข้อท่ีประเมิน 

ผลการพิจารณา 

หมายเหต ุดี
มาก 
5 

ดี 
 

4 

ปาน
กลาง 

3 

พอใช้ 
2 

ปรับ
ปรุง 
1 

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

รวม  (คะแนนท่ีได้ หาร 2)       
 
     
                                              ลงช่ือ.............................................................. 
                                                                             (...............................................................) 
                                                 ครูผู้สอนวิชาโครงการ 
                                                                        วันที่ ....... เดือน .................... พ.ศ. ................. 
 
 
 
 
 
 

  

ตัวอย่ำงแบบประเมินผลกำรน ำเสนอ

งำนวิจัย 
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คู่มือแนวทางการสอนวิชาโครงการ   หน้า   
 

 
 
 

อัลลงิเจอร์ และคณะ (Allinger and other, 1998 : 8) เสนอแนวคิดว่าการประเมินโครงการควร
แบ่งเป็นข้ันตอนดังนี ้

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

2. หลักการประเมินควรมีการสมัภาษณ์  ผู้ท าโครงการเพื่อให้ทราบว่าผู้ท าโครงการได้เรียนรู ้ อะไรมา
บ้าง  และผู้ประเมินควรให้ค าแนะน าแก่ผู้ท าโครงการ 

3. ผลการประเมินควรถูกน ามาตรวจสอบและการให้คะแนนแต่ละคนอาจจะต้องมีการอภิปรายถ้า
จ าเป็น 

4. ผลการประเมิน  ควรจะน ามาให้ผู้ท าโครงการรับทราบเป็นลายลักษณ์อักษร  ถ้าผลการประเมินถูก
น ามาเผยแพร่  รูปแบบและวิธีการพิมพ์จะต้องชัดเจน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

การวัดและประเมินโครงการ 
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คู่มือแนวทางการสอนวิชาโครงการ   หน้า   
 

ตัวอย่าง  การประเมินผลวิชาโครงการประเภทสิง่ประดษิฐ์/นวัตกรรม 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
(Planning) 10 คะแนน 

ข้ันระหว่างด าเนินการ 
(Process) 35 คะแนน 

แบบประเมินผลช้ินงาน 
 (20 คะแนน) 

 
แบบประเมินการท างานเป็นกลุ่ม 

(15 คะแนน) 
 

แบบเสนอโครงการ 

แบบขออนุมัตโิครงการ 

ข้ันก่อนการด าเนินงาน 
(Planning) 15 คะแนน 

ข้ันสิ้นสุดด าเนินงาน 
(Product) 30 คะแนน 

แบบประเมินผลน าเสนองานวิจัย 
(10 คะแนน) 

 
 

แบบประเมินรปูเล่มงานวิจัย 
(20 คะแนน)  

จิตพิสัย 20 คะแนน 
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คู่มือแนวทางการสอนวิชาโครงการ   หน้า   
 

ตัวอย่าง การประเมินผลวิชาโครงการประเภทวิจัยทดลองและวิจัยพัฒนา 
และประเภทวิจัยโครงการ 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
(Planning) 10 คะแนน 

ข้ันระหว่างด าเนินการ 
(Process) 35 คะแนน 

แบบประเมินการท างานเป็นกลุ่ม 
(10 คะแนน) 

 

 

แบบเสนอโครงการ 

แบบขออนุมัตโิครงการ 

ข้ันก่อนการด าเนินงาน 
(Planning) 15 คะแนน 

ข้ันสิ้นสุดด าเนินงาน 
(Product) 30 คะแนน 

แบบประเมินผลน าเสนองาน 
(20 คะแนน) 

แบบประเมินรปูเล่มงานวิจัย 
(10 คะแนน)  

แบบประเมินความก้าวหน้า 
 (25 คะแนน) 

จิตพิสัย (20 คะแนน) 
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คู่มือแนวทางการสอนวิชาโครงการ   หน้า   
 

 
 
 
 

 
 

1. การเขียนรายงานการวิจัยประเภทโครงการสิ่งประดิษฐ์ / นวัตกรรม 
รายงานการวิจัยประกอบด้วย 3  ส่วน  คือ  ส่วนหน้า  ส่วนเนื้อหา  และส่วนท้าย  แนวทางการเขียนแต่

ละส่วนมีดงันี ้
  

ส่วนประกอบ 
- ปกนอก  ประกอบด้วยช่ือเรื่อง  ช่ือผู้วิจัย  และข้อความอื่นๆ เช่น  หน่วยงานของผู้วิจัย  ปีทีท่ าวิจัย 

ตัวอักษรตัวหนา 
- ใบรองปก 
- ปกใน  ประกอบด้วยช่ือเรือ่ง  ช่ือผู้วิจัย  และข้อความอื่นๆ เช่น  หน่วยงานของผู้วิจัย  ปีที่ท าวิจัย  

ตัวอักษร   ไม่ต้องท าตัวหนา 
- แบบใบรับรองโครงการ 
- บทคัดย่อ  เป็นส่วนที่สรปุย่อเรื่องราวทั้งหมดของงานวิจัย  สิ่งส าคัญที่ควรน าเสนอได้แก่  วัตถุประสงค์

ของการวิจัย  วิธีด าเนินการวิจัย  ผลงานวิจัย  สรุปและข้อเสนอแนะ 
- กิตติกรรมประกาศ  เป็นการประกาศขอบคุณบุคคลและหนว่ยงานที่ให้ความอนุเคราะห์และสนับสนุน

ให้การด าเนินงานการวิจัยส าเรจ็ได้ด้วยดี 
- สารบัญ  โดยทั่วไปแบ่งเป็น 3 ส่วนได้แก่  สารบัญเนื้อเรื่อง  สารบัญตาราง  และสารบญัแผนภูมิและ

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

 

แนวการเขียนส่วนเน้ือหา 
 ส่วนเนื้อหาประกอบไปด้วย 5 บท  (รวมจ านวนหน้าไม่เกิน  20 หน้า) ดังนี้ 
 บทท่ี  1  บทน า   
 บทท่ี  2  แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง   
 บทท่ี  3  วิธีด าเนินการวิจัย   
 บทท่ี  4  ผลการวิจัย   
 บทท่ี  5  สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ   
 

ส่วนท้าย 
 บรรณานุกรม  
 ภาคผนวก   

-  หนังสือรบัรองการน าไปใช้ประโยชน์ 
-  คู่มือการใช้ 
-  แผนธุรกิจ 
- รายงานค่าใช้จ่าย 

รูปแบบกำรเขียนรำยงำนโครงกำร  แสดงรำยละเอยีด  ตัวอย่ำงทั้ง ๓ ประเภท ดังน้ี 
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-  อื่นๆ  
           ประวัติผู้ท าวิจัย 
 

แนวการเขียนส่วนเน้ือหา มีรายละเอียดดังน้ี 
บทท่ี  1  บทน า  ประกอบด้วยส่วนต่างๆทีเ่ขียนไว้แล้วในแบบเสนอโครงการวิจัย  ประกอบด้วยหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้ 
 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 ขอบเขตของการวิจัย (ขอบเขตการสร้างสิ่งประดิษฐ์และการประเมินประสิทธิภาพสิง่ประดิษฐ์) 
 ประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้ับ 
บทท่ี  2  แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง   
 บทนี้เป็นการน าเสนอแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่ใช้เป็นกรอบในการวิจัยต้องเรียบเรียงสรุป
กรอบความคิด  หลกัการ  การเขียนต้องเป็นการเรียบเรียงเนื้อหาเหมือนกับการเขียนบทความทางวิชาการไม่ควร
ลอกเนื้อหามาต่อกันเป็นท่อนๆ หัวข้อส าคัญควรจะประกอบด้วย  

- แนวความคิดหรือทฤษฎีที่เกี่ยวข้องที่น ามาใช้ในงานวิจัย 
- ผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่น ามาใช้ในการแก้ปญัหา 

 

บทท่ี  3  วิธีด าเนินการวิจัย 
 บทนี้เป็นการน าเสนอถึงวิธีการสร้างและพฒันาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย รูปแบบการวิจัย การเก็บรวบรวม
ข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล หัวข้อที่ควรน าเสนอในบทนี้มีดังนี้ 

- การสร้างเครื่องมือส าหรับใช้ในการวิจัย มีอะไรบ้าง มีขั้นตอนการสร้างและพฒันาอย่างไร 
- ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง 
- การด าเนินการทดลอง เขียนให้ชัดเจนว่าด าเนินการอย่างไร 
- การเกบ็รวบรวมข้อมูลมีแผนอย่างไร เกบ็เมือ่ใดอย่างไร ใครเป็นคนเกบ็ ใครเป็นคนให้ข้อมลู 
- การวิเคราะห์ข้อมลูการวิจัยใช้วิธีการใด 
จะเห็นว่าหลาย ๆ หัวข้อในบทนี้อยู่ในแบบเสนอโครงงานวิจยัที่ท าไว้แล้ว แต่ต้องน ามาขยายความและเขียน

บรรยายในลักษณะที่ได้ท าไปแล้ว 
 

บทท่ี  4 ผลการวิจัย 
 บทนี้เป็นการน าเสนอผลการวิจัย  ซึ่งมทีั้งผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ  และเชิงคุณภาพหลักการ
น าเสนอผลการวิจัยทั้งสองลักษณะมีดงันี ้
 

ผลการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
- เรียงล าดับตามวัตถุประสงค์การวิจัย 
- ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย  หลีกเลี่ยงการใช้ภาษาทางสถิต ิ
- หากมีตารางหรือกราฟใหอ้ธิบายอย่างชัดเจนว่าต้องการน าเสนออะไร 

 

บทท่ี  5  สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
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 บทนี้เป็นการน าเสนอข้อสรุปจากทกุบทที่ผ่านมาและข้อค้นพบที่ได้จากการวิจัย  การเขียนโดยทั่วไปจะ
เริ่มจากวัตถุประสงค์การวิจัย  สรุปวิธีการวิจัยโดยย่อ  สรปุผลการวิจัย  การอภิปรายผลการวิจัยและข้อเสนอ  การ
เขียนสรปุผลการวิจัยควรเขียนในลักษณะการตีความจากข้อมูลใหส้ั้น  กระชับ  และเรียงล าดับตามวัตถุประสงค์
ของการวิจัย  การเขียนอภิปรายผลการวิจัย  ควรแยกอภิปรายเป็นประเด็น  โดยช้ีประเด็นว่าสอดคล้องหรือไม่
สอดคล้องกบัทฤษฎีหรือผลการวิจัยที่คนอื่นท าไว้โดยยกเหตผุลมาประกอบการอภิปราย 
 การเขียนข้อเสนอแนะ  เป็นการน าเสนอประเด็นที่ควรน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์  ซึ่งมีข้อควรระวังใน
การน าไปใช้อะไรบ้าง  แนะน าไปใช้อะไรบ้าง และข้อเสนอแนะว่าควรท าวิจัยอะไร  อย่างไร 
 การเขียนประสบการณ์ท่ีผู้วิจัยได้รับ  ในงานวิจัยเชิงปฏิบัตกิารหรืองานวิจัยเชิงคุณภาพถือว่าหัวข้อนี้เป็น
สิ่งทีส่ าคัญมาก  เพราะเป็นการเล่าถึงความรูส้ึกที่เกิดข้ึนทัง้ทางบวกและทางลบปัญหาอปุสรรคทีผู่้วิจัยพบและแนว
ทางการแก้ปัญหาอปุสรรคเหล่าน้ี  รวมทั้งการเล่าถึงการเรียนรู้จากประสบการณ์ในการท าวิจัยที่มีคุณค่าต่อผู้วิจัย
ทั้งในด้านท างานและหน่วยงาน 
 

แนวทางการเขียนส่วนท้าย 
ส่วนท้ายของการเขียนรายงานการวิจัยประกอบด้วย  2  ส่วน  คือ  
บรรณานุกรม  การเขียนบรรณานุกรมให้ใช้รูปแบบดังต่อไปนี้ 
ช่ือผู้แต่ง.1,/ช่ือสกลุผู้แต่งคนที่ 2.//และช่ือผู้แต่งคนที่ 3.//(ปีที่พิมพ์).//ช่ืองานเขียน.//ครัง้ที่พิมพ์/:/

สถานที่พิมพ.์ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
หมายเหตุ เครื่องหมาย / หมายถึง เว้นวรรค 1 ตัวอักษร ถ้าไม่ปรากฏช่ือผู้แตง่ ให้ลงช่ือเรือ่งเป็นส าคัญ 
ภาคผนวก  การเขียนภาคผนวกอาจจะน าเสนอภาพกิจกรรม  เครื่องมอืที่ใช้ในการวิจัย  อุปกรณ์   

ตัวอย่างข้อมูลดบิ ทั้งนี้ขอให้พจิารณาความเหมาะสมด้วยว่าควรน าเสนออะไร  ตามล าดับอย่างไร 
 

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

 
 

กรณี วัสดุสื่อโสตทัศน์ ประเภทแถบบันทึกเสียง แผ่นเสียง แผ่นซีดี ภาพยนตร ์ภาพเลื่อน ภาพน่ิง แผนที่ วีดี
ทัศน์ ใช้รูปแบบดังนี ้
ชื่อผู้บรรยายหรือผู้พูดหรือผู้ขับร้อง(ถ้ามี).//(ปีที่ผลิต).//ช่ือของวัสด.ุ//(ประเภทของวัสดุ).// 

กรณี สื่ออิเล็กทรอนิกส ์(ออนไลน)์ 
ชื่อผู้แต่ง.//(วันเดือนปีทีส่ืบค้น).//ช่ือเรื่อง.//แหล่งที่มา(เว็บไซต์) 
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(ช่ือผลงานสิ่งประดิษฐ์).................................................... 
 
 

(ผู้วิจัย) 
........................................................................รหัสนักศึกษา.............................. 
.........................................................................รหัสนักศึกษา.............................. 
.........................................................................รหัสนักศึกษา.............................. 

 
 
 

ระดับช้ัน........................................................................ 
สาขาวิชา.............................สาขางาน.........................ห้อง................... 

 
 
 
 

ครูท่ีปรึกษา 
......................................................................... 

 
 
 
 
 
 
 

วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด   อาชีวศกึษาจังหวัดตรัง 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา  กระทรวงศึกษาธกิาร 

ภาคเรยีนที่ .............. ปกีารศกึษา.............................. 

ตัวอย่ำงปกนอก 
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  ตัวอย่ำงใบรองปก (เปล่ำ) 
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(ชื่อผลงานสิ่งประดิษฐ์).................................................... 

 
 

(ผู้วิจัย) 
........................................................................รหัสนักศึกษา.............................. 
.........................................................................รหัสนักศึกษา.............................. 
.........................................................................รหัสนักศึกษา.............................. 

 
 
 

ระดับชั้น........................................................................ 
สาขาวิชา.............................สาขางาน.........................ห้อง................... 

 
ครูที่ปรึกษา 

......................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด   อาชีวศึกษาจังหวัดตรัง 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 

ภาคเรียนท่ี .............. ปีการศึกษา..............................  
 
 

ตัวอย่ำงปกใน 
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ใบรับรองโครงการ 
 

รายวิชา...................................รหัสวิชา..............................ภาคเรียนท่ี............ปีการศึกษา............................ 
 

ชื่อโครงการ............................................................................................................................. .................. 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  1.  .......................................................................... รหัสประจ าตัว.................................... 
         2.  .......................................................................... รหัสประจ าตัว.................................... 
         3.  .......................................................................... รหัสประจ าตัว.................................... 
ครูท่ีปรึกษา............................................................................................................................................... 
ปีการศึกษา............................................................................................................................. .................. 
 ได้รับอนุมัติให้เป็นส่วนหนึง่ของการศึกษารายวิชาโครงการ (..........................) สาขาวิชา............................
หลักสูตรประกาศวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 
 
คณะกรรมการสอบโครงการ 
 

ลงช่ือ..........................................ประธาน 
   (....................................................) 

 
ลงช่ือ..........................................กรรมการ
(...................................................) 

 
ลงช่ือ......................................กรรมการและเลขานุการ 

                                            (....................................................) 
 

ลงช่ือ..........................................หัวหน้าแผนกวิชา 
   (....................................................) 

 
ลงช่ือ.....................................รองผู้อ านวยฝ่ายวิชาการ 

           (นายทวีศักดิ์ ศิลวิศาล) 
 

ลงช่ือ.....................................ผู้อ านวยการวิทยาลัย 
            (นายกษิดิฏฐ์ ค าศรี) 
 

ตัวอย่ำงแบบใบรับรองโครงกำร 
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ชื่อผลงาน : …………………………………………………………………………………………………………… 
ผู้จัดท า  : …………………………………………………………………………………………………………. 
 
ครูท่ีปรึกษา : …………………………………………………………………………………………………………. 
สาขาวิชา : ………………………………………………………………………………………………………… 
สาขางาน : ………………………………………………………………………………………………………. 
ปีการศึกษา : …………………………………………………………………………………………………………. 
 

บทคัดยอ่ 
 

 ในการวิจัยครัง้นี้มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย  คือ.......................................................................... 
..................................................................โดยมีสมมุติฐานในการวิจัย 
คือ.......................................................................................................................... ................................ 
............................................................กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนีป้ระกอบด้วย 
............................................................................................................................. ...................เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัย  ได้แก่................................................................................................................ ..................ค่าสถิติที่ใช้ในการ
วิจัย  คือ.............................................................................. .......................ผลการวิจัยมีดังนี้ 
 ............................................................................................................................. .........................................
............................................................................................................................................................................ ........
........................................................................................................................... .......................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ตัวอย่ำงบทคัดย่อ 
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กิตตกิรรมประกาศ 

 
 ค าขอบคุณผู้ให้ความช่วยเหลือต่างๆ …………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ช่ือนักศึกษา........................... 
ช่ือนักศึกษา............................ 
ช่ือนักศึกษา............................ 

 
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ตัวอย่ำงกิตติกรรมประกำศ 
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สารบัญ 

 
                                                                                                                   หน้า 
บทคัดย่อ                      ก 
กิตติกรรมประกาศ                 ข 
สารบัญ                                     ค 
สารบัญตาราง                  ง 
สารบัญภาพ                  จ 
บทที่ 1  บทน า 
 1.1  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 1.2  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.3  ขอบเขตของการวิจัย 
 1.4  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั 
บทที่ 2 แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง. 
 2.1......................................... 
 2.2.......................................... 
บทที่ 3  วิธีด าเนินการวิจัย 
 3.1  ...................................... 
 3.2........................................ 
บทที่ 4  ผลการวิจัย 
 ................................................ 
 ................................................ 
บทที่ 5 สรุปอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 5.1......................................... 
 5.2......................................... 
 5.3....................................... 
บรรณานุกรม 
ภาคผนวก  ก 
ภาคผนวก  ข 
ประวัติผูท้ าวิจัย 
  

ตัวอย่ำงสำรบัญ 
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คู่มือแนวทางการสอนวิชาโครงการ   หน้า   
 

 
สารบัญตาราง 

 
ตาราง             หน้า 
 
ตารางที่ 1.1 ............................................... 
ตารางที่ 1.2................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ตัวอย่ำงสำรบัญตำรำง 
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คู่มือแนวทางการสอนวิชาโครงการ   หน้า   
 

 
 

สารบัญภาพ 
 

ภาพ          หน้า 
 
ภาพที่  1 ............................................... 
ภาพที่  2 ................................................. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ตัวอย่ำงสำรบัญภำพ 

41 



คู่มือแนวทางการสอนวิชาโครงการ   หน้า   
 

2. การเขียนรายงานการวิจัยทดลองและพัฒนา 
การเขียนรายงานประเภทการวิจยั  

1. ปก   
1.1  ปกนอก  ท าด้วยกระดาษแข็ง  และช่ือโครงการ  ช่ือผูจ้ัดท าโครงการ    ระดับช้ัน  
สาขาวิชา  ช่ือครูที่ปรกึษา  ช่ือวิทยาลัย 
1.2  ใบรองปก  มีไว้เพื่อยึดปกให้ติดกับเล่มหนงัสอื  และช่วยป้องกันเนื้อหนงัสือเมื่อปก
หลงัหลุดใช้กระดาษสีขาวปล่อยเป็นแผ่นซ้อนบนหนงัสือ 
1.3  ปกใน  ข้อความในปกจะเหมือนกันปกแข็งด้านนอกทกุอย่างและเป็นภาษาไทย   
พิมพ์ไม่ใช้ตัวหนา 

  2.  แบบขออนุมัติโครงการ 
  3.  กิตติกรรมประกาศ  เป็นการแสดงค าอทุิศความดีของหนังสือให้แก่ผูม้ีพระคุณซึ่งได้ให ้
   ความช่วยเหลือสนับสนุนจนโครงการส าเรจ็ด้วยดี 

4.  บทคัดย่อ  ให้เขียนบทคัดย่อ  เป็นการสรุปความหลกัการและเหตผุลความส าคัญของเนื้อหา
 5.  สารบัญ  เป็นหน้าบอกรายการและต าแหนง่ของเนือ้หาสาระในเลม่  เช่นบอกบทอยู่หน้าที่ 

เท่าใด  อาจเพิ่มหน้าสารบญัตารางและสารบัญภาพประกอบเพิ่มเติม 
 6.  เน้ือเรื่อง  

   บทท่ี  1  บทน า   
   บทท่ี  2  แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง   
   บทท่ี  3  วิธีด าเนินการวิจัย   
   บทท่ี  4  ผลการวิจัย   
   บทท่ี  5  สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ   
  7.  บรรณานุกรม  เอกสารอ้างอิง  เป็นรายการแสดงรายช่ือหนังสือที่ใช้ค้นคว้าหรืออ้างอิง 

ต้องพิมพ์ให้ถูกต้อง  และดรูายละเอียดได้ในหน้าบรรณานุกรม 
 8. ภาคผนวก เป็นส่วนข้อมูลอื่น  ที่ต้องการเพิม่เติม  และมคีวามส าคัญในการค้นคว้า  และใช้
เป็นอ้างอิงได้เช่น Data sheet รายการอปุกรณ์  ภาพถ่ายช้ินงาน  โปรแกรมควบคุมการท างานแตล่ะ
เรื่องแบ่งเป็นภาคผนวก  ก  ภาคผนวก ข  ตามความเหมาะสม 
          9. ประวัติ ผู้ท าวิจัย  แสดงช่ือ  อายุ  การศึกษา ประสบการณ์ อาชีพ  และความสามารถ
ผู้จัดท าโครงการเป็นหน้าท้ายกระดาษสุดของเนื้อหา  ถ้าผู้ท ามากกว่า 1  คน  ให้แยกคนละหนึ่งแผ่น
หลักเกณฑ์ในการจัดท าเอกสารรายงานวิจัย  ใช้รูปแบบตัวอักษร (font) แบบ TH SarabunPSK 
ดังน้ี  1. ขนาดตัวอักษรแสดงบท   ใช้ขนาดตัวอักษร  20  Point  หนา 

2. ขนาดตัวอักษรแสดงหัวข้อใช้ขนาดตัวอักษร  18  Point  หนา 
3. ขนาดตัวอักษรแสดงเนือ้หา    ใช้ขนาดตัวอักษร  16  Point  หนา 

  

42 



คู่มือแนวทางการสอนวิชาโครงการ   หน้า   
 

 
 
 
 
 

 
รายงานการวิจัย 

(ช่ือเร่ือง).................................................... 
 
 

(ผู้วิจัย) 
........................................................................รหัสนักศึกษา.............................. 
.........................................................................รหัสนักศึกษา.............................. 
.........................................................................รหัสนักศึกษา.............................. 

 
 
 

ระดับช้ัน........................................................................ 
สาขาวิชา.............................สาขางาน.........................ห้อง................... 

 
 
 

ครูท่ีปรึกษา 
......................................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด   อาชีวศกึษาจังหวัดตรัง 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา  กระทรวงศึกษาธกิาร 

ภาคเรยีนที่ .............. ปกีารศกึษา.............................. 

ตัวอย่ำงปกนอก 
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คู่มือแนวทางการสอนวิชาโครงการ   หน้า   
 

  ตัวอย่ำงใบรองปก (เปล่ำ) 
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คู่มือแนวทางการสอนวิชาโครงการ   หน้า   
 

 
 
 
 

 
 
 

(ชื่อเรื่อง).................................................... 
 
 

(ผู้วิจัย) 
........................................................................รหัสนักศึกษา.............................. 
.........................................................................รหัสนักศึกษา.............................. 
.........................................................................รหัสนักศึกษา.............................. 

 
 
 
 

ระดับชั้น........................................................................ 
สาขาวิชา.............................สาขางาน.........................ห้อง................... 

 
 
 

ครูที่ปรึกษา 
......................................................................... 

 
 
 

 
วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด   อาชีวศึกษาจังหวัดตรัง 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 
ภาคเรียนท่ี .............. ปีการศึกษา..............................  

 

ตัวอย่ำงปกใน 
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คู่มือแนวทางการสอนวิชาโครงการ   หน้า   
 

ใบรับรองโครงการ 
 

รายวิชา...................................รหัสวิชา..............................ภาคเรียนท่ี............ปีการศึกษา............................ 
 

ชื่อโครงการ............................................................................................................................. .................. 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  1.  .......................................................................... รหัสประจ าตัว.................................... 
         2.  .......................................................................... รหัสประจ าตัว.................................... 
         3.  .......................................................................... รหัสประจ าตัว.................................... 
ครูท่ีปรึกษา............................................................................................................................................... 
ปีการศึกษา............................................................................................................................. .................. 
 ได้รับอนุมัติให้เป็นส่วนหนึง่ของการศึกษารายวิชาโครงการ (..........................) สาขาวิชา............................
หลักสูตรประกาศวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 
 
คณะกรรมการสอบโครงการ 
 

ลงช่ือ..........................................ประธาน 
   (....................................................) 

 
ลงช่ือ..........................................กรรมการ
(...................................................) 

 
ลงช่ือ......................................กรรมการและเลขานุการ 

                                            (....................................................) 
 

ลงช่ือ..........................................หัวหน้าแผนกวิชา 
   (....................................................) 

 
ลงช่ือ.....................................รองผู้อ านวยฝ่ายวิชาการ 

           (นายทวีศักดิ์ ศิลวิศาล) 
 

ลงช่ือ.....................................ผู้อ านวยการวิทยาลัย 
            (นายกษิดิฏฐ์ ค าศรี) 
 

 
 
  

ตัวอย่ำงแบบใบรับรองโครงกำร 
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คู่มือแนวทางการสอนวิชาโครงการ   หน้า   
 

 
กิตตกิรรมประกาศ 

 
 ค าขอบคุณผู้ให้ความช่วยเหลือต่างๆ 

............................................................................................................... 
............................................................................................................................................ .............................. 
.................................................................................................... ...................................................................... 
............................................................................................................................. ............................................. 
........................................................................................................................................... ............................... 
................................................................................................... ....................................................................... 
............................................................................................................................. ............................................. 

 
ชื่อนักศึกษา................................ 
ชื่อนักศึกษา................................ 
ชื่อนักศึกษา................................ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ตัวอย่ำงกิตติกรรมประกำศ 
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คู่มือแนวทางการสอนวิชาโครงการ   หน้า   
 

ชื่อผลงาน : …………………………………………………………………………………………………………… 
ผู้จัดท า  : …………………………………………………………………………………………………………. 
 
ครูท่ีปรึกษา : …………………………………………………………………………………………………………. 
สาขาวิชา : ………………………………………………………………………………………………………… 
สาขางาน : ………………………………………………………………………………………………………. 
ปีการศึกษา : …………………………………………………………………………………………………………. 

บทคัดยอ่ 
 

 ในการวิจัยครัง้นี้มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย  คือ........................................................................ 
................................................................................................โดยมีการสมมุติฐานในการวิจัยคือ
......................................................................................................................................................... . 
.................................................................................กลุม่ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย 
............................................................................................................................. ...................เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัย  ได้แก่.............................................................................. ................................................ค่าสถิตทิี่ใช้ในการวิจัย  
คือ 
.....................................................................................................ผลการวิจัยมีดังนี้ 
 ......................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .......................................................
............................................................................................................................. .......................................................
........................................................................................................................................................................ ............
....................................................................................................................... .............................................................
........................................................................................................................  
.......................................................................... ..........................................................................................................
............................................................................................................................. .......................................................
............................................................................................................................. .......................................................
........................................................................................................................................................................... .........
.......................................................................................................................... ........ 
  

ตัวอย่ำงบทคัดย่อ 
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คู่มือแนวทางการสอนวิชาโครงการ   หน้า   
 

สารบัญ 
                  หน้า 

กิตติกรรมประกาศ          ก 
บทคัดย่อ           ข 
สารบัญ            ค 
สารบัญตาราง           ง 
สารบัญภาพ           จ 
บทท่ี 1 บทน า 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 สมมุติฐานการวิจัย  
 ขอบเขตการวิจัย 
 ค าจ ากัดความที่ใช้ในการวิจัย 
 ข้อตกลงเบื้องต้น 
 ประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้ับ 
          นิยามศัพท์เฉพาะ 
บทท่ี 2  แนวคิด  ทฤษฎี  และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 .................................... 
 ................................... 

................................... 
 ................................... 
บทท่ี 3 วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง 
 การสร้างเครื่องมือในการวิจัย 
 การด าเนินการวิจัย 
 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 การวิเคราะห์และสรุปผล 
บทท่ี 4 ผลการวิจัย 
 .................................. 
 .................................. 
บทท่ี 5 สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 สรปุผลการวิจัย 
 อภิปรายผล…. 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัย 
บรรณานุกรม 

ตัวอย่ำงสำรบัญ 
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คู่มือแนวทางการสอนวิชาโครงการ   หน้า   
 

ภาคผนวก 
ประวัติผู้ท าวิจัย 

สารบัญตาราง 
 

ตาราง             หน้า 
 
ตารางที่ 1.1 ............................................... 
ตารางที่ 1.2................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ตัวอย่ำงสำรบัญตำรำง 
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คู่มือแนวทางการสอนวิชาโครงการ   หน้า   
 

 
 

สารบัญภาพ 
 

ภาพ          หน้า 
 
ภาพที่  1 ............................................... 
ภาพที่  2 ................................................. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่ำงสำรบัญภำพ 
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คู่มือแนวทางการสอนวิชาโครงการ   หน้า   
 

จัดหน้ากระดาษ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

  

 

 
หน้าทั่วไปใหเ้ริ่มชิดขอบบน 1.5  นิ้ว     ทุกหน้า  ยกเว้นบทที ่

บทที่ 3 
 

การออกแบบและการด าเนินงาน   

หน้าปกติทั่วไปให้กั้นบน 1.5  นิ้ว 

 

หน้าเริม่ต้นบทต่างๆ 
ให้กั้นบน 2 นิ้ว 

 กระดาษ A4 

กั้นหน้า 1.5  นิ้ว 

 เว้นวรรค 1 บรรทัด 

กั้นหลงั 1 นิ้ว 

กั้นล่าง 1.5 นิ้ว 
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คู่มือแนวทางการสอนวิชาโครงการ   หน้า   
 

2  น้ิว  (หน้าบทท่ี  1, 2,3, 4, 5  ไม่ต้องใส่เลขหน้า) 
 บทท่ี  1  (ใช้อักษรตัวเข้ม  ขนาด  20  พอยท์) 

                                      บทน า   (ใช้อักษรตัวเข้ม  ขนาด  20  พอยท์) 
 
1. 1  ความเป็นมาของปญัหา  (ใช้อักษรตัวเข้ม  ขนาด  18  พอยท์) 
 (ควรกล่าวถึงท่ีมาของเรื่องท่ีจะท าการวิจัยเน่ืองมาจากสาเหตุอะไร  ควรกล่าวถึงปัญหา 
ท่ีเป็นจุดสนใจ  กรณีการท าโครงการให้ประโยชน์  โดยเขียนประเด็นส าคัญที่จะศึกษาให้กะทัดรัด 
และชัดเจน   อาจมีการอ้างถึงสิ่งท่ีเกี่ยวข้อง) 
.................................................................................................................................................. ........................ 
......................................................................................................... ................................................................. 
............................................................................................................................. ............................................. 

1.5  น้ิว     ..........................................................................................................................................................................   1 น้ิว 
1. 2  วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 (ควรระบุถึงความมุ่งหมาย  หรอืวัตถุประสงค์ของการศึกษาว่าต้องการพสิูจนเ์รื่องอะไร  หรือต้องการรู้
เรื่องอะไรบ้าง  วัตถุประสงค์ต้องสอดคลอ้งกบัเนื้อเรือ่ง) 
............................................................................................................................. ............................................. 
............................................................................................................................. ............................................. 
.......................................................................................................................................................................... 
1. 3 สมมติฐานการศกึษา(ถ้าม)ี 
 (ควรเป็นการตอบค าถามล่วงหน้าจากวัตถุประสงค์ของโครงการที่ตั้งไว้) 
............................................................................................................................. ............................................. 
............................................................................................................................. ............................................. 
.......................................................................................................................................................................... 
1. 4   ขอบเขตของการศกึษา 
 (กรอบแนวคิดในการวิจัย   ควรเป็นการระบุว่าการศึกษาน้ันจะท าในเรื่องอะไรมีขอบเขตกว้างหรือ 
แคบเพียงไร  โดยกล่าวถึงขอบเขตเกี่ยวกับ  ประชากร  กลุม่ตัวอย่าง  ตัวแปรที่ศึกษา  เนื้อหาที่ศึกษา   
ระยะเวลาที่ศึกษา  ฯลฯ )   
....................................................................................................................................................... ................... 
............................................................................................................... ........................................................... 

1.5  น้ิว      

ตัวอักษร  ขนาด  16 พอยท์ 
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คู่มือแนวทางการสอนวิชาโครงการ   หน้า   
 

1.5  น้ิว 
(ใส่เลขหน้ามุมบนขวาทุกหน้า  ยกเว้นหน้าบทท่ี  1, 2, 3, 4, 5  ไม่ต้องใส่เลขหน้า) 

1. 5  นิยามศพัท์เฉพาะ 
 (ควรเป็นการให้ความหมายทีเ่ฉพาะเจาะจงของค าศัพท์บางค าที่ใช้ในการท าโครงการ) 
.......................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................. ............................................. 
............................................................................................................................. ............................................. 
.......................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................. ............................................. 

1.5  น้ิว     ..........................................................................................................................................................................  1 น้ิว 
.......................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................. ............................................. 
............................................................................................................................. ............................................. 
.......................................................................................................................................................................... 
1. 6   ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 
 (ควรเป็นการกล่าวถึงการน าผลที่ได้จากการน าผลที่ได้จากการท าโครงการครั้งนี้ไปใช้ประโยชน์ 
ต่อไปในอนาคต) 
...................................................................................................................................................... .................... 
.............................................................................................................. ............................................................ 
............................................................................................................................. ............................................. 
..................................................................................................................................................... ..................... 
............................................................................................................. ............................................................. 
............................................................................................................................. ............................................. 
.................................................................................................................................................... ...................... 
............................................................................................................ .............................................................. 
............................................................................................................................. ............................................. 
................................................................................................................................................... ....................... 
........................................................................................................... ............................................................... 
............................................................................................................................. ............................................. 

 
1.5  น้ิว      
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คู่มือแนวทางการสอนวิชาโครงการ   หน้า   
 

2  น้ิว 
 บทท่ี  2   (ใช้อักษรตัวเข้ม  ขนาด  20  พอยท์) 

                                      เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง   (ใช้อักษรตัวเข้ม  ขนาด  
20  พอยท์) 

2.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง(ใช้อักษรตัวเข้ม   ขนาด   18  พอยท์) 
 (ควรอ้างทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องประกอบการท าโครงการ) 
............................................................................................................................. ............................................. 
.......................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................. ............................................. 
............................................................................................................................. ............................................. 
.......................................................................................................................................................................... 

1.5  น้ิว     ..........................................................................................................................................................................  1 น้ิว 
............................................................................................................................. ............................................. 
2.2  เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 (ควรอ้างงานวจิัยท่ีเกี่ยวข้องจากที่มีผู้ท ามาก่อนแล้วประกอบการท าโครงการ) 
............................................................................................................................. ............................................. 
...................................................................................................................................................... .................... 
.............................................................................................................. ............................................................ 
............................................................................................................................. ............................................. 
............................................................................................................................................ .............................. 
.................................................................................................... ...................................................................... 
............................................................................................................................. ............................................. 
2.3  หัวข้อ............................ 
 (ก าหนดหัวข้อจากเอกสารทีเ่กี่ยวข้องมาประกอบการวิจัย เช่น  กรอบวิสัยทัศน์ของวิทยาลัยฯ   
ของสอศ. ของกระทรวง   ระเบียบที่เอื้ออ านวย  แผนพัฒนาอาชีวศึกษา  แผนพัฒนา ฯ ฉบับที่.......   ฯลฯ) 
..........................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ............................................. 
............................................................................................................................. ............................................. 
..........................................................................................................................................................................  

1.5  น้ิว      
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คู่มือแนวทางการสอนวิชาโครงการ   หน้า   
 

1.5  น้ิว 
(ใส่เลขหน้ามุมบนขวาทุกหน้า  ยกเว้นหน้าบทท่ี  1, 2, 3, 4, 5   ไม่ต้องใส่เลขหน้า) 

2. 4   หัวข้อ....................... 
 (ก าหนดหัวข้อจากเอกสารทีเ่กี่ยวข้องมาประกอบการวิจัย เช่น  กรอบวิสัยทัศน์ของวิทยาลัยฯ   
ของสอศ. ของกระทรวง   ระเบียบที่เอื้ออ านวย  แผนพัฒนาอาชีวศึกษา  แผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ .......   ฯลฯ ) 
.......................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................. ............................................. 
............................................................................................................................. ............................................. 
.......................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................. ............................................. 

1.5  น้ิว     ..........................................................................................................................................................................    1 น้ิว 
............................................................................................................................................................ .............. 
.................................................................................................................... ...................................................... 
............................................................................................................................. ............................................. 
........................................................................................................................................................... ............... 
2. 5  หัวข้อ................... 
 (ก าหนดหัวข้อจากเอกสารทีเ่กี่ยวข้องมาประกอบการวิจัย เช่น  กรอบวิสัยทัศน์ของวิทยาลัยฯ   
ของสอศ. ของกระทรวง   ระเบียบที่เอื้ออ านวย  แผนพัฒนาอาชีวศึกษา  แผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ ......   ฯลฯ ) 
............................................................................................................................. ............................................. 
............................................................................................................................. ............................................. 
.......................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................. ............................................. 
............................................................................................................................. ............................................. 
.......................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................. ............................................. 
............................................................................................................................. ............................................. 
.......................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................. ............................................. 
............................................................................................................................. ............................................. 
.......................................................................................................................................................................... 

 
1.5  น้ิว    
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คู่มือแนวทางการสอนวิชาโครงการ   หน้า   
 

2  น้ิว 
 บทท่ี  3  (ใช้อักษรตัวเข้ม  ขนาด  20  พอยท์) 

                                      วิธีด าเนินการศึกษาค้นคว้า   (ใช้อักษรตัวเข้ม  ขนาด  20  
พอยท์) 

(บทท่ี 3   กรณีท าสิ่งประดิษฐ์ฯ) 
 ในการด าเนินการศึกษาครั้งน้ี  คณะผู้จัดท าโครงการได้ศึกษาข้อมูลเบ้ืองต้น (เกี่ยวกับการสร้าง
สิ่งประดิษฐ์  ช่ือเรื่อง.........................)  และได้ด าเนินการตามข้ันตอนดังน้ี 
 3.1  ศึกษาข้อมูลเบ้ืองต้น 
 3.2  อุปกรณ์ / เครื่องมือท่ีใช้ในการสร้างเครื่องมือ 
 3.3  การออกแบบ 
 3.4  การสร้าง 
 3.5  การทดลองประสิทธิภาพ 
3.1  ศึกษาข้อมูลเบื้องต้น(ใช้อักษรตัวเข้ม  ขนาด  18  พอยท์) 
 (ควรอ้างข้อมูลเบ้ืองต้นท่ีด าเนินการศึกษาค้นคว้า เช่น เครื่องจักร  เครื่องมือปัจจุบัน เป็นแบบ 
ขนาด  ท่ีสูญเสียพลังงาน  หรือการท างานล้าช้า ฯลฯ  เกิดจาก   หากปรับเปลี่ยนอุปกรณ์  ขนาด ฯลฯ 
จะเกิดประโยชน์อย่างไร) 
............................................................................................................................. ............................................. 
............................................................................................................................. ............................................. 
..........................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ............................................. 

1.5  น้ิว     ..........................................................................................................................................................................    1 น้ิว 
................................................................................................................................................. ......................... 
......................................................................................................... ................................................................. 
............................................................................................................................. ............................................. 
................................................................................................................................................ .......................... 
3.2  อุปกรณ์ / เครื่องมือที่ใช้ในการสร้าง 
 3.2.1……………………………………………………………………………………… 
 3.2.2……………………………………………………………………………………… 
 3.2.3……………………………………………………………………………………… 

1.5  น้ิว      
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คู่มือแนวทางการสอนวิชาโครงการ   หน้า   
 

1.5  น้ิว      
3.3  การออกแบบ ( เขียนแบบพร้อมระบสุัดส่วนที่ชัดเจน) 
............................................................................................................... ........................................................... 
............................................................................................................................. ............................................. 
...................................................................................................................................................... .................... 
.............................................................................................................. ............................................................ 
............................................................................................................................. ............................................. 
..................................................................................................................................................... ..................... 
3.4การสร้าง  (ระบุข้ันตอนการสร้าง) 
.......................................................................... ................................................................................................ 
............................................................................................................................. ............................................. 

1.5  น้ิว     ................................................................................................................................................................... 1  น้ิว 
.......................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................. ............................................. 
............................................................................................................................. ............................................. 
.......................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................. ............................................. 
3.5  การทดลองประสิทธิภาพ  (ระบุวิธีการทดสอบเปน็ข้อ ๆ  ก่อน – หลัง ว่าท าอย่างไร ) 
(เหมาะกบัการวิจัยและพฒันา , การวิจัยแบบทดสอบ,การวิจัยเชิงเปรียบ) 
................................................................................ .......................................................................................... 
............................................................................................................................. ............................................. 
............................................................................................................................. ............................................. 
............................................................................... ........................................................................................... 
............................................................................................................................. ............................................. 
............................................................................................................................. ............................................. 
.............................................................................. ............................................................................................ 
............................................................................................................................. ............................................. 
............................................................................................................................. ............................................. 
............................................................................. ............................................................................................. 
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คู่มือแนวทางการสอนวิชาโครงการ   หน้า   
 

2  น้ิว 
 บทท่ี  3  (ใช้อักษรตัวเข้ม  ขนาด  20  พอยท์) 

                                      วิธีด าเนินการวิจัย   (ใช้อักษรตัวเข้ม  ขนาด  20  พอยท์ ) 
(บทท่ี 3   กรณีท าวิจัยโดยศึกษาเชิงส ารวจ) 

 ในการด าเนินการศึกษาครั้งน้ี  เป็นการท าโครงการเชิงส ารวจ (Survey   Project ) คณะผู้จัดท า
โครงการได้ศึกษาข้อมูลเบ้ืองต้น (เกี่ยวกับการศึกษาช่ือเรื่อง.........................)  และได้ด าเนินการตาม
ข้ันตอนดังน้ี 
3.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
3.2  เครื่องมือท่ีใช้ในการท าโครงการ 
 3.2.1  การสร้างเครื่องมือ 
 3.2.2  การตรวจสอบเครื่องมือ 
3.3  การเก็บรวบรวมข้อมูล  
3.4  การวิเคราะห์และการแปรผลข้อมูล 
3.5  สถิติท่ีใช้ในการท าโครงการ 
 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง(ใช้อักษรตัวเข้ม  ขนาด  18  พอยท์) 
  3.1.1  ประชากร  (ประชากรท้ังหมดท่ีท าการศึกษาครั้งน้ีมีจ านวนเท่าไร) 

............................................................................................................................. ............................................. 
1.5  น้ิว     ..........................................................................................................................................................................    1  น้ิว 

  3.1.2  กลุ่มตัวอย่าง  (จากการก าหนดตัวอย่างตามตารางก าหนดขนาดของ  Krejcie  R.V.  and  
 D.W.  Morgan ( 1970 : 608 ) แล้วเก็บข้อมูลโดยสุม่ตัวอย่างแบบง่ายด้วยการจับฉลากโดยเทียบสัดส่วน
บัญญัติไตรยางศ์  ตามจ านวนประชากรแต่ละกลุม่   จากจ านวน.........กลุม่ คือ 

  กลุ่มที่  1…………………………………………………………………………………………… 
  กลุ่มที ่ 2…………………………………………………………………………………………… 
 กลุ่มที่  ฯลฯ....................................................................................................................................... 

 
1.5  น้ิว 
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คู่มือแนวทางการสอนวิชาโครงการ   หน้า   
 

1.5  น้ิว 
3.2  เครือ่งมือที่ใช้ในการท าโครงการ 
 3.2.1  การสร้างเครื่องมือ 
............................................................................................................................. ............................................. 

1.5  น้ิว     .................................................................................................................................................................. 1  น้ิว 
 3.2.2  การตรวจสอบเครื่องมือ 
........................................................................................................... ............................................................... 
............................................................................................................................. ............................................. 
3.3การเก็บรวบรวมข้อมูล 
............................................................................................................................. ............................................. 
................................................................................... ....................................................................................... 
............................................................................................................................. ............................................. 
............................................................................................................................. ............................................. 
3.4  การวิเคราะหแ์ละการแปรผลขอ้มูล 
..........................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ............................................. 
............................................................................................................................. ............................................. 
..........................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ............................................. 
............................................................................................................................. ............................................. 
 
3.5  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห ์
.......................................................................................................................................... ................................ 
.................................................................................................. ........................................................................ 
............................................................................................................................. ............................................. 
......................................................................................................................................... ................................. 
................................................................................................. ......................................................................... 
 

1.5  น้ิว      
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คู่มือแนวทางการสอนวิชาโครงการ   หน้า   
 

2  น้ิว 
 บทท่ี  4 (ใช้อักษรตัวเข้ม  ขนาด  20  พอยท์) 

                                      ผลการทดสอบ   (ใช้อักษรตัวเข้ม  ขนาด  20   พอยท์) 
(บทท่ี 4   กรณีท าสิ่งประดิษฐ์ฯ) 

 ผลการทดสอบประสทิธิภาพการท างานของ  (ช่ือช้ินงาน).................................................................. 
............................................................................................................................. .........ผลปรากฏดังนี ้

ตารางท่ี  1  แสดง.................................... 
 

    
 
 
 

   

    
 
จากตารางท่ี  1  แสดงว่า...................................................................................................................... .............. 
.................................................................................................................................... ...................................... 

1.5  น้ิว     ..........................................................................................................................................................................    1  น้ิว 
  ตารางท่ี  2  แสดง.................................... 

 
    
    
    
    
    

 
จากตารางท่ี  2  แสดงว่า.................................................................................................................................... 
............................................................................................................................. ............................................. 
............................................................................................................................. ............................................. 

1.5  น้ิว      
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คู่มือแนวทางการสอนวิชาโครงการ   หน้า   
 

1.5  น้ิว      
ตารางท่ี  3  แสดง.................................... 

 
    
 
 
 

   

    
 
จากตารางท่ี  3  แสดงว่า...................................................................................................................... .............. 
......................................................................... ................................................................................................. 
............................................................................................................................. ............................................. 
............................................................................................................................. ............................................. 

1.5  น้ิว     ..........................................................................................................................................................................    1 น้ิว 
  ตารางท่ี  4  แสดง.................................... 

 
    
    
    
    
    

 
จากตารางท่ี  4  แสดงว่า.................................................................................................................................... 
............................................................................................................................. ............................................. 
............................................................................................................................. ............................................. 
.......................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................. ............................................. 
 

1.5  น้ิว      
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คู่มือแนวทางการสอนวิชาโครงการ   หน้า   
 

2  น้ิว 
 บทท่ี  4  (ใช้อักษรตัวเข้ม  ขนาด  20  พอยท์) 

                                      ผลการวิเคราะห์ข้อมูล   (ใช้อักษรตัวเข้ม  ขนาด  20  พอยท์) 
(บทท่ี 4   กรณีท าโครงการโดยศึกษาเชิงส ารวจ) 

บทน า 
 การท าการโครงการเพื่อศึกษา................................................................................................................. ... 
............................................................................................................................. ............................................ 
............................................................................................................................. ............................................. 
....................................................................................................................................................................... ... 

1.5  น้ิว     ..........................................................................................................................................................................    1  น้ิว 
 ผลที่ได้รบัจากการท าโครงการ 

............................................................................................................................. ...................................... 

............................................................................................................................. ...................................... 

................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................. ...................................... 
ตารางที่  1  แสดง.......................... 

    
 
 
 

   

    
 
จากตารางท่ี  1  แสดงว่า...................................................................................................................... .............. 
................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................. ...................................... 
............................................................................................................................. ...................................... 
................................................................................................................................................................... 
 

1.5  น้ิว      
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คู่มือแนวทางการสอนวิชาโครงการ   หน้า   
 

1.5  น้ิว      
 

ตารางท่ี  2  แสดง.................................... 
 

    
    
    
    
    

 
จากตารางท่ี  2  แสดงว่า.................................................................................................................................... 
............................................................................................................................. ............................................. 
............................................................................................................................. ............................................. 

1.5  น้ิว     ..........................................................................................................................................................................    1  น้ิว 
........................................................................................................................ .................................................. 
 

ตารางท่ี  3  แสดง.................................... 
 

    
 
 
 

   

    
 
จากตารางท่ี  3  แสดงว่า............................................................................................................ ........................ 
............................................................................................................................. ............................................. 
.......................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................. ............................................. 

1.5  น้ิว      
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คู่มือแนวทางการสอนวิชาโครงการ   หน้า   
 

2  น้ิว 
 บทท่ี  5  (ใช้อักษรตัวเข้ม  ขนาด  20  พอยท์) 

                                      สรุป / อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ (ใช้อักษรตัวเข้ม ขนาด 
20  พอยท์) 

จากการท าโครงการเรือ่ง.................................................................................................................................. 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ....................................................................................................... ............................. 
.................................................................................................................................... ...................................... 
............................................................................................ .............................................................................. 
............................................................................................................................. ............................................. 
การจัดท าโครงการครั้งนี้  ผู้จัดท าได้ผลสรุปดังนี ้
5.1  สรุปผลการจัดท าโครงการ(ใช้อักษรตัวเข้ม  ขนาด  18  พอยท์) 
 ( การเขียนบทสรุปเป็นการเขียนบอกว่าท าอะไรและได้ผลเป็นอย่างไร  ดูจากวัตถุประสงค์ 
ท่ีก าหนดไว้) 
.......................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................. ............................................. 
............................................................................................................................. ............................................. 
.......................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................. ............................................. 

1.5  น้ิว     .............................................................................................................................................................    1  น้ิว 
......................................................................................................................................................................... . 
............................................................................................................................. ............................................. 
............................................................................................................................. ............................................. 
........................................................................................................................................................................ .. 
............................................................................................................................. ............................................. 
5.2  อภิปรายผลการจัดท าโครงการ 
 ( ระบุสาเหตุหรือเหตุผลท่ีมีผลจากการท าโครงการเป็นไปดังบทสรุป) 
......................................................................................................................... ................................................. 
............................................................................................................................. ............................................. 
................................................................................................................................................................ .......... 
........................................................................................................................ .................................................. 

1.5  น้ิว      
1.5  น้ิว      

 
............................................................................................................................. ............................................. 
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............................................................................................................................. ............................................. 

............................................................................................................................. ............................................. 

..................................................................................... ..................................................................................... 
5.3  ข้อเสนอแนะเพือ่การปรับปรุงและพฒันา 
............................................................................................................................. ............................................. 
............................................................................................................................. ............................................. 
......................................................................................................................................................................... . 
............................................................................................................................. ............................................. 
............................................................................................................................. ............................................. 
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............................................................................................................................. ............................................. 
........................................................................................................................................................ .................. 
................................................................................................................ .......................................................... 
............................................................................................................................. ............................................. 
....................................................................................................................................................... ................... 
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2  น้ิว 
บรรณานุกรม(ใช้อักษรตัวเข้ม  ขนาด  20  พอยท์) 

 
 (บรรณานุกรม  อ้างอิงมากกว่า  5  เล่ม  ) 
........................................................................................ .................................................................................. 
............................................................................................................................. ............................................. 
............................................................................................................................... ........................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................. ............................................. 

1.5  น้ิว     ....................................................................................................................................................................    1  น้ิว 
.......................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................. ............................................. 
............................................................................................................................. ............................................. 
.......................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................. ............................................. 
............................................................................................................................. ............................................. 
.......................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................. ............................................. 
............................................................................................................................. ............................................. 
.......................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................. ............................................. 
............................................................................................................................. ............................................. 
.......................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................. ............................................. 
............................................................................................................................. ............................................. 
.......................................................................................................................................................................... 
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ตัวอย่างการเขยีนเอกสารอ้างอิง 
 
หนังสือ 
ผู้แต่ง. ช่ือหนังสือ. เล่มที่จ านวนเล่ม (ถ้าม)ี. ครั้งที่พิมพ์ (ถ้ามี). ช่ือชุดหนังสือและล าดับที่ (ถ้ามี).        

สถานที่พิมพ์ : ส านักพิมพ์ , ปีพมิพ ์
บทความในหนังสือ 
ผู้เขียนบทความ.ช่ือบทความ.ในช่ือบรรณาธิการ (ถ้ามี). ช่ือเรื่อง,เลขหน้า.สถานที่พิมพ์ : ส านักพิมพ.์          

ปีพิมพ์. 
บทความในวารสาร 
ผู้เขียนบทความ. ช่ือบทความ.ช่ือวารสาร ปีทีห่รอืเล่มที่ (เดอืน ปี) : เลขหน้า 
วิทยานิพนธ์ 
ผู้เขียนวิทยานิพนธ์.ช่ือวิทยานิพนธ์.ระดับวิทยานิพนธ์ ช่ือสาขาหรือภาควิชา คณะ ช่ือมหาวิทยาลัย.ปีพิมพ์ 
การสัมภาษณ์ 
ผู้ใหส้ัมภาษณ์.ต าแหน่ง (ถ้ามี). สัมภาษณ์. วัน เดือน ปี. 
โสตทัศนวัสดุ 
ช่ือผู้จัดท า.(หน้าที่รบัผิดชอบ-ถ้าม)ี.ช่ือเรื่อง ลกัษณะของโสตทัศนวัสดุ). สถานทีผ่ลิต : หน่วยงานที่เผยแพร่  

ปีที่เผยแพร่. 
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ แฟ้มข้อมูลและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
ช่ือผู้รับผิดชอบหลัก.ช่ือแฟ้มข้อมูล (หรือช่ือโปรแกรม).สถานที่ผลิต  ; ช่ือผู้ผลิตหรือผู้เผยแพร่. ปีทีจ่ัดท า 
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ตัวอย่างการเขยีนเอกสารอ้างอิง (แบบท่ี 2) 
 
หนังสือ 
ผู้แต่ง. ปีพมิพ์ .ช่ือหนังสือ. เล่มที่หรือจ านวนเลม่ (ถ้ามี). ครั้งที่พิมพ์ (ถ้ามี). ช่ือชุดหนังสือและล าดับที่      

(ถ้ามี). สถานที่พมิพ์ : ส านักพิมพ์  
บทความในหนังสือ 
ผู้เขียนบทความ.ปีพมิพ์.ช่ือบทความ.ในช่ือบรรณาธิการ (ถ้ามี). ช่ือเรือ่ง,เลขหน้า.สถานทีพ่ิมพ์ :  

ส านักพิมพ์.          
บทความในวารสาร 
ผู้เขียนบทความ. ปีพิมพ.์ช่ือบทความ.ช่ือวารสาร ปทีี่หรือเลม่ที่ (เดือน ป)ี : เลขหน้า 
วิทยานิพนธ์ 
ผู้เขียนวิทยานิพนธ์.ปพีิมพ์.ช่ือวิทยานิพนธ์.ระดับวิทยานิพนธ์ ช่ือสาขาหรือภาควิชา คณะ ช่ือมหาวิทยาลัย. 
การสัมภาษณ์ 
ผู้ใหส้ัมภาษณ์.วัน เดือน ปี.ต าแหน่ง (ถ้าม)ี. สัมภาษณ์.  
โสตทัศนวัสดุ 
ช่ือผู้จัดท า.(หน้าที่รบัผิดชอบ-ถ้าม)ี.ปทีี่เผยแพร่.ช่ือเรื่อง ลักษณะของโสตทัศนวัสด)ุ. สถานทีผ่ลิต :  

หน่วยงานที่เผยแพร่  
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ แฟ้มข้อมูลและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
ช่ือผู้รับผิดชอบหลัก.ปทีี่จัดท า.ช่ือแฟ้มข้อมลู (หรือช่ือโปรแกรม).สถานทีผ่ลิต  ; ช่ือผู้ผลิตหรือผู้เผยแพร.่  
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ตัวอย่างการเขยีนเอกสารอ้างอิง(แบบท่ี 3) 
 
หนังสือ 
1.  ผู้แต่ง. ช่ือหนังสือ. เล่มทีจ่ านวนเล่ม (ถ้ามี). ครั้งที่พมิพ์ (ถ้ามี). ช่ือชุดหนังสือและล าดับที่ (ถ้ามี).        

สถานที่พิมพ์ : ส านักพิมพ์ , ปีพมิพ ์
บทความในหนังสือ 
2.  ผู้เขียนบทความ.ช่ือบทความ.ในช่ือบรรณาธิการ (ถ้าม)ี. ช่ือเรื่อง,เลขหน้า.สถานที่พิมพ์ : ส านักพิมพ์.          

ปีพิมพ์. 
บทความในวารสาร 
3.  ผู้เขียนบทความ. ช่ือบทความ.ช่ือวารสาร ปีที่หรือเลม่ที่ (เดือน ปี) : เลขหน้า 
วิทยานิพนธ์ 
4.  ผู้เขียนวิทยานิพนธ์.ช่ือวิทยานิพนธ์.ระดับวิทยานิพนธ์ ช่ือสาขาหรือภาควิชา คณะ ช่ือมหาวิทยาลัย.      

ปีพิมพ ์
การสัมภาษณ์ 
5.  ผู้ให้สัมภาษณ์.ต าแหนง่ (ถ้ามี). สมัภาษณ์. วัน เดือน ปี. 
โสตทัศนวัสดุ 
6.  ช่ือผู้จัดท า.(หน้าทีร่ับผิดชอบ-ถ้ามี).ช่ือเรื่อง ลักษณะของโสตทัศนวัสดุ). สถานทีผ่ลิต : หน่วยงานที ่

เผยแพร่.ปทีี่เผยแพร.่ 
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ แฟ้มข้อมูลและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
7.  ช่ือผู้รับผิดชอบหลัก.ช่ือแฟม้ข้อมลู (หรือช่ือโปรแกรม).สถานที่ผลิต  ; ช่ือผู้ผลิตหรือผู้เผยแพร.่ ปีทีจ่ัดท า. 
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ตัวอย่างการเขยีนเอกสารอ้างอิง (แบบท่ี 4) 
 
หนังสือ 
1.  ผู้แต่ง. ปีพิมพ์ .ช่ือหนังสือ. เล่มทีห่รอืจ านวนเล่ม (ถ้าม)ี. ครั้งที่พิมพ์ (ถ้าม)ี. ช่ือชุดหนังสือและล าดับที่      

(ถ้ามี). สถานที่พมิพ์ : ส านักพิมพ์  
บทความในหนังสือ 
2.  ผู้เขียนบทความ.ปีพิมพ.์ช่ือบทความ.ในช่ือบรรณาธิการ (ถ้ามี). ช่ือเรือ่ง,เลขหน้า.สถานที่พิมพ์ :  

ส านักพิมพ์.          
บทความในวารสาร 
3.  ผู้เขียนบทความ. เดือน ป.ี ช่ือบทความ.ช่ือวารสาร ปีทีห่รือเลม่ที่ (เดอืน ปี) : เลขหน้า 
วิทยานิพนธ์ 
4.  ผู้เขียนวิทยานิพนธ์.ปี พิมพ์.ช่ือวิทยานิพนธ์.ระดับวิทยานิพนธ์ ช่ือสาขาหรือภาควิชา คณะ                  

ช่ือมหาวิทยาลัย. 
การสัมภาษณ์ 
5.  ผู้ให้สัมภาษณ์.วัน เดือน ปี.ต าแหนง่ (ถ้ามี). สมัภาษณ์.  
โสตทัศนวัสดุ 
6.  ช่ือผู้จัดท า.(หน้าทีร่ับผิดชอบ-ถ้ามี).ปีที่เผยแพร่.ช่ือเรื่อง ลักษณะของโสตทัศนวัสด)ุ. สถานทีผ่ลิต :  

หน่วยงานที่เผยแพร่  
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ แฟ้มข้อมูลและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
7.  ช่ือผู้รับผิดชอบหลัก.ปีทีจ่ัดท า.ช่ือแฟม้ข้อมูล (หรอืช่ือโปรแกรม).สถานที่ผลิต  ; ช่ือผู้ผลิตหรือผูเ้ผยแพร่.  
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ภาคผนวก 
 

ประกอบด้วยรายละเอียดต่างๆ ดังน้ี (ถ้ามี) 
ก .................................. 
ข .................................. 
ค .................................. 
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ประวัตผิู้ท าวิจัย 
 

ช่ือเรื่อง ..................................................................................................................... 
ช่ือ – สกุล .................................................................................................................. 
สาขาวิชา..................................................................................................................... 
สาขางาน..................................................................................................................... 

 
ประวัติส่วนตัว 
ช่ือ – สกุล .................................................................................................................. 
วัน/เดือน/ปีเกิด........................................................................................................... 
ที่อยู่............................................................................................................................. 
 
ประวัติการศึกษา 
ปี พ.ศ. 25.......  จบการศึกษาระดบั ..........  สาขาวิชา.....................วิทยาลัย............................ 
ปี พ.ศ. 25.......  จบการศึกษาระดบั ..........  สาขาวิชา.....................วิทยาลัย............................ 
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3. การเขียนรายงานวิจัยโครงการ 
3.1  การเขียนรายงานวิจัยโครงการ  มีดังน้ี 
เมื่อผู้รับผิดชอบโครงการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ตามข้ันตอนที่ก าหนดไว้ในโครงการเสร็จเรี ยบร้อยแล้วความ

รับผิดชอบประการต่อมาจะต้องจัดท าผลการด าเนินโครงการเสนอต่อผู้บริหาร  เพื่อให้ผู้บริหารใช้เป็นข้อมูลประกอบเพือ่
ตัดสินใจในการวางแผนปฏิบัติงานประจ าปีต่อไป  สาระการเขียนรายงานการด าเนินโครงการ  มีดังนี้ 

1. ปก   
1.1  ปกนอก ท าด้วยกระดาษแข็ง  และช่ือโครงการ  ช่ือผูจ้ัดท าโครงการ    ระดับช้ัน  สาขาวิชา  ช่ือ

ครูที่ปรึกษา  ช่ือวิทยาลัย 
1.2  ใบรองปก  มีไว้เพื่อยึดปกให้ติดกับเล่มหนงัสอื  และช่วยป้องกันเนื้อหนงัสือเมื่อปกหลงัหลุดใช้

กระดาษสีขาวปล่อยเป็นแผ่นซ้อนบนหนังสือ 
1.3  ปกใน  ข้อความในปกจะเหมือนกันปกแข็งด้านนอกทกุอย่างและเป็นภาษาไทย  พิมพ์ไม่ใช้

ตัวหนา 
2.  แบบขออนุมัติโครงการ 
3. กิตติกรรมประกาศ 
4. บทสรุปผู้บริหาร  (เขียนไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ) 

(ย่อหน้าแรก)  ให้เขียนสรปุในเรือ่งของช่ือโครงการ......................วัตถุประสงค์.....................
เป้าหมายโครงการ............ผูร้ับผิดชอบโครงการ.......(ดูจากโครงการ) ผลการด าเนินโครงการสรุปได้ดังนี้ 

(ย่อหน้าสอง)  ให้เขียนสรุปว่าโครงการนีท้ าที่ไหน/ เมื่อไหร่/ มีขั้นตอนการด าเนินการทีส่ าคัญ
อย่างไรได้ผลทั้งด้านปรมิาณเท่าไหร่  และหรือมีคุณภาพของผลงานอย่างไร 

(ย่อหน้าสุดท้าย)  สรุปผลการประเมินความคิดเห็น (ถ้ามี) โดยสรปุเปน็ภาพรวมและบอกเพียง
ค่าเฉลี่ยหรือร้อยละก็เพียงพอ  และเขียนข้อเสนอแนะในการด าเนินโครงการต่อไป (ถ้ามี) 

5. สารบัญ (ควรมีอย่างน้อย 4 บท อาจจะยังไม่สนใจปริมาณ บทที่ 1 บทน า  บทที่ 2 การด าเนิน
โครงการ บทที่ 3 ผลการด าเนินการ บทที่ 4 สรุปผลและข้อเสนอแนะ และภาคผนวก)  

6. เน้ือเรื่อง 
บทท่ี 1 บทน า 

- ความเป็นมาของโครงการ...........เขียนจากหลักการและเหตุผล  หรือความเป็นมาของ
โครงการที่ได้รับอนุมัติ 

- วัตถุประสงค์ของโครงการ..........เขียนจากวัตถุประสงค์ที่ได้รับอนุมัติ 
- ขอบเขตของโครงการ......เขียนสรุปจากโครงการที่ได้รับอนุมัติ  ด้านเป้าหมายโครงการ

สถานที่ด าเนินงาน/วันเวลาด าเนินงาน / ค่าใช้จ่าย/เนื้อหาสาระ (กรณีโครงการฝึกอบรม)/ 
- เครื่องมือและแบบฟอร์มที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล (เช่น แบบสอบถาม  แบบฟอร์มเก็บข้อมูล 

เป็นต้น) 
บทท่ี 2  การด าเนินโครงการ......  เขียนข้ันตอนการด าเนินงานที่ส าคัญๆ พร้อมกับวัน  เวลา 

สถานที่หรือรายละเอียดต่างๆ  ที่จะบอกได้เช่น  ข้ันตอน  แต่งตั้งคณะกรรมการ/ ประชุมคณะกรรมการ/ติดต่อ
ประสานงาน (วิทยากร/สถานที่/แจ้งผู้เกี่ยวข้อง/ฯลฯ)  จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ด าเนินงาน/เตรียมเครื่องมือเก็บรวบรวม
ข้อมูล/ด าเนินงาน(บอกวิธีด าเนินงานว่าท า อย่างไร)เก็บข้อมูลการด าเนินงาน/สรุปและรายงานผล  เป็นต้น 
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บทท่ี 3 ผลการด าเนินโครงการ 
- เขียนผลที่ได้จากการด าเนินงานทัง้ในเชิงปริมาณ  เช่น  ผู้เข้าร่วมโครงการ... จ านวน.....คน

ได้ผลงาน...จ านวน.....ช้ิน  หรือข้อมูลตามแบบฟอร์มการเกบ็ข้อมูล  และข้อมูลเชิงคุณภาพ เช่น  ผู้เข้ารับการ
อบรมมีความรู้  ความเข้าใจในเนื้อหาโดยผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้  ร้อยละ..... 

- เขียนผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
- เขียนผลการเก็บข้อมูลสอบถามความคิดเห็น..โดยหาค่าเฉลีย่  หรือค่าร้อยละ และการแจก

นับจากความคิดเห็นอื่นๆ  หรือข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมโครงการ 
บทท่ี 4  สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

-  สรุปผลตามเป้าหมาย  เช่น  ผู้ผ่านการอบรม  จ านวน....คน  ได้ผลงาน  จ านวน......ช้ิน
ผู้เข้าร่วมโครงการมีความเข้าใจกิจกรรม  คิดเป็นร้อยละ.....หรือผลจากแบบฟอร์มเก็บข้อมูล 

- ค่าใช้จ่าย 
- สรุปผลความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการและข้อเสนอแนะ  ให้สรุปเป็นภาพรวม หรือถ้า

เป็นแบบสอบถามอาจสรุปเป็นเพียงตารางเดียว  พร้อมข้อเสนอแนะที่ผู้เข้าร่วมโครงการเสนอ 
- ข้อเสนอแนะ  เป็นข้อเสนอแนะของผูร้ับผิดชอบโครงการทีไ่ด้จากข้อมูล  หรือการด าเนินงาน

โครงการเพื่อให้โครงการที่จะท าต่อไปประสบความส าเร็จ  หรือขยายผลต่อไป 
7. บรรณานุกรม 
8. ภาคผนวก 

1. โครงการที่ได้รบัอนุมัต ิ
2. ภาพประกอบโครงการ ก่อน/ระหว่างด าเนินงาน /หลงัการด าเนินงาน (ถ้ามี) ประมาณ 

3 – 4 แผ่น   
        หมายเหต ุ ให้แนบแผ่นซีดี CD ไว้ที่ปกหลงัของเอกสาร 

9. ประวัติผู้ท าวิจัย 
   

รายละเอียดการพิมพ์ 
  1. หลักเกณฑ์ในการจัดท าเอกสารรายงานวิจัย  ใช้รูปแบบตัวอักษร (font) แบบ TH 
SarabunPSK  ขนาดตัวอักษรแสดงบท   ใช้ขนาดตัวอักษร  20  Point  หนา 

ขนาดตัวอักษรแสดงหัวข้อ ใช้ขนาดตัวอักษร  18  Point  หนา 
ขนาดตัวอักษรแสดงเนือ้หา    ใช้ขนาดตัวอักษร  16  Point  หนา 
2. การตั้งหน้ากระดาษ 

1. ขอบบน 1.5  นิ้ว 
2. ขอบซ้าย 1.5  นิ้ว 
3. ขอบขวา    1  นิ้ว 
4. ขอบล่าง    1  นิ้ว 

3. ข้ึนต้นบทใหม่ให้ค าว่า “บทที่...” ห่างจากขอบด้านบท 2 นิ้ว  และไม่พิมพ์ตัวเลขบอกหน้า 
4.  ตัวเลขบอกหน้าให้พิมพ์บนต าแหนง่ของขอบบนขวา  ห่างจากขอบระยะกระดาษด้านบน 0.5 นิ้ว 
     และห่างจากขอบขวา 0.5 นิ้ว และตัวอักษร ThSarabun ขนาดปกติ 16 
5. ตั้งแต่บทคัดย่อจนถึงบทที่ 1 ให้พิมพเ์ลขหน้าขอบล่าง  ตรงกลาง  เป็นภาษาไทยและมีวงเล็บ 
     โดยเริ่มหน้าบทคัดย่อเป็น (ค) ไปจนถึงหน้าก่อนบทที่ 1 
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1. ผู้เรียน  จัดท ากลุม่โครงการ  โครงการละ 2 – 3 คน  คิดและเลือกหัวข้อเรื่องที่จะท าโครงการ  เขียนแบบเสนอ
โครงการ  น าเสนอต่อครูผูส้อนวิชาโครงการพจิารณาความถูกต้องและความเป็นไปได้ข้ันต้น 

2. ครูสอนวิชาโครงการ  จะให้ความรู้  หลักการ  วิธีการ และแนวทางการปฏิบัติในการจัดท าโครงการและ
กระบวนการวิจัยในการสร้างช้ินงานโครงการดังกล่าว 

3. ครูผูส้อนวิชาโครงการอนุมัติโครงการ 
4. ผู้สอนวิชาโครงการติดตามประเมนิผลการรายงานความก้าวหน้าของการท าโครงการเป็นรายสัปดาห์  ตาม

ระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติงาน เพื่อช่วยแก้ไข ปัญหาอุปสรรคที่เกิดข้ึนจากการปฏิบัต ิ
5. ผู้เรียนท าปฏิบัติการเขียนโครงการ  การด าเนินการโครงการ  และเขียนรายงาน  จัดท าโครงการ และเอกสาร

ประกอบการสอนโครงการ  ส าเรจ็ตามขั้นตอนที่ก าหนดขอสอบประเมินผลโครงการต่อครูผูส้อนวิชาโครงการ 
6. ครูผูส้อนวิชาโครงการ ท าการประเมินผลโครงการ จากการน าเสนอโครงการ  ช้ินงาน  และเอกสารประกอบ

โครงการที่ใช้กระบวนการวิจัย 
7. ครูผูส้อนโครงการ  สรุปคะแนนผลประเมินข้ันสุดท้าย  รวมกับคะแนนความก้าวหน้าในการท าโครงการ  เพื่อให้

ค่าระดับคะแนนประจ ารายวิชา 
8. สถานศึกษา  ควรจัดแสดงผลงานของวิชาโครงการทีผ่่านประเมินผล อย่างนอ้ยปลีะ 1 ครั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

กำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
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ตัวอย่าง  ตารางวิเคราะห์หลกัสตูร 
ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สูง (ปวส.) 

วิชาโครงการ (Project) 
 

หน่วย 
การเรียน 

เน้ือหา/สาระส าคัญ สัปดาห์ กระบวนการวิจัย 
แนวทางการจัดกิจกรรม 

การเรียนรู้ 
หมายเหต ุ

1 หลักการเขียนโครงการ 
- ลักษณะการเรียนแบบ 

โครงการ 
- จุดประสงค์ของโครงการ 
- ข้ันตอนการด าเนินงาน 

1-4 - การเลือก
หัวข้อ
โครงการ 

- การตรวจ
เอกสาร 

- เขียนโครงการ 

จากนโยบาย สอศ.ใหผู้้เรียน
ศึกษาดูงานช่วง 
 
สัปดาหท์ี่ 1-2 
- ครูให้ผูเ้รียนส ารวจ

ปัญหาในแผนก 
โครงการในแผนก
สถานศึกษา/ชุมชน
(น าไปสู่การก าหนด
หัวข้อโครงการเพื่อการ
พัฒนาหรือแก้ไขปญัหา 

- ครูให้ศึกษาเอกสารที่
เกี่ยวข้อง 

 

2 การสร้างเครื่องมือ 
- การออกแบบและสร้าง

เครื่องมือในการรวบรวม
ข้อมูล 

- ให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบ
คุณภาพเครื่องมือ 

5 - สร้าง
เครื่องมือ 

- ครูให้ความรูเ้รื่อง
เครื่องมือในการรวบรวม
ข้อมูล 

- ศึกษาตัวอย่างเครื่องมือ
วิจัยแบบต่างๆ เช่น 
แบบสอบถาม  แบบ
ส ารวจ  แบบบันทึก 
เป็นต้น 

- สร้างเครื่องมือที่
สอดคล้องกบัลักษณะ
โครงการ 
 
 

 

3 การเกบ็รวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ 
และแปลผลข้อมลู  การเขียน
รายงาน 
- วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

6-7 - ออกแบบการ
เก็บข้อมูล 

- วิเคราะห์
ข้อมูลและการ
แปลผล 

- ศึกษาข้ันตอนและวิธีการ
เก็บรวบรวมข้อมูลด้วย
เครื่องมือแบบต่างๆ จาก
ใบความรู้เรื่องการเก็บ
ข้อมูล 
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หน่วย 
การเรียน 

เน้ือหา/สาระส าคัญ สัปดาห์ กระบวนการวิจัย 
แนวทางการจัดกิจกรรม 

การเรียนรู้ 
หมายเหต ุ

- สถิติที่เกี่ยวข้องกับการ
วิเคราะห์ข้อมูล การแปลผล
และการน าเสนอข้อมลู 

- การเขียนรายงาน 

- การแปลผล
การเขียน
รายงาน 

- ศึกษาสถิติที่เกี่ยวข้องกับ
การวิเคราะห์ข้อมลูใน
โครงการจากใบความรู้
เรื่องสถิติในการวิจัย 

- ศึกษาการเขียนรายงาน
จากตัวอย่างรายงาน
โครงการ 

4 การด าเนินโครงการ และสรปุผล
โครงการ 

8-14 - ด าเนิน
โครงการ 

- เก็บรวบรวม
ข้อมูล 

- วิเคราะห์
ข้อมูล 

- แปลผลข้อมูล 
- เขียนรายงาน 

- ด าเนินงานตามแผนที่
ก าหนดไว้ในโครงการ 

- เก็บรวบรวมข้อมูล 
- วิเคราะห์ข้อมูล 
- แปลผลข้อมูล 
- เขียนรายงาน 
หมายเหต:ุ ในช่วงการ
ด าเนินโครงการครูให้
ค าปรึกษาและแนะน า
นักเรียน  นักศึกษา 

 

5 
 

น าเสนอรายงาน 15-18 - น าเสนอ
รายงาน
โครงการ 

- แต่ละกลุม่น าเสนอ
ผลงานและส่งรูปเลม่
ตามก าหนด 

 

 
หมายเหตุ  ระยะเวลาในการสอนสามารถปรับให้สอดคล้องกับลกัษณะโครงการ 
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แผนการสอนที่ 1  เรื่อง  หลักการเขียนโครงการ 
จุดประสงค์ 

1. เพื่อเลือกหัวข้อทีผู่้เรียนสนใจ (รายบุคคล) 
2. เพื่อหาความส าคัญ และทีม่าของเรื่องทีผู่้เรียนสนใจ 
3. บอกวัตถุประสงค์ได้ถูกต้อง 
4. เขียนโครงการตามหัวข้อที่ก าหนดได้ถูกต้อง 

 

กิจกรรม 
1. ครูแนะน าโครงการคืออะไรพรอ้มยกตัวอย่าง 
2. ครูเสนอหัวข้อโครงการที่ใช้กระบวนการวิจัยที่หลากหลายทีม่ีการท าทั้งในและต่างประเทศ  เพื่อใหผู้้เรียนฝกึ

ตั้งข้อสงสัยอยากรู้อยากเห็นในเรื่องนั้นๆ 
3. ผู้เรียนเลือกเรื่องที่ตนสนใจและเขียนเหตผุลที่ตนสนใจ  โดยการระดมความคิดเห็นหรอืค้นคว้าจาก

แหล่งข้อมูลต่างๆ หรือศึกษาดูงานตามที่ครูมอบหมายให ้
4. รวมกลุม่ผูเ้รียนที่มีความสนใจเรื่องเหมือนกันหรอืคล้ายกัน  เพื่อระดมความคิดเห็น  ความคิด  ความอยากรู้

อยากเห็นในหัวข้อของแต่ละคน  แล้วคัดเลือกเรื่องทีส่มาชิกเห็นว่ามีประโยชน์แปลกใหม่มากทีสุ่ด 
5. ช่วยกันต้ังวัตถุประสงค์ในโครงการและรายละเอียดตามหัวข้อโครงการ 

 
บทบาทครู 

1. อธิบายความหมายโครงการ  แนวการเรียนการสอนวิชาน้ี  สิ่งทีผู่้เรียนจะต้องด าเนินการตามหัวข้อ
รายละเอียดโครงการพรอ้มมีตัวอย่างประกอบการเขียนแต่ละหัวข้อ 

2. เตรียมหัวข้อโครงการจากการท างาน  การแกป้ัญหาสงัคมจากการประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุน่ใหม่  ของ
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  หรือสถาบันอื่นๆ 

3. แนะน าแหล่งการค้นคว้าให้ผูเ้รียน  เอกสาร  วารสาร เว็บไซต์ 
4. ก าหนดประเด็นการศึกษาดูงาน  เพื่อน ามาซึ่งปัญหาการท าโครงการที่ผูเ้รียนสนใจ 
5. ตั้งค าถามกระตุ้นความคิดของผู้เรียนให้ค าแนะน าหรือก าลังใจแก่ผูเ้รียนที่ยังหาเรือ่งทีส่นใจไม่ได้ 
6. พิจารณาและตรวจสอบโครงการของผูเ้รียน  ความถูกต้อง  ชัดเจน  ในแต่ละประเด็นซกัถามแนวความคิด

ของผู้เรียน (เพื่อตรวจสอบความรู้  ความเข้าใจของผู้เรียนทีม่ีต่อโครงการ) พร้อมให้ค าแนะน าแก่ผูเ้รียนตาม
ความเหมาะสม 

7.  คอยดูแลเสริมในเรื่องความอยากรู้ อยากเห็น  ในหัวข้อต่างๆ ของผูเ้รียน เพื่อน ามาเขียนโครงการ  และความ 
ชัดเจนในการด าเนินโครงการในระยะต่อไปให้ประสบความส าเร็จ  ตามศักยภาพของผูเ้รียน 
8.  อนุมัติโครงการ  และให้การสนบัสนุนกับผู้เรียนอย่างต่อเนื่องถ้ามงีบประมาณพิจารณาตามความเหมาะสม 
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แผนการสอนที่ 2  เรื่อง  การสร้างเครื่องมือ 
จุดประสงค์ 

1. วิเคราะหเ์ครื่องมือทีเ่กี่ยวข้องได้ถูกต้อง 
2. เลือกใช้เครื่องมือการวิจัยได้เหมาะสม 
3. สร้างหรือพฒันาเครื่องมือรวบรวมข้อมลูได้อย่างมีคุณภาพ  มีความสอดคล้องกบัลักษณะโครงการ 

 
กิจกรรม 

1. ให้ผู้เรียนระดมความคิดเห็น  วิเคราะห์งานและทบทวน  แผนผังการด าเนินงาน 
2. ระบุอปุกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 
3. ศึกษาตัวอย่างเครื่องมือวิจัยแผนต่างๆ ทีเ่กี่ยวข้องกบัการรวบรวมข้อมลู เช่น  แบบสอบถาม  แบบส ารวจ 

แบบบันทึกเป็นต้น 
4. สร้างเครื่องมือที่สอดคล้องกับลักษณะโครงการและให้ครูทีป่รึกษาตรวจสอบความตรงในฐานะผู้เช่ียวชาญ 

 
บทบาทครู 

1. อ านวยความสะดวกในการติดต่อวิทยากร  เพื่อเพิม่เตมิ  หรอืให้ความรู้เพิ่มเตมิด้วยตนเองหรอืแนะน าแหล่ง
เรียนรู ้

2. ตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องมือในฐานะผูเ้ช่ียวชาญ 
3. ให้ก าลงัใจผู้เรียน  และช่วยให้ผู้เรียนแก้ไขอุปสรรคต่างๆ  

 
แผนการสอนที่ 3  เรื่อง  การเกบ็รวบรวมข้อมูล  วิเคราะห์และแปลผลข้อมูล  การเขียนรายงาน 
จุดประสงค์ 

1. เพื่อวางแผนและด าเนินการเก็บข้อมูล  เพื่อแสดงถึงประสทิธิภาพของแผนงานโครงการหรอืสิง่ประดิษฐ์ 
2. เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจและเลือกใช้สถิติทีเ่กี่ยวข้องในการวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับ

โครงการ 
3. วางแผนการน าเสนอข้อมูล  และการเขียนรายงานเพื่อการเผยแพร่ 

กิจกรรม 
1. ให้ผู้เรียนศึกษาข้ันตอนและวิธีการเกบ็รวบรวมข้อมลูด้วยเครื่องมอืแบบต่างๆ จากใบความรูเ้รื่องการเกบ็

ข้อมูล 
2. ให้ผู้เรียนศึกษาสถิตทิี่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ข้อมลูโครงการจากใบความรู้  เรื่องสถิติในการวิจัย 
3. ให้ผู้เรียนฝึก  วิเคราะห์  และแปลผลข้อมูลจากกรณีตัวอย่าง 
4. ให้ผู้เรียนศึกษาการเขียนรายงานจากตัวอย่างโครงการ 

 
บทบาทครู 

1. อ านวยความสะดวก  จัดท าใบความรู้เรื่องการเก็บข้อมูล  ใบความรู้เรื่องสถิติในการวิจัยแผนฝึกวิเคราะห์
ข้อมูลจากกรณีตัวอย่างรายงานโครงการ 4 - 5 บท ซึ่งเป็นตัวอย่างให้ผูเ้รียนได้ศึกษา 

2. ให้ความรู้เพิม่เติมแก่ผูเ้รียน  หรอืให้ค าปรึกษาช่วยตอบค าถามที่ผูเ้รียนสงสัยหรือแนะน าแหลง่เรียนรูเ้พิ่มเติม 
3. ตรวจสอบความรู้ความเข้าใจ  ของผู้เรียนในประเด็นต่างๆ ให้ข้อมูลและค าแนะน าผู้เรียน 
4. ให้ก าลงัใจและช่วยให้ผูเ้รียนแก้ไขอุปสรรคต่างๆ  
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แผนการสอนที่ 4 เรื่อง  การด าเนนิโครงการ  และสรุปผลโครงการ 
จุดประสงค์ 

1. เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการด าเนินโครงการ 
2. เพื่อหาทางส่งเสริม  หรือแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนในการปฏิบัติงานของผู้เรียน 
3. เพื่อตรวจสอบวิเคราะห์ข้อมลู 
4. เพื่อฝกึเขียนสรปุรายงาน 
5. เพื่อวางแผนการด าเนินโครงการ 

 
กิจกรรม 

1. ด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้ในโครงการ 
2. ให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มผลัดกันเล่าถึงความก้าวหน้าในการท างาน  รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ทีเ่กิดข้ึน

ขณะท างาน 
3. สัมมนาหาทางส่งเสริมให้ดีย่ิงข้ึนหรือแก้ไขปญัหา 
4. ให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มน าข้อมลูทีร่วบรวมมาได้  มาจัดแสดงและฝึกวิเคราะห์ข้อมูลจากโครงการของตน 
5. เขียนสรปุผลการวิเคราะห์ข้อมลูและข้อเสนอแนะ 
6. ฝึกเขียนบทสรปุงานทัง้หมด  รวมทั้งบทคัดย่อ  
7. น าผลจากข้อ 6 ไปออกแบบน าเสนอด้วยวิธีต่างๆ เช่น ป้ายนิเทศ  แผ่นพับ หรือใช้คอมพิวเตอร์น าเสนอ 

 
 
บทบาทครู 

1. อ านวยความสะดวก  ในการติดต่อวิทยากรเพื่อเพิม่เตมิและให้ความรู้  หรือติดต่อแหลง่ความรู้ 
2. เมื่อเกิดอุปสรรคในการท างาน  ให้ก าลังใจแกผู่เ้รียนและช่วยให้ผู้เรียนได้แก้ไขอุปสรรคต่างๆ 
3. ตรวจสอบความถูกต้องของการใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล 
4. ให้ข้อเสนอแนะในการเขียนสรุป 
5. เพิ่มเตมิวิธีการในกรณีที่ผูเ้รียนคิดไม่ออก  และซักถามให้ไดข้้อสรปุตามหัวข้อที่ตอ้งการ 
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แผนการสอนที่ 5  เรื่อง  น าเสนอรายงาน 
จุดประสงค์ 

1. ท าหนังสือเชิญผูเ้รียน  วิทยาลัยอื่นในจังหวัดที่ได้ท าโครงการหรือไม่ได้ท าโครงการเข้าชมนิทรรศการหรือ
การประกวดโครงการ 

2. เชิญวิทยากรมาให้ความรูเ้รื่องโครงการ 
3. เชิญกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตัดสินและมอบรางวัล 
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