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หลักเกณฑ์การจัดการเรียนการสอนรายวิชาโครงงาน 

รายวิชาโครงงานและโครงงานเป็นรายวิชาที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าบูรณาการความรู้
ทักษะ และประสบการณ์จากสิ่งที่ได้เรียนรู้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองตามความถนัดและความสนใจตั้งแต่การ
เลือก หัวข้อหรือเรื่องที่จะศึกษาค้นคว้าการวางแผน การกำหนดขั้นตอนการดำเนินการ การดำเนินงาน การ 
ประเมินผลและการจัดทำรายงาน ซึ่งอาจทำเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มก็ได้ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับลักษณะของ โครงงาน
หรือโครงงานนั้น ๆ โดยการจัดทำโครงงานดังกล่าวต้องดำเนินการดังนี้ 

1. สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันต้องจัดให้ผู้เรียนจัดทำโครงงานพัฒนาทักษะวิชาชีพ ที่สัมพันธ์
หรือสอดคล้องกับสาขาวิชา โดยใช้เวลาไม่น้อยกว่า 216 ชั่วโมงท้ังนี้สถานศึกษาหรือสถาบันต้องจัดให้มีชั่วโมง
เรียน 4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์กรณีท่ีใช้รายวิชาเดียว หากจัดให้มีโครงงานพัฒนาทักษะวิชาชีพ 2 รายวิชาคือ
โครงงาน 1 และ โครงงาน 2 ให้สถานศึกษาหรือสถาบัน จัดให้มีชั่วโมงเรียนต่อสัปดาห์ที่เทียบเคียงกับเกณฑ์
ดังกล่าวข้างด้น 

2. การตัดสินผลการเรียนและให้ระดับผลการเรียนให้ปฏิบัติตามเกณฑ์การวัดผลวิชาโครงงาน 

เกณฑ์การวัดผลรายวชิาโครงงาน 
เวลาเรียน 10 คะแนน 
พฤติกรรมการเรียน 10 คะแนน 
นำเสนอขออนุมัติหัวข้อโครงงาน(Proposal Project) 10 คะแนน 
นำเสนอความก้าวหน้าโครงงาน ครั้งที่ 1 10 คะแนน 
นำเสนอความก้าวหน้าโครงงาน ครั้งที่ 2 10 คะแนน 
สอบประเมินผลโครงงาน (Final Project) 30 คะแนน 
เล่มรายงานโครงงานฉบับสมบูรณ์(Research Project) 20 คะแนน 

รวม 100 คะแนน 
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ปฏิทินปฏบิัติงานรายวิชาโครงงาน 

สัปดาห์การเรียน กิจกรรม นักศึกษาระดับ แผนกวิชา 

บล
็อก

1 

1-2 เขียนและตั้งชื่อหัวข้อโครงงาน ปวช.3 , ปวส.2 ทุกสาขาวิชา 
3 เขียนรายละเอียดโครงงาน (Proposal) ปวช.3 , ปวส.2 ทุกสาขาวิชา 
4 นำเสนอขออนุมัติหัวข้อโครงงาน ปวช.3 , ปวส.2 ทุกสาขาวิชา 

5-8 ดำเนินการตามขั้นตอนของโครงงาน ปวช.3 , ปวส.2 ทุกสาขาวิชา 
9 นำเสนอความก้าวหน้าโครงงาน ครั้งที่ 1 ปวช.3 , ปวส.2 ทุกสาขาวิชา 

บล
็อก

2 

10-11 เขียนรายงานโครงงาน ปวช.3 , ปวส.2 ทุกสาขาวิชา 
12 นำเสนอความก้าวหน้าโครงงาน ครั้งที่ 2 ปวช.3 , ปวส.2 ทุกสาขาวิชา 

13-14 ดำเนินการตามขั้นตอนของโครงงาน ปวช.3 , ปวส.2 ทุกสาขาวิชา 
15 สอบประเมินผลโครงงานนักศึกษา ปวช.3 , ปวส.2 ทุกสาขาวิชา 
16 จัดแสดงและประกวดโครงงานนักศึกษา ปวช.3 , ปวส.2 ทุกสาขาวิชา 
17 ส่งรายงานโครงงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ปวช.3 , ปวส.2 ทุกสาขาวิชา 

 

ขั้นตอนการปฏิบัติของผู้เรียนวิชาโครงงาน 

1. นักศึกษารับปฏิทินกำหนดการเรียนรายวิชาโครงงานและคู่มือการเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์ วิชา
โครงงาน พร้อมทั้งศึกษาให้เข้าใจ 

2. นักศึกษาตั้งชื่อหัวข้อโครงงานที่สนใจและทำการติดต่อเพ่ือหาอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานด้วยตนเอง
หรือปรึกษาอาจารย์ผู้สอนรายวิชาโครงงานแต่ละโครงงานกำหนดให้มีจำนวนนักศึกษา ตามเกณฑ์ ปวช. ไม่
เกิน 3 คน และ ปวส. ไม่เกิน 2 คน หรือ ตามความเหมาะสม 

3. นักศึกษาดาวน์โหลดเอกสาร จากเว็บไซต์ของวิทยาลัย http://www.c-bac.com/ ส่วนงาน 
Download ของวิชาการ “แบบฟอร์มนำเสนอหัวข้อโครงงาน” 

4. กรอกข้อมูลเอกสารด้วยการพิมพ์ลงใน “แบบฟอร์มนำเสนอหัวข้อโครงงาน” ให้ครบถ้วน 
เรียบร้อยสมบูรณ์ (นักศึกษาดูรายละเอียดการเขียนแต่ละหัวข้อในคำอธิบายแบบนำเสนอโครงงานจากคู่มือ
การเขียนรายงานโครงงานของวิทยาลัย) 

5. นักศึกษาทุกกลุ่มปริ้นเอกสาร “แบบนำเสนอหัวข้อโครงงาน” เตรียมสอบหัวข้อโครงงานต่อ 
คณะกรรมการ พร้อมลงลายมือชื่อครูที่ปรึกษาโครงงาน แต่ละโครงงานทำ 1 ชุดนำไปทำสำเนาเพ่ิมอีก 2 ชุด 
รวม 3 ชุด เพื่อใช้ประกอบในการนำเสนอหัวข้อโครงงานต่อไป 

6. สมาชิกทุกคนในกลุ่มโครงงานต้องนำเสนอ 
7. นักศึกษานำเสนอหัวข้อโครงงานโดยใช้โปรแกรมให้เหมาะสมสวยงามหรือการนำเสนอใน รูปแบบ

อ่ืนๆ 
8. เนื้อหาของการนำเสนอให้นำเสนอตามรายงานรายละเอียดเกณฑ์ของการประเมินการนำเสนอ 

หัวข้อโครงงาน โดยสามารถ Download ได้จากเว็บไซต์ของวิทยาลัย http://www.c-bac.com/ ส่วนงาน 
Download ของวิชาการ (พร้อมรูปภาพของตัวโครงงาน ถ้ามี) 
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9. เวลานำเสนอกลุ่มละ 20 นาที แบ่งเป็น 10 นาที สำหรับนำเสนอ และ 10 นาที สำหรับ ตอบ
คำถามระหว่างคณะกรรมการกับนักศึกษา  

10. นักศึกษาแต่งกายเป็นชุดนักศึกษาท่ีถูกต้องตามประกาศการแต่งกายของวิทยาลัย 
11. ระยะเวลานำเสนอ ควรตรงต่อเวลา รักษาเวลา เพราะมีหลายกลุ่มรอนำเสนออยู่ 
12. คณะกรรมการจะลงลำดับการเข้าสอบของนักศึกษาตามลำดับที่นักศึกษาลงชื่อแจ้งความ 

ประสงค์ขอนำเสนอ 
13. เมื่อถึงเวลานำเสนอกลุ่มนักศึกษาท่ีไม่พร้อมจะถูกตัดออกจากลำดับที่จัดไว้แล้วนำลำดับไป 

ต่อท้ายกลุ่มเพ่ือรอเข้านำเสนอในลำดับต่อไป 

* หมายเหตุ 

ในกรณีนำเสนอหัวข้อผ่าน ให้นักศึกษาเข้าพบครูที่ปรึกษาเพ่ือดำเนินการทำโครงงานตามที่นำเสนอ
ได้ ทันที (ในแบบนำเสนอหัวข้อโครงงานมีการลงนามในส่วนของ “อนุมัติให้ดำเนินการได้” ของรอง
ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและหัวหน้าแผนกวิชา) 

ในกรณีที่หัวข้อโครงงานผ่าน แต่คณะกรรมการมีรายละเอียดการแก้ไขและเพิ่มเติม ให้นักเรียน
นำไปแก้ไข/เพ่ิมเดิมในแบบนำเสนอให้เรียบร้อยและสมบูรณ์ ปริ้นล่งให้ครูประจำวิชาโครงงาน อีก 1 ชุด
หลังจากการสอบ 1 สัปดาห์ พร้อมการลงนามในส่วนของ “อนุมัติให้ดำเนินการได้” ของ รองผู้อำนวยการฝ่าย
วิชาการและหัวหน้าแผนกวิชาหากไม่ส่งจะถูกปรับให้ไม่ผ่านในหัวข้อที่นำเสนอ ต้องนำเสนอใหม่ 

ในกรณีที่นักศึกษานำเสนอหัวข้อไม่ผ่าน นักศึกษาต้องเตรียมสอบหัวข้อโครงงานต่อ คณะกรรมการ 
รอบท่ี 2 อีกครั้งหลังจากการสอบครั้งแรกอีก 1 สัปดาห์ 
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การตั้งค่าหน้ากระดาษแบบนำเสนอหัวข้อโครงงาน Proposal Project 

การตั้งค่าหนา้กระดาษ กำหนดให้ด้านบน ล่าง ขวา 2.54 cm หรือ 1” นิ้ว ส่วนด้านซ้าย 3.17 cm 
หรือ 1.25” นิ้ว ยกเว้นปกนอก กำหนดให้ ด้านบน ล่าง ขวา ซ้าย 2.54 cm หรือ 1” นิ้ว เท่ากันทั้งหมด 
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ตัวอย่าง 
Proposal Project  

แบบนำเสนอหัวข้อโครงงาน  

1. ชื่อโครงงาน      ภาษาไทย      
             ภาษาอังกฤษ      

2. ประเภทผลงาน           

3. ผู้เสนอโครงงาน 

นาย / นางสาว    ระดับชั้น  สาขาวิชา   
นาย / นางสาว    ระดับชั้น  สาขาวิชา   
นาย / นางสาว    ระดับชั้น  สาขาวิชา   

ประจำปีการศึกษา    

4. อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานหลัก        
    อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานรอง        

5. ความเป็นมาและความสำคัญของโครงงาน 

             
             
             
             
             

6. วัตถุประสงค์ของโครงงาน 

 1)          
 2)          
 3)          
 4)          

7. ขอบเขตของโครงงาน 

             
             
             

ช่ือโครงงาน (ภาษาอังกฤษ) 
ให้เขียนตัวพิมพ์ใหญ ่

ตัวหนังสือขนาด 18 

ระบุจากตารางประเภทผลงาน 

อธิบายถึงความเป็นมาของเรื่องทีท่ำโครงงาน 

บอกสิ่งท่ีต้องการให้เกิดขึ้นจากโครงงานนี้และ
คำตอบท่ีต้องการจากการทำโครงงานเรื่องนี ้

กำหนดขอบเขตการสร้างสิ่งประดษิฐ์ 
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8. แนวความคิดในการทำโครงงาน 

             
             
             
             

9. ประโยชน์ที่ได้รับจากการทำโครงงาน 

 1)          
 2)          
 3)          
 4)          

10. วิธีดำเนินงานโครงงาน 

ลำดับ กิจกรรม 
เดือน........ 
สัปดาห์ที่ 

เดือน........ 
สัปดาห์ที่ 

เดือน........ 
สัปดาห์ที่ 

เดือน........ 
สัปดาห์ที่ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1. เขียนและตั้งชื่อหัวข้อ

โครงงาน 
                

2. เขียนรายละเอียดโครงงาน/
นำเสนอ 

                

3. ดำเนินงานตามขั้นตอน 
3.1 ขั้นตอนวิธีการประดิษฐ์ 
3.2 ขั้นตอนวิธีการ ทดสอบ/
ทดลอง/การหาประสิทธิภาพ 
3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.4 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 

                

4. สอบ/นำเสนอผลงาน                 
5. เขียนรายงานโครงงาน                 

11. ประมาณการวัสดุ-อุปกรณ์ในการทำโครงงาน 

ลำดับ รายการ จำนวน 
ราคาสินค้า 

หน่วยละ 
(บาท) 

รวม 
(บาท) 

1.     
2.     

รวมทั้งสิ้น    

หลักการ ทฤษฎี ข้อความรู้ ที่นำมาใช้หรือ  
ที่เกี่ยวข้องในการทำโครงงาน 

ระบุถึงสิ่งที่จะได้รับเมื่อเสร็จสิ้นโครงงาน 

เป็นทั้งผลที่ได้รับโดยตรงและโดยอ้อม 

ระบุเดือนและ Time Line ของการดำเนินงาน 
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ตรวจสอบ / พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ดำเนินการได้ 
 

ลงชื่อ     
     (    )   

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน 
……/……/…………… 

 
ลงชื่อ     
     (    )   

อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม 
……/……/…………… 

 
ลงชื่อ     
     (    )   

อาจารย์ผู้สอนวิชาโครงงาน 
……/……/…………… 

 
อนุมัติให้ดำเนินการได้ 

 
ลงชื่อ     
     (    )   

หัวหน้าสาขาวิชา 
……/……/…………… 

 
ลงชื่อ     
     (    )   

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 
……/……/…………… 
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วัน/เดือน/ปี ท่ีนำเสนอ 

วัน/เดือน/ปี ท่ีได้รบัการอนุมตั ิ วัน/เดือน/ปี ท่ีได้รบัการอนุมตั ิ
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คำอธิบายแบบนำเสนอหัวข้อโครงงาน 

ชื่อโครงงาน ควรเป็นข้อความท่ีกะทัดรัด ชัดเจน สื่อความหมายตรงกัน 

ประเภทผลงาน ให้เลือกประเภทผลงานจากเกณฑ์มาตรฐานการประกวดสิ่งประดิษฐ์ ที่ตารางประเภทผลงาน 
หรือปรึกษาประเภทผลงานกับอาจารย์ผู้สอนโครงงาน 

ตารางประเภทผลงาน 
อ้างอิงจากเว็บไซต์ Thai Innovation (http://thaiinvention.net/index.php) 

ประเภทท่ี 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต 
คำจำกัดความ เป็นเครื่องมือ อุปกรณ์ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการดำรงชีวิต หรือพัฒนาคุณภาพชีวิตให้
ดียิ่งขึ้น 
ประเภทท่ี 2 สิ่งประดิษฐ์เพื่อการประกอบอาชีพ 
คำจำกัดความ เป็นเครื่องจักร เครื่องมือ หรือ อุปกรณ์ที่ประดิษฐ์ขึ้นเพ่ือใช้ส่งเสริมสนับสนุนในการ
ประกอบอาชีพต่างๆ เช่น อุตสาหกรรม เกษตรกรรม พาณิชยกรรม คหกรรม ศิลปกรรม 
ประเภทท่ี 3 สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน 
3.1 กลุ่มที่1 ด้านการผลิตพลังงาน 
คำจำกัดความ เป็นเครื่องมือเครื่องจักร หรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตพลังงานที่บ่งว่าสามารถใช้ประโยชน์ได้
จริงเป็นรูปธรรม 
3.2 กลุ่มที่2 ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน 
คำจำกัดความ เป็นเครื่องมือเครื่องจักร หรืออุปกรณ์ที่เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน หรือลดการใช้
พลังงาน และเพ่ือการอนุรักษ์พลังงานที่บ่งว่าสามารถใช้ประโยชน์ได้จริงเป็นรูปธรรม 
ประเภทท่ี 4 สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร 
คำจำกัดความ  
 อาหาร หมายถึง สิ่งที่รับประทานแล้วเป็นประโยชน์และไม่เป็นโทษต่อร่างกาย 
 ผลิตภัณฑ์อาหาร หมายถึง อาหารสำเร็จรูป หรือ กึ่งสำเร็จรูปพร้อมบรรจุภัณฑ์ที่คิดค้นขึ้นใหม่หรือ
พัฒนาให้ดีขึ้นจากเดิมสำหรับมนุษย์ใช้บริโภค ซึ่งได้จากกระบวนการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและ
ประมง สามารถแสดงขั้นตอนการคิดค้นแปรรูปส่วนประกอบ คุณค่าทางโภชนาการ วิธีการบริโภค และ
ข้อมูลอ่ืนๆ ตามประเภท ผลิตภัณฑ์อาหารได้อย่างชัดเจน มีความปลอดภัย ตรงตามกลุ่มผู้บริโภคและ
สามารถพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์ได้ 
 ผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูป หมายถึง ผลงานสิ่งประดิษฐ์ประเภทผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมบรรจุภัณฑ์
ที่ทำขึ้น เรียบร้อยพร้อมรับประทาน 
 ผลิตภัณฑ์อาหารกึ่งสำเร็จรูป หมายถึง ผลงานสิ่งประดิษฐ์ประเภทผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมบรรจุ
ภัณฑ์ที่ทำขึ้น เรียบร้อยแต่ไม่พร้อมใช้รับประทานต้องนำไปปรุง หรือ ผ่านกรรมวิธีอย่างใดอย่างหนึ่งจึงจะ
รับประทานได้ 
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ประเภทท่ี 5 สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ 
คำจำกัดความ  
 งานหัตถศิลป์ หมายถึง ผลงานศิลปะในการประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ด้วยมือ โดยถือความงามเป็น
หลักและนำแนวความคิดศิลปะสมัยเก่ามาประยุกต์เพ่ืออนุรักษ์และสืบสาน มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
รูปแบบหรือเอกลักษณ์ของชุมชนให้มีความทันสมัย ทันเหตุการณ์ โดยใช้เทคโนโลยี เครื่องมือ เครื่องจักร
บางส่วนในการประดิษฐ์ผลงานตามหลักองค์ประกอบศิลป์ในการประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อนำไปใช้ใน
การประดับ ตกแต่ง อาคารบ้านเรือน สถานที่หรือสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ รวมถึงเครื่องประดับร่างกายท่ีใช้ใน
ชีวิตประจำวันตามวิถีไทยในสังคมปัจจุบัน 
 การบรรจุภัณฑ์ หมายถึง ศาสตร์และศิลป์ที่ใช้ในการบรรจุสินค้าโดยใช้การออกแบบประดิษฐ์ด้วย
มือหรือเทคโนโลยีที่มีความสวยงามเป็นหลักเหมาะสมตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 
ประเภทท่ี 6 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว (Software & Embedded 
System Innovation) 
คำจำกัดความ เป็นสิ่งประดิษฐ์ประเภทซอฟต์แวร์ หรือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่ถูกพัฒนาหรือคิดค้นข้ึน
ใหม่ด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ เพ่ือติดตั้งและใช้งานบนเครื่องคอมพิวเตอร์แบบส่วนบุคคล เครื่องคอมพิวเตอร์
แม่ข่ายที่ให้บริการบนระบบเครือข่ายขนาดต่างๆ อินเทอร์เน็ต และ/หรือ อุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile 
Devices) และ/หรือเป็นสิ่งประดิษฐ์ประเภทซอฟต์แวร์ระบบประมวลผลที่ใช้ชิปหรือไมโครโพรเซสเซอร์ที่
ออกแบบมาโดยเฉพาะที่ถูกพัฒนา หรือคิดค้นขึ้นใหม่เพ่ือควบคุมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ต่างๆ โดยระบบที่พัฒนาขึ้นต้องมีองค์ประกอบของอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ประเภทสมองกลฝังตัวอย่างน้อย 1 ชิ้น 
และระบบควรแสดงให้เห็นถึงนวัตกรรมที่เกิดขึ้นจากการสื่อสารและมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างอุปกรณ์ หรือ
อินเตอร์เฟสไม่น้อยกว่า 2 ชิ้น 
ประเภทท่ี 7 สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์ (ด้านการป้องกันโรคติดต่อ) 
คำจำกัดความ เป็นเครื่องมือหรืออุปกรณ์ในด้านการแพทย์ ให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น หรือช่วยป้องกัน บรรเทา 
และฟ้ืนฟูความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อชีวิต ทรัพย์สิน ที่ส่งผลต่อบุคคล สาธารณชน หรือสภาพแวดล้อม 
ประเภทท่ี 8 สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ 
คำจำกัดความ  
 เทคโนโลยีชีวภาพ หมายถึง เทคโนโลยีซึ่งนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์ด้านต่างๆ มาประยุกต์ใช้กับ
สิ่งมีชีวิต หรือชิ้นส่วนของสิ่งมีชีวิต เพื่อประโยชน์ต่อมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นทางการผลิตหรือทางกระบวนการใน
ด้านต่างๆ 
 สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ หมายถึง สิ่งประดิษฐ์ที่เป็นผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ทางด้าน
เทคโนโลยีชีวภาพ โดยเป็นเทคนิคการนำสิ่งมีชีวิต หรือชิ้นส่วนของสิ่งมีชีวิต (พืชและสัตว์) มาพัฒนาหรือ
ปรับปรุง ให้เป็นผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ ที่ปราศจากสารเคมีอันตราย และไม่ใช่เครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์
และไม่ใช่ผลิตภัณฑ์อาหารสำหรับมนุษย์ 



คู่มือ รายวิชาโครงงานและการเขียนรายงานโครงงานฉบับสมบูรณ์ 10 

 
 
ประเภทท่ี 9 สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ (Mini Smart Farms) 
คำจำกัดความ 
 เกษตรอัจฉริยะขนาดเล็ก (Mini Smart Farms) หมายถึง สิ่งประดิษฐ์ที่นำเอาเทคโนโลยีที่ทันสมัย
ทั้งระบบคอมพิวเตอร์ การสื่อสารไร้สาย ระบบเซ็นเซอร์ และเทคโนโลยีชีวภาพ มาผสมผสานกับงานด้าน
การเกษตรมาใช้ในการบริหารจัดการ ดูแลพ้ืนที่เพาะปลูก เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพอากาศท่ีเกิดขึ้น โดยใช้
อินเทอร์เน็ตสั่งการควบคุมร่วมกับอุปกรณ์ต่างๆ ผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

 

รายช่ือผู้จัดทำโครงงาน  
• รายชื่อนักศึกษาที่ทำโครงงานนี้ร่วมกันระบุ ปวช. ปีที่ 3, ปวส. ปีที่ 2 และสาขาวิชา 
• ปีการศึกษาที่นักศึกษากำลังศึกษาอยู่หรือปีการศึกษาที่ทำโครงงานในปัจจุบัน 

อาจารย์ท่ีปรึกษาโครงงาน 
• อาจารย์ผู้สอนในสาขาวิชาเป็นที่ปรึกษาหลัก (กรณีมี ยศ ตำแหน่ง ควรระบุเช่น ว่าที่ร้อยตรี  

สิบเอก หม่อมราชวงศ์ หม่อมหลวง ดร. เป็นต้น) 
• อาจารย์ผู้สอนที่ปรึกษารอง (กรณีมี ยศ ตำแหน่ง ควรระบุเช่น ว่าที่ร้อยตรี สิบเอก หม่อมราชวงศ์ 

หม่อมหลวง ดร. เป็นต้น) 

ความเป็นมาและความสำคัญของโครงงาน ควรจะกล่าวถึงประเด็นต่อไปนี้ 
 ประกอบด้วย 3 ส่วนคือ  

• ย่อหน้าที่ 1 ให้อธิบายถึงความเป็นมาของเรื่องที่ทำโครงงาน  
• ย่อหน้าที่ 2 ให้อธิบายถึงปัญหาที่เกิดข้ึนในปัจจุบันที่สืบเนื่องมาจากย่อหน้าที่ 1  
• ย่อหน้าที่ 3 ให้อธิบายโครงงานที่จะทำว่าสามารถแก้ไขปัญหาที่กล่าวถึงในย่อหน้าที่ 2 ได้อย่างไร  

*หมายเหตุ ถ้าเป็นไปได้ รวม 3 ย่อหน้าควรมีความยาวประมาณ ครึ่งหน้า ถึง 1 หน้ากระดาษ A4 

ตัวอย่างการเขียนความเป็นมาและความสำคัญของโครงงาน 
 ไรน้ำนางฟ้าเป็นสัตว์น้ำชนิดหนึ่งโดยทั่วไปมีการฟักตัวจากไข่เกิดขึ้นเองตามแหล่งน้ำธรรมชาติ ใน
แหล่งน้ำขังชั่วคราวตามภาคต่างๆ ของประเทศไทย ได้มีการสำรวจทั่วประเทศพบว่าในประเทศไทยมีไรน้ำ
นางฟ้า 3 ชนิด คือ ไรน้ำนางฟ้าไทย ไรน้ำนางฟ้าสยาม ไรน้ำนางฟ้าสิรินธร ซึ่งไรน้ำนางฟ้านี้มีรูปร่าง
ลักษณะและขนาดคล้ายกับกุ้งฝอยและกุ้งนาง สามารถนำมาใช้เป็นประโยชน์ได้หลายอย่าง เช่น นำมา
ประกอบเป็นอาหารของคน นำมาใช้เลี้ยงสัตว์น้ำโดยเฉพาะปลาสวยงามเพราะมีคุณค่าทางอาหารสูง มี
โปรตีน 64.94% ไขมัน 5.07% คาร์โบไฮเดรต 17.96% และเถ้า 8.4% ช่วยให้สัตว์น้ำเจริญเติบโตได้ดี 
 ไรน้ำนางฟ้าปัจจุบันสามารถนำมาเพาะและขยายพันธุ์ให้มีปริมาณมากๆ ได้ดังนั้นจึงน่าจะ
เหมาะสมที่จะนำมาเป็นอาหารสัตว์น้ำโดยนำมาทดแทนอาหารโปรตีนชนิดอื่น เช่นอาหารสำเร็จรูป กุ้งฝอย 
ไรแดง หนอนแดง เป็นต้น โดยนำไปเลี้ยงปลาสวยงามที่มีราคาแพง เช่น ปลาอาโรวาน่า ปลาเงินปลาทอง 
ฯลฯ และโดยเฉพาะปลาหมอสีซึ่งเป็นปลาที่ได้รับความนิยมในปัจจุบันเพราะมีรูปร่างสีสันสวยงาม
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หลากหลายชนิดและมีราคาท่ีแพง อาหารที่ใช้เลี้ยงจึงมีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตและการเกิดสีของ
ปลา 
 พบว่าอาหารที่ใช้เลี้ยงปลาหมอสีอยู่ในปัจจุบันได้แก่ กุ้งฝอย อาหารเม็ดเร่งสี เป็นต้น ดังนั้นเพื่อให้
ผู้เลี้ยงได้มีทางเลือกอ่ืนที่เหมาะสมหรือดีกว่า จึงได้ทำการศึกษาโดยการนำเอาไรน้ำนางฟ้ามาเป็นอาหาร
ของปลาหมอสี 

 

วัตถุประสงค์ของโครงงาน 
 อาจจะมีข้อเดียวหรือหลายข้อก็ได้โดยชี้ให้เห็นถึงสิ่งที่ต้องการให้เกิดข้ึนจากโครงงานนี้ และคำตอบที่
ต้องการจากการทำโครงงานเรื่องนี้ วัตถุประสงค์กับหัวข้อโครงงานต้องสอดคล้องกัน 

ตัวอย่างที่ 1 
1. เพ่ือ (สร้างสิ่งประดิษฐ์ หรือ พัฒนาต่อยอด) เครื่องกำจัดขยะพลังงานชีวภาพ เช่น 

- เพ่ือสร้างสิ่งประดิษฐ์เครื่องกำจัดขยะพลังงานชีวภาพ หรือ 
- เพ่ือพัฒนาต่อยอดสิ่งประดิษฐ์เครื่องกำจัดขยะพลังงานชีวภาพ  

2. เพ่ือหาประสิทธิภาพของเครื่องกำจัดขยะพลังงานชีวภาพ 
3. เพ่ือศึกษาการย่อยสลายขยะด้วยไส้เดือนดิน (หรืออ่ืนๆ) 
4. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของ (นักศึกษา หรือ กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการทดสอบ หรือ ทดลอง) จาก

การใช้เครื่องกำจัดขยะพลังงานชีวภาพ 
ตัวอย่างที่ 2 

1. เพ่ือสร้างสื่อรณรงค์ทางจริยธรรมและสังคมในรายวิชาวิถีธรรมวิถีไทย 
2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาจากการใช้สื่อรณรงค์ทางจริยธรรมและสังคมในรายวิชาวิถี

ธรรมวิถีไทย 
 

ขอบเขตของโครงงาน 
 ให้ผู้เรียนกำหนดขอบเขตการสร้างสิ่งประดิษฐ์และการประเมินประสิทธิภาพสิ่งประดิษฐ์เรื่องที่
ทำการศึกษาทดลองให้ชัดเจน 

1. ขอบเขตด้านเนื้อหา (หรือรายละเอียดของสิ่งประดิษฐ์) 
2. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
3. ขอบเขตด้านการประเมินประสิทธิภาพ / การเมินความพึงพอใจ 

แนวความคิดในการทำโครงงาน 
 หลักการ ทฤษฎี ข้อความรู้ ที่นำมาใช้หรือที่เกี่ยวข้อง ในการทำโครงงาน เขียนบรรยายพอสังเขป ควร
มีเอกสารอ้างอิง 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการทำโครงงาน 
 ให้ระบุถึงสิ่งที่จะได้รับเมื่อเสร็จสิ้นโครงงาน เป็นทั้งผลที่ได้รับโดยตรงและโดยอ้อม หรือผลกระทบ
จากโครงงานในด้านดี ผลที่คาดว่าจะได้รับนี้จะต้องสอดคล้องกับจุดประสงค์ 
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วิธีการดำเนินงานโครงงาน 
 ควรจะมีลำดับขั้นตอนที่ถูกต้อง เหมาะสม สมเหตุสมผล เป็นไปตามกระบวนการของการทำงานนั้นๆ 
กิจกรรมตามวิธีดำเนินการจะต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ท่ีกำหนดไว้ และแต่ละข้ันตอนของการดำเนินงาน
ให้ระบุวันเดือนปี ที่จะทำงานในแต่ละข้ันตอนนั้นด้วย 

ประมาณการวัสดุ-อุปกรณ์ในการทำโครงงาน 
 ควรระบุ รายชื่อ วัสดุ อุปกรณ์ท่ีสำคัญ แหล่งที่จะหาได้ ราคาจำหน่ายในปัจจุบัน และรวมค่าใช้จ่าย
ทั้งหมดให้ดูด้วย (ราคาวัสดุโดยประมาณ) 
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ตัวอย่าง 

แบบประเมินการนำเสนอหัวข้อโครงงาน 

ชื่อโครงงาน            

แผนกวิชา            

ระดับชั้น     ปีการศึกษา      

 

เกณฑ์การประเมินการนำเสนอหัวข้อโครงงาน 

 คำชี้แจง ให้ประเมินการนำเสนอหัวข้อโครงงานและพิจารณาประเมินคุณภาพของการนำเสนอหัวข้อ
โครงงานแต่ละองค์ประกอบหรือรายการให้ใส่  ลงในช่องคะแนนที่เหมาะสม 

ลำดับ รายการประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้ 
1 ความเป็นมาและความสำคัญของโครงงาน (2 คะแนน) 

1.1 การนำเสนอความเป็นมาและความสำคัญชัดเจน 
1.2 การนำเสนอแนวทางที่เป็นไปได้ 

 
1 
1 

 
0.5 
0.5 

 
0 
0 

 

2 วัตถุประสงค์ของโครงงาน (1 คะแนน) 
2.1 นำเสนอวัตถุประสงค์ชัดเจน 

 
1 

 
0.5 

 
0 

 

3 ขอบเขตของโครงงาน (2 คะแนน) 
3.1 มีการวางขอบเขตของโครงงานที่ชัดเจน 
3.2 ขอบเขตที่เสนอสามารถทำได้จริงและเหมาะสม 

 
1 
1 

 
0.5 
0.5 

 
0 
0 

 

4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้จากการทำโครง (1 คะแนน) 
4.1 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับที่สอดคล้องกับจุดประสงค์ 

 
1 

 
0.5 

 
0 

 

5 วิธีการดำเนินงานโครงงาน (1 คะแนน) 
5.1 มีการวางแผนการดำเนินงานที่เป็นไปได้ 

 
1 

 
0.5 

 
0 

 

6 วิธีการนำเสนอโครงงาน (2 คะแนน) 
6.1 วิธีการนำเสนอและสื่อประกอบการอธิบายได้อย่างเข้าใจ 
6.2 ใช้เวลาในการนำเสนอได้อย่างเหมาะสม 

 
1 
1 

 
0.5 
0.5 

 
0 
0 

 

7 ความสมบูรณ์ของเอกสารนำเสนอหัวข้อโครงงาน (1 คะแนน) 1 0.5 0  
คะแนนรวมทั้งหมด 10 คะแนน  

 

 

 

 

ให้นักศึกษาพิมพ์รายละเอียดลง
ในหัวข้อด้านล่างนี้ พร้อมกับ
คัดลอกสำเนา 3 ชุดให้กับ

คณะกรรมการในวันที่นำเสนอ 
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ขั้นตอนการเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์ 

1. นักศึกษารับปฏิทินกำหนดการเรียนรายวิชาโครงงานและคู่มือการเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์ วิชา
โครงงานพร้อมทั้งศึกษาให้เข้าใจ 

2. นักศึกษาทำการติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานด้วยตนเองหรืออาจารย์ผู้สอนรายวิชาโครงงานแต่ละ
โครงงานกับการเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์ 

3. นักศึกษาดาวน์โหลดเอกสาร จากเว็บไซต์ของวิทยาลัย http://www.c-bac.com/ ส่วนงาน 
Download ของวิชาการชื่อไฟล์ “แบบฟอร์มรายงานโครงงานวิจัย” 

4. กรอกข้อมูลเอกสารด้วยการพิมพ์ลงใน “แบบฟอร์มรายงานโครงงานวิจัย” ให้ครบถ้วนเรียบร้อย
สมบูรณ์ (นักศึกษาดูรายละเอียดการเขียนแต่ละหัวข้อในคู่มือการเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์) 

การนำเสนอผลการศึกษาโครงงานวิจัย 3 บท 

 การนำเสนอครั้งนี้เป็นการตรวจความก้าวหน้าของรูปเล่มรายงาน พิจารณาเปอร์เซ็นต์ความสำเร็จของ
โครงงาน และปรับปรุงแก้ไขปัญหาอุปสรรคของงานที่เกิดขึ้น 

• นำเสนอผลงานโครงงานวิจัย 3 บท 
• รายละเอียดที่ต้องนำเสนอในเนื้อหาของบทที่ 1 ถึงบทที่ 3 
• นำเสนอต้องมีความก้าวหน้าไม่ต่ำกว่า 50 เปอร์เซ็นต์จากแบบร่าง 
• รับฟังข้อแก้ไข ปรับปรุงและข้อเสนอแนะจากอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน 
• ถ้านักศึกษาไม่นำเสนอผลงานวิจัย 3 บท นักศึกษาจะได้ค่าคะแนนเป็น 0 ในส่วนนี้ 

การนำเสนอผลการศึกษาโครงงานวิจัย 5 บท 

 การนำเสนอครั้งนี้เป็นการตรวจความก้าวหน้าของรูปเล่มรายงาน พิจารณาเปอร์เซ็นต์ความสำเร็จของ
โครงงาน และปรับปรุงแก้ไขปัญหาอุปสรรคของงานที่เกิดขึ้น 

• นำเสนอผลงานโครงงานวิจัย 5 บท 
• รายละเอียดที่ต้องนำเสนอในเนื้อหาของบทที่ 1,2,3,4 และ บทที่ 5 
• ผลงานโครงงานวิจัย ที่นำเสนอต้องมีความสมบูรณ์ 100 เปอร์เซ็นต์ 
• รับฟังข้อแก้ไข ปรับปรุงและข้อเสนอแนะ จากอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน 
• ถ้านักศึกษาไม่นำเสนอผลงานวิจัย 5 บท นักศึกษาจะได้ค่าคะแนนเป็น 0 ในส่วนนี้ 
• นำผลงานโครงงานวิจัย 5 บท มาตรวจกับอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานอีกครั้ง 
• อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยสมบูรณ์ ให้นำเอกสารโครงงานวิจัย 5 บท 

ดำเนินการให้อาจารย์ในส่วนที่เก่ียวข้องลงลายมือในใบรับรองโครงงาน 
• ขั้นตอนสุดท้ายให้นักศึกษานำเอกสารโครงงานวิจัย 5 บท นำไปเข้ารูปเล่มตามระดับชั้นของ

ตนเอง 
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การตั้งค่าหน้ากระดาษการเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์ 
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การเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์ Project Completed Report 

 ส่วนประกอบของรายงานผลโครงงานประกอบด้วยส่วนต่างๆ 3 ส่วน คือ ส่วนหน้า ส่วนเนื้อหา และ
ส่วนท้าย มีดังนี้ 

1. ส่วนหน้า ของรายงานประกอบด้วย 
• ปกนอก ประกอบด้วยโลโก้วทิยาลัย ชื่อเรื่องโครงงานภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ชื่อผู้จัดทำ

โครงงาน ชื่อสาขาวิชา สาขางานของผู้จัดทำโครงงาน ชื่อวิทยาลัย และปีการศึกษาที่ทำ
โครงงาน 

• ใบรับรองโครงงาน ประกอบด้วยชื่อโครงงาน ผู้จัดทำโครงงาน ชื่อสาขาวิชา สาขางานของ
ผู้จัดทำโครงงาน ชื่อที่ปรึกษาหลักและปรึกษารอง หัวหน้าแผนกวิชา และคณะกรรมการเป็น
การรับรองผลการดำเนินโครงงานโดยคณะกรรมการที่วิทยาลัยตั้งขึ้นเพ่ือพิจารณาประเมินผล
โครงงาน 

• ปกใน ประกอบด้วยชื่อเรื่องโครงงานภาษาไทย ชื่อผู้จัดทำโครงงาน ชื่อสาขาวิชา สาขางาน
ของผู้ดำเนินโครงงาน ชื่อวิทยาลัยและปีการศึกษาที่ทำโครงงาน 

• บทคัดย่อ ส่วนนำประกอบด้วย ชื่อโครงงาน ชื่อสาขาวิชา สาขางานของผู้ดำเนินโครงงาน 
ชื่อที่ปรึกษาหลักและปรึกษารอง ปีการศึกษาที่ทำโครงงาน ในส่วนบทคัดย่อเป็นส่วนที่สรุป
ย่อเรื่องราวทั้งหมดของโครงงานงานวิจัย สิ่งสำคัญท่ีควรนำเสนอได้แก่ ชื่อเรื่องโครงงาน 
วัตถุประสงค์ของโครงงาน ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติท่ีใช้ในการดำเนินการโครงงานวิจัย ผลการวิจัย (สรุป) 

• กิตติกรรมประกาศ เป็นการประกาศขอบคุณบุคคลและหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ ที่ให้
ความอนุเคราะห์และสนับสนุนให้การดำเนินงานโครงงานสำเร็จได้ด้วยดี 

• สารบัญ โดยทั่วไปแบ่งเป็น 3 ส่วนได้แก่ สารบัญเนื้อเรื่อง สารบัญตาราง และสารบัญภาพ 
• หมายเหตุ การกำหนดเลขหน้าในส่วนหน้านี้นิยมใช้ระบบตัวอักษร คือ ก ข ค... 
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ตัวอย่าง 

โลโก้วิทยาลัยขนาด 5cm x5cm 

ปกนอก 

ชื่อโครงงานภาษาไทย 

ชื่อโครงงานภาษาอังกฤษพิมพ์ตัวพิมพ์ใหญ่ 

ตัวหนังสือขนาด 24 หนา 

ตัวหนังสือขนาด 22 หนา 

ชื่อ - สกุลผู้จัดทำ 

ตัวหนังสือขนาด 18 หนา 

ให้นักศึกษาเลือกระดับการศึกษา 

ระบุปีการศึกษา พ.ศ.ปัจจุบัน 
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เขียนชื่อโครงงานภาษาไทย 

รหัสนักศึกษา 

ให้นักศึกษาเลือกระดับการศึกษา 

แผนกวิชาที่นักศึกษาศึกษาอยู่ 

ชื่อ-สกุล หัวหน้าแผนก 
วัน / เดือน / ปี ที่สอบจบโครงงาน 

ชื่อ-สกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 

ชื่อ-สกุล อาจารย์ผู้สอนวิชาโครงงาน 

ชื่อ-สกุล อาจารย์หัวหน้าแผนกวิชา 
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ปกใน 

ชื่อโครงงาน ภาษาไทย 

ชื่อโครงงาน ภาษาอังกฤษ ตัวพิมพ์ใหญ่ 

ตัวหนังสือขนาด 16 

ตัวหนังสือขนาด 16 

ชื่อ-สกุล ผู้จัดทำ 

ตัวหนังสือขนาด 16 
ให้นักศึกษาเลือกระดับการศึกษา 

เลือกปีการศึกษา พ.ศ. ปัจจุบัน 
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ตัวหนังสือขนาด 16 หนา 

ตัวหนังสือขนาด 18 หนา 

เอาแต่หัวข้อสถิติที่ใช้ ไม่ต้องนำ
สูตรมาวางใส่ 

นำสรุปผลบทที่ 5 วางไว้ที่ตรงนี้ 
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ตัวหนังสือขนาด 18 หนา 

ให้นักศึกษาเลือกระดับการศึกษา 

ชื่อ-สกุล ไม่มีคำนำหน้า 
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ตัวหนังสือขนาด 18 หนา 

ตัวหนังสือขนาด 16 หนา 

ตัวหนังสือขนาด 16 หนา 

ตัวหนังสือขนาด 16 หนา 

ให้ลงเลขหน้าเฉพาะที่มีหัวข้อ
นั้นๆ อยู่เท่านั้น เช่น ความ

เป็นมาของโครงงานหน้า 1 ไม่
ควรเขียน 1-3 ส่วนหัวข้อถัดไป
เริ่มหน้าไหนให้ลงเลขหน้านั้นๆ 

ตัวหนังสือขนาด 16 หนา 

ตัวหนังสือขนาด 16 หนา 
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ตัวหนังสือขนาด 18 หนา 

ตัวหนังสือขนาด 16 หนา ตัวหนังสือขนาด 16 หนา 

ให้ลงเลขหน้าเฉพาะที่มีหัวข้อ
นั้นๆ อยู่เท่านั้น เช่น ตาราง

วิเคราะห์ข้อมูล หน้า 31 ไม่ควร
เขียน 31-35 ส่วนตารางถัดไปเริ่ม

หน้าไหนให้ลงเลขหน้านั้นๆ 

เลขตารางให้กำหนดเลขตารางใน
ตารางที่อยู่ในบทนั้น เช่น ตาราง
อยู่ บทที่ 2 เลขตาราง คือ 2.1 มี
ตารางต่อ 2.2 , 2.3 เป็นต้น 
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ตัวหนังสือขนาด 18 หนา 

ตัวหนังสือขนาด 16 หนา ตัวหนังสือขนาด 16 หนา 

ให้ลงเลขหน้าเฉพาะที่มีหัวข้อ
นั้นๆ อยู่เท่านั้น เช่น ภาพที่ 2.1 
หน้า 8 ไม่ควรเขียน 8-9 ส่วน

ภาพถัดไปเริ่มหน้าไหนให้ลงเลข
หน้านั้นๆ 

เลขภาพ ให้กำหนดเลขภาพใน
ภาพที่อยู่ในบทนั้น เช่น ภาพอยู่ 
บทที่ 3 เลขภาพ คือ 3.1 มีภาพ
ต่อ 3.2 , 3.3 เป็นต้น 
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2. ส่วนเนื้อหา ประกอบด้วย 5 บท ดังนี้ 
• บทที่ 1 บทนำ 
• บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
• บทที่ 3 วิธีดำเนินการ 
• บทที่ 4 ผลการดำเนินการ 
• บทที่ 5 สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

การเขียนส่วนเนื้อหา มีรายละเอียดดังนี้ 

• บทที่ 1 บทนำ 
 ประกอบด้วยส่วนต่างๆ ที่เขียนไว้แล้วในแบบนำเสนอหัวข้อโครงงาน (Proposal Project) 
ประกอบด้วย หัวข้อต่างๆ ดังนี้ 

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของโครงงาน ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ 
     - ย่อหน้าที่ 1 ให้อธิบายถึงความเป็นมาของเรื่องที่ทำโครงงาน 
     - ย่อหน้าที่ 2 ให้อธิบายถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันที่สืบเนื่องมาจากย่อหน้าที่ 1 
     - ย่อหน้าที่ 3 ให้อธิบายโครงงานที่จะทำว่าสามารถแก้ไขปัญหาที่กล่าวในย่อหน้าที่ 2 ได้อย่างไร 
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงาน ให้นำมาจากวัตถุประสงค์ในแบบนำเสนอหัวข้อโครงงาน (Proposal 
Project) 
1.3 ขอบเขตของโครงงาน ให้นำมาจากขอบเขตท่ีเขียนไว้ในแบบนำเสนอหัวข้อโครงงาน (Proposal 
Project) 
1.4 ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงงาน เป็นส่วนที่ผู้ทำโครงงานคาดหวังว่าเมื่อโครงงานนี้สำเร็จแล้วสิ่งที่
ทำจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ต่อผู้ใช้งาน ต่อสถานศึกษา ต่อชุมชนและสังคมอย่างไร ซึ่งมีอยู่ใน
แบบนำเสนอหัวข้อโครงงาน (Proposal Project) 
1.5 นิยามศัพท์ ที่ใช้ในการทำโครงงานเป็นส่วนที่ใช้อธิบายถึงความหมายของศัพท์หรือคำที่ใช้ในการ
ทำโครงงานนี้เพ่ือต้องการให้ผู้อ่านได้เข้าใจความหมายที่ตรงกัน 
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• บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
บทที่ 2 เป็นการนำเสนอแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่ใช้เป็นกรอบในการดำเนินโครงงาน 
ต้องเรียบเรียงสรุปกรอบความคิด หลักการ การเขียนต้องเป็นการเรียบเรียงเนื้อหาเหมือนกับการ
เขียนบทความทางวิชาการ ไม่ควรลอกเนื้อหามาต่อกันเป็นท่อนๆ หัวข้อสำคัญควรจะประกอบด้วย 
2.1 แนวความคิด อธิบายแนวคิดที่เกี่ยวข้องที่นำมาใช้ในการทำโครงงานหรือแนวคิดที่สร้างสรรค์

ผลงานในการทำโครงงานจนเกิดเป็นชื่อของผลงาน 
2.2 ทฤษฎีและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ที่นำมาใช้ในการทำโครงงาน 
2.3 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ผลการวิจัยที่เก่ียวข้องกับสิ่งที่นำมาใช้ในการแก้ปัญหา 

 
• บทที่ 3 วิธีดำเนินการโครงงาน 

บทที่ 3 เป็นการนำเสนอถึงวิธีการสร้างและพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการทำโครงงาน รูปแบบการ
ดำเนินการทำโครงงาน วิธีการทดสอบหาประสิทธิภาพของโครงงานหรือชิ้นงานโดยการใช้เครื่องมือที่
ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลและวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล หัวข้อที่ควรนำเสนอในบทนี้มีดังนี้ 
3.1 วัสดุอุปกรณ์ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างโครงงานหรือสร้างชิ้นงาน มีอะไรบ้าง 
3.2 ขั้นตอนการสร้างหรือขั้นตอนพัฒนา มีข้ันตอนการสร้างหรือพัฒนาอย่างไร 
3.3 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

- ประชากรที่ใช้เป็นกลุ่มเป้าหมาย เช่น นักเรียน นักศึกษา บุคคลในหน่วยงาน หรือชาวบ้านใน
ชุมชน 
- กลุ่มตัวอย่างเป็นกลุ่มตัวอย่างที่ได้มาด้วยวิธีการใดควรเป็นกลุ่มตัวอย่างที่ได้มาด้วยวิธีการตาม
ระเบียบวิธีวิจัย 

3.4 เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล เป็นเครื่องมือที่มีวิธีการประเมินประสิทธิภาพ หรือเป็น
เครื่องมือที่ใช้ประเมินแบบประเมินต่างๆ มีวิธีการประเมินอะไรบ้าง 

3.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล มีวิธีการรวบรวมอย่างไร ลำดับขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล ตั้งแต่ตัว
โครงงาน รวมถึงเครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล มีแผนอย่างไร เก็บเมื่อใดอย่างไร  ใครเป็นคน
เก็บ ใครเป็นคนให้ข้อมูล 

3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล มีการวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีการใด สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ในหัวข้อ
บทนี้อยู่ในแบบนำเสนอหัวข้อของโครงงาน (Proposal Project) ที่ทำไว้แล้ว แต่ต้องนำมาขยาย
ความและเขียนบรรยายในลักษณะที่ได้ทำไปแล้ว 
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• บทที่ 4 ผลการดำเนินการ 
ในบทนี้ ต้องแสดงผลการศึกษาให้ปรากฏชัดโดยอาจจะใช้ตาราง กราฟ แผนภูมิ ภาพประกอบ และ
อ่ืนๆ ตามความเหมาะสมเรียงลำดับตามวัตถุประสงค์การวิจัย โดย 
- ใช้ภาษาท่ีเข้าใจง่าย อธิบายประสิทธิภาพการทำงานของโครงงานหรือแนวคิดของโครงงานเชิง
นวัตกรรมสร้างสรรค์ 

- ใช้ภาษาท่ีเข้าใจง่าย อธิบายตารางแสดงประสิทธิภาพการทำงานของโครงงาน 
- ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ตามเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
- หากมีตารางหรือกราฟให้อธิบายอย่างชัดเจนว่าต้องการนำเสนออะไรและควรขึ้นต้นด้วยข้อความ
ก่อนแล้วจึงตามด้วยตารางหรือกราฟ 

- ภาพการทดลองและทดสอบโครงงานหรือภาพการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

• บทที่ 5 สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
บทนี้เป็นส่วนที่กล่าวโดยย่อถึงเนื้อหาสาระของการศึกษา โดยจะต้องอ้างย้อนไปถึงวัตถุประสงค์และ
วิธีการศึกษาพอเป็นสังเขป ควรจะสรุปว่าผลการศึกษานี้จะนำไปประยุกต์ได้อย่างไรตลอดจน
เสนอแนะแนวทางเพ่ือการศึกษาในเรื่องเดียวกันนี้ต่อไปด้วย 
5.1 การเขียนสรุปผล ควรเขียนในลักษณะการตีความจากข้อมูลให้สั้น กระชับ และเรียงลำดับตาม

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
5.2 การเขียนอภิปรายผล ควรแยกอภิปรายเป็นประเด็น โดยชี้ประเด็นว่าสอดคล้องหรือไม่

สอดคล้องกับทฤษฎีหรือผลการวิจัยที่คนอ่ืนทำไว้โดยยกเหตุผลมาประกอบการอภิปราย 
5.3 การเขียนข้อเสนอแนะ เป็นการนำเสนอประเด็นที่ควรนำผลการทำโครงงานไปใช้ประโยชน์ ซึ่งมี

ข้อควรระวังในการนำไปใช้อะไรบ้าง แนะนำไปใช้อะไรบ้าง และข้อเสนอแนะว่าควรทำวิจัยอะไร 
อย่างไรในการจัดทำโครงงานถือว่าหัวข้อนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมาก เพราะเป็นการเล่าถึงความรู้สึกษา
ที่เกิดขึ้นทั้งทางบวกและทางลบปัญหาอุปสรรคที่ผู้จัดทำโครงงานพบและแนวทางการแก้ปัญหา
อุปสรรคเหล่านี้ รวมทั้งการเล่าถึงการเรียนรู้จากประสบการณ์ในการทำโครงงาน 

5.3.1 ข้อเสนอแนะจากการศึกษาโครงงานครั้งนี้ เขียนเป็นข้อๆ หรือความเรียงก็ได้ โดย
สรุปย่อของสรุปผลแบบสั้นๆ ได้ใจความและนำเสนอประเด็นที่ควรนำผลการทำ
โครงงานไปใช้ประโยชน์ 

5.3.2 ข้อเสนอแนะจากการศึกษาโครงงานครั้งต่อไป เขียนเป็นข้อๆ หรือความเรียงก็ได้
โดยนำเสนอประเด็นควรระวังในการนำไปใช้อะไรบ้าง แนะนำไปใช้อะไรบ้าง 
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3. ส่วนท้าย ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ 
• บรรณานุกรม 
• ภาคผนวก 
• ประวัติผู้ทำโครงงาน 

 
การเขียนส่วนท้าย มีรายละเอียดดังนี้ 

• บรรณานุกรม 
เป็นส่วนแสดงรายชื่อหนังสือ วารสาร เอกสาร สิ่งพิมพ์ หรือบุคคลที่ผู้เขียนใช้ในการค้นคว้าและ
อ้างอิง เพื่อให้รายงานผลโครงงานมีความน่าเชื่อถือทางวิชาการ และเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านที่ประสงค์
จะค้นคว้าเพ่ิมเติมในเรื่องนั้นๆ ต่อไป บรรณานุกรมให้อยู่ต่อจากส่วนเนื้อเรื่องและก่อนภาคผนวก การ
เขียนบรรณานุกรมจะต้องถูกต้องตามหลังเกณฑ์สากลและบรรณานุกรมภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
ให้เขียนแยกออกจากกัน 
*บรรณานุกรม การเขียนบรรณานุกรมให้ใช้รูปแบบในแบบฟอร์มที่กำหนดให้ 

• ภาคผนวก 
เป็นส่วนของข้อมูลที่เพ่ิมเข้ามาเพ่ือให้รายงานผลโครงงานมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น หรือเป็นส่วนที่เสริม
ให้เกิดความเข้าใจชัดเจนขึ้น ภาคผนวกเป็นข้อมูลที่ใช้ในการเขียนรายงาน ผลโครงงาน แต่ไม่ได้
อ้างอิงโดยตรง หรือไม่เหมาะสมที่จะอ้างอิงในส่วนเนื้อเรื่องเพราะมีเนื้อหาและความยาวมาก ได้แก่ 
ภาคผนวก ก. 
- แบบนำหัวข้อเสนอโครงงาน Proposal Project 
- ตารางสรุปค่าใช้จ่าย(ถ้ามี) 
- แบบประเมินความพึงพอใจ(ถ้ามี) 
- ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ที่นอกเหนือจากท่ีระบุไว้(ถ้ามี) 
ภาคผนวก ข 
- ภาพประกอบโครงงาน 
- แบบโครงสร้างโครงงาน(ถ้ามี) 
- การออกแบบโครงงาน(ถ้ามี) 
- คู่มือการใช้งาน 

• ประวัติผู้ทำโครงงาน 
ให้อยู่ในแผ่นสุดท้ายของรายงานผลโครงงาน เป็นประวัติการศึกษาโดยย่อของผู้ทำโครงงาน โดยมี
ความยาวไม่เกินหนึ่งหน้ากระดาษและให้ระบุข้อมูล โดยมีข้อมูลดังนี้ 
- ประวัติผู้จัดทำ (ให้ระบุ ชื่อ-สกุล ชื่อโครงงาน สาขาวิชา สาขางาน) 
- ประวัติส่วนตัว (ให้ระบุ วันเดือนปีที่เกิด อายุ ที่อยู่ปัจจุบัน) 
- ประวัติการศึกษา (ให้ระบุ การศึกษา สถานศึกษา ปีที่ศึกษา) 
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หน้าปก  CD  โครงงาน   และป้ายชื่อโครงงาน สามารถ Download ได้จากเว็บไซต์ของวิทยาลัย 
http://www.c-bac.com/ ส่วนงาน Download ของวิชาการ 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
ชื่อโครงงาน   (ภาษาไทย) 
       (ภาษาอังกฤษ) 
 
ประเภทสิ่งประดิษฐ์    ประเภทที่           ด้าน 
  
แผนกวิชา     ระดับ         ปวช.         ปวส. 
 

ผู้จัดทำ 
นาย / นางสาว.....................   ............................. 
นาย / นางสาว.....................   ............................. 
นาย / นางสาว.....................   ............................. 

ประจำปีการศึกษา......................... 
 
   ลงช่ือ                   ลงช่ือ 
(                                   )   (                                   ) 
      อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก                       อาจารย์ที่ปรึกษารอง 
 

 
 
 

 
ชื่อโครงงาน   (ภาษาไทย) 
       (ภาษาอังกฤษ) 
 
ประเภทสิ่งประดิษฐ์    ประเภทที่           ด้าน 
  
แผนกวิชา            ระดับ         ปวช.         ปวส. 
 

ผู้จัดทำ 
นาย / นางสาว.....................   ............................. 
นาย / นางสาว.....................   ............................. 
นาย / นางสาว.....................   ............................. 

ประจำปีการศึกษา......................... 
 
   ลงชื่อ               ลงชื่อ 
(                                   )         (                                   ) 
      อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก   อาจารย์ที่ปรึกษารอง 
 

วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ 
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