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หลักเกณฑ์การจัดการเรียนการสอนรายวิชาโครงการ 

รายวิชาโครงการเป็นรายวิชาที่เปิดโอกาสให๎ผู๎เรียนได๎ศึกษาค๎นคว๎าบูรณาการความรู๎ทักษะ 
และประสบการณ์จากสิ่งที่ได๎เรียนรู๎ลงมือปฏิบัติด๎วยตนเองตามความถนัดและความสนใจตั้งแตํการเลือก 
หัวข๎อหรือเรื่องที่จะศึกษาค๎นคว๎าการวางแผน การก าหนดขั้นตอนการด าเนินการ การด าเนินงาน การ
ประเมินผลและการจัดท ารายงาน ซึ่งอาจท าเป็นรายบุคคลหรือกลุํมก็ได๎ทั้งนี้ ขึ้นอยูํกับลักษณะของ
โครงการนั้น ๆ  โดยการจัดท าโครงการดังกลําวต๎องด าเนินการดังนี้ 

1. สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันต๎องจัดให๎ผู๎เรียนจัดท าโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 
ที่สัมพันธหรือสอดคล๎องกับสาขาวิชา  ในภาคเรียนที่ 5 และหรือภาคเรียนที่ 6 รวมจ านวน 4 หนํวยกิต  
ใช๎เวลาไมํน๎อยกวํา 216 ชั่วโมงทั้งนี้สถานศึกษาหรือสถาบันต๎องจัดให๎มีชั่วโมงเรียน 4 ชั่วโมงตํอสัปดาห์
กรณีท่ีใช๎รายวิชาเดียว หากจัดใหมีโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 2 รายวิชา คือ โครงการ 1 และ 
โครงการ 2 ให๎สถานศึกษาหรือสถาบัน จัดให๎มีชั่วโมงเรียนตํอสัปดาหที่เทียบเคียงกับเกณฑ์ดังกลําวข๎างต๎น 

2. การตัดสินผลการเรียนและให๎ระดับผลการเรียน ให๎ปฏิบัติตามเกณฑ์การวัดผลวิชาโครงการ 
 

เกณฑ์การวัดผลรายวิชาโครงการ 
เวลาเรียน      10 คะแนน 
พฤติกรรมการเรียน     10 คะแนน 
น าเสนอขออนุมัติหัวข๎อโครงการ(Proposal Project) 10 คะแนน 
น าเสนอความก๎าวหน๎าโครงการ ครั้งที่ 1   10 คะแนน 
น าเสนอความก๎าวหน๎าโครงการ ครั้งที่ 2   10 คะแนน 
สอบประเมินผลโครงการ (Final  Project)   30 คะแนน 
เลํมรายงานโครงการฉบับสมบูรณ์(Research Project) 20 คะแนน 

  รวม      100 คะแนน 
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ปฏิทินปฏิบัติงานรายวิชาโครงการ 

สัปดาหข์องการเรียน กิจกรรม นักศึกษาระดับ แผนกวิชา 
1-2 เขียนและตั้งชื่อหัวข๎อโครงการ  ปวช.3 , ปวส.2 ทุกแผนกวิชา 
3 เขียนรายละเอียดโครงการ (Proposal) ปวช.3 , ปวส.2 ทุกแผนกวิชา 
4 น าเสนอขออนุมัติหัวข๎อโครงการ ปวช.3 , ปวส.2 ทุกแผนกวิชา 

5-8 ด าเนินการตามขั้นตอนของโครงการ ปวช.3 , ปวส.2 ทุกแผนกวิชา 
9 น าเสนอความก๎าวหน๎าโครงการ ครั้งที่ 1   ปวช.3 , ปวส.2 ทุกแผนกวิชา 

10-11 เขียนรายงานโครงการ ปวช.3 , ปวส.2 ทุกแผนกวิชา 
12 น าเสนอความก๎าวหน๎าโครงการ ครั้งที่ 2 ปวช.3 , ปวส.2 ทุกแผนกวิชา 

13-14 ด าเนินการตามขั้นตอนของโครงการ ปวช.3 , ปวส.2 ทุกแผนกวิชา 
15 สอบประเมินผลโครงการ (Final)   ปวช.3 , ปวส.2 ทุกแผนกวิชา 
16 จัดแสดงและประกวดโครงการนักศึกษา ปวช.3 , ปวส.2 ทุกแผนกวิชา 
17 สํงรายงานโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ปวช.3 , ปวส.2 ทุกแผนกวิชา 

 
ขั้นตอนการปฏิบัติของผู๎เรียนวิชาโครงการ 

 ขั้นตอนการน าเสนอหัวข๎อโครงการ 
1. นักศึกษารับปฏิทินก าหนดการเรียนรายวิชาโครงการและคูํมือการเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์

วิชาโครงงานพร๎อมทั้งศึกษาให๎เข๎าใจ 
2. นักศึกษาต้ังชื่อหัวข๎อโครงการที่สนใจและท าการติดตํอเพ่ือหาอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการด๎วย

ตนเองหรือปรึกษาอาจารย์ผู๎สอนรายวิชาโครงการแตํละโครงการก าหนดให๎มีจ านวนนักศึกษา ตามเกณฑ์
ปวช. ไมํเกิน 3คน  และ ปวส. ไมํเกิน  2  คน 

3. นักศึกษาดาวน์โหลดเอกสาร จากเว๏ปไซดข์องวิทยาลัยwww.metro.ac.thในสํวนงานวิชาการ
www.metro.ac.th/education “ แบบฟอร์มน าเสนอหัวข๎อโครงการ” 

4. กรอกข๎อมูลเอกสารด๎วยการพิมพ์ลงใน“ แบบฟอร์มน าเสนอหัวข๎อโครงการ”ให๎ครบถ๎วน
เรียบร๎อยสมบูรณ์(นักศึกษาดูรายละเอียดการเขียนแตํละหัวข๎อในค าอธิบายแบบน าเสนอโครงการ) 
 5. นักศึกษาทุกกลุํมปริ้นเอกสาร“ แบบน าเสนอหัวข๎อโครงการ”เตรียมสอบหัวข๎อโครงการตํอ
คณะกรรมการ พร๎อมลงลายมือชื่อครูที่ปรึกษาโครงการ แตํละโครงการท า 1 ชุดน าไปท าส าเนาเพ่ิมอีก  
2 ชุด รวม 3 ชุด  เพ่ือใช๎ประกอบในการน าเสนอหัวข๎อโครงการตํอไป 

6. สมาชิกทุกคนในกลุํมโครงการต๎องน าเสนอ 
7. นักศึกษาน าเสนอหัวข๎อโครงการโดยใช๎โปรแกรมให๎เหมาะสมสวยงามหรือการน าเสนอใน

รูปแบบอื่นๆ 
8. เนื้อหาของการน าเสนอให๎น าเสนอตามรายงานรายละเอียดเกณฑข์องการประเมินการน าเสนอ

หัวข๎อโครงการ(พร๎อมรูปภาพของตัวโครงการ  ถ๎ามี) 
9. เวลาน าเสนอกลุํมละ 20 นาที  แบํงเป็น 10 นาที ส าหรับน าเสนอ และ 10 นาที ส าหรับ 

ตอบค าถามระหวํางคณะกรรมการกับนักศึกษา 
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10. นักศึกษาแตํงกายเป็นชุดนักศึกษาที่ถูกต๎องตามประกาศการแตํงกายของวิทยาลัย  
11. ระยะเวลาน าเสนอ ควรตรงตํอเวลา รักษาเวลา เพราะมีหลายกลุํมรอน าเสนออยูํ 
12. คณะกรรมการจะลงล าดับการเข๎าสอบของนักศึกษาตามล าดับที่นักศึกษาลงชื่อแจ๎งความ 

ประสงค์ขอน าเสนอ 
13. เมื่อถึงเวลาน าเสนอกลุํมนักศึกษาที่ไมํพร๎อมจะถูกตัดออกจากล าดับที่จัดไว๎แล๎วน าล าดับไป 

ตํอท๎ายกลุํมเพ่ือรอเข๎าน าเสนอในล าดับตํอไป 
* หมายเหตุ  

น าเสนอหัวข๎อผํานให๎นักศึกษาเข๎าพบครูที่ปรึกษาเพ่ือด าเนินการท าโครงการตามที่น าเสนอได๎
ทันที (ในแบบน าเสนอหัวข๎อโครงการมีการลงนามในสํวนของ  “อนุมัติให๎ด าเนินการได๎”  ของ 
รองผู๎อ านวยการฝ่ายวิชาการและหัวหน๎าแผนกวิชา) 

ในกรณีที่หัวข๎อโครงการผําน แตํ คณะกรรมการมีรายละเอียดการแก๎ไขและเพิ่มเติม  
ให๎นักเรียนน าไปแก๎ไข/เพ่ิมเติมในแบบน าเสนอให๎เรียบร๎อยและสมบูรณ์ ปริ้นสํงให๎ครูประจ าวิชาโครงการ
อีก 1 ชุดหลังจากการสอบ 1 สัปดาห์ พร๎อมการลงนามในสํวนของ  “อนุมัติให๎ด าเนินการได๎”  ของ 
รองผู๎อ านวยการฝ่ายวิชาการและหัวหน๎าแผนกวิชาหากไมํสํงจะถูกปรับให๎ไมํผํานในหัวข๎อที่น าเสนอ 
ต๎องน าเสนอใหมํ 
 

ในกรณีที่นักศึกษาน าเสนอหัวข๎อไมํผําน นักศึกษาต๎องเตรียมสอบหัวข๎อโครงการตํอ 
คณะกรรมการ รอบที่ 2 อีกครั้งหลังจากการสอบครั้งแรกอีก 1 สัปดาห์  
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การตั้งคําหน๎ากระดาษแบบน าเสนอหัวข๎อโครงการ  Proposal  Project 
 

 
 

การตั้งคําหน๎ากระดาษ  ก าหนดให๎  ด๎านบน ลําง  ขวา  2.54 cm หรือ 1” นิ้ว  ด๎านซ๎าย   
3.17 cm หรือ 1.25” นิ้ว  ยกเว๎นปกนอก  ก าหนดให๎  ด๎านบน  ลําง  ขวา  ซ๎าย  2.54 cm หรือ 1” นิ้ว  
เทํากันทั้งหมด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 

หน๎ากระดาษ 

ด๎านบน  2.54 cm หรือ 1” นิ้ว   

ด๎านขวา  2.54 cm หรือ 1” นิ้ว   ด๎านซ๎าย3.17 cm หรือ 1.25” นิ้ว   

ด๎านลําง  2.54 cm หรือ 1” 
นิ้ว   
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การเขียนแบบน าเสนอหัวข๎อโครงการ(Proposal Project)ประกอบด๎วยหัวข๎อที่ส าคัญ 11 หัวข๎อ 

ซึ่งมีแนวทางการเขียนแบบน าเสนอหัวข๎อโครงการดังนี้ 
(แบบฟอร์มรําง) 

แบบน าเสนอหัวข๎อโครงการProposal Project 
 
1. ชื่อโครงการ ......................................(ภาษาไทย).............................................................................. 
  ...............................(ภาษาอังกฤษ)................................................................................ 
 
2. ประเภทผลงาน .......................................................................... .............................. 
 
3. ผู๎เสนอโครงการ 
นาย / นางสาว..................................................        ระดับชั้น................     สาขาวิชา........................... 
นาย / นางสาว..................................................        ระดับชั้น................     สาขาวิชา........................... 
นาย / นางสาว..................................................        ระดับชั้น................     สาขาวิชา….....................… 

ประจ าปีการศึกษา.................................................. 
 
4. อาจารย์ท่ีปรึกษาโครงการหลัก  ......................................................................................  
    อาจารย์ท่ีปรึกษาโครงการรอง  ......................................................................................  
 
5. ความเป็นมาและความส าคัญของโครงการ 
 ............................................................................................................................. ............................ 
....................................................................... ................................................................. ............................... 
............................................................................................................................. .......................................... 
............................................................................................................................. .......................................... 
............................................................................... ......................................................... ............................... 
............................................................................................................................. .......................................... 
 
6. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 1. ………………………………………………………………………………………………………………………… 
 2. ………………………………………………………………………………………………………………………… 
 3. ………………………………………………………………………………………………………………………… 
 4. ………………………………………………………………………………………………………………………… 
7. ขอบเขตของโครงการ 
 .................................................................................................................................... ..................... 
............................................................................................................ ........................................................... 
............................................................................................................................. .......................................... 

ตัวหนังสือ ขนาด 18
หนา 

ระบุ จากตารางประเภทผลงาน 

เขียนช่ือโครงการ ค าวํา 
(ภาษาไทย) และ
(ภาษาอังกฤษ)ให๎ตัดออกด๎วย 

ช่ือโครงการ (ภาษาอังกฤษ) ให๎เขียนตัวพิมพ์ใหญํ
ทั้งหมด 

อธิบายถึงความเป็นมาของเรื่องทีท่ าโครงการ 

บอกสิ่งที่ต๎องการให๎เกิดขึ้นจากโครงการนี้
และค าตอบท่ีต๎องการจากการท าโครงการ
เรื่องนี ้

ก าหนดขอบเขตการสร๎างสิ่งประดษิฐ์ 
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8. แนวความคิดในการท าโครงการ 
 ............................................................................................................................. ............................ 
........................................................................... ............................................................. ............................... 
....................................................................................................................................... ................................ 
 
9. ประโยชน์ทีไ่ด๎รับจากการท าโครงการ 

1. ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4. ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
10. วิธีด าเนินงานโครงการ  

 
ล าดับ 

 
กิจกรรม 

เดือน........ 
สัปดาห์ที่ 

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 2 3 4 
1. เขียนและตั้งชื่อหัวข๎อ

โครงการ 
                    

2.  เขียนรายละเอียด
โครงการ/น าเสนอ 

                    

3. ด าเนินงานตามขั้นตอน 
3.1 ขั้นตอนวิธีการ
ประดิษฐ์ 
3.2 ขั้นตอนวิธีการ
ทดสอบ/ ทดลอง/การ
หาประสิทธิภาพ 
3.3 การเก็บรวบรวม
ข๎อมูล 
3.4 วิธีการวิเคราะห์
ช๎อมูล 

                    

4.  สอบ/น าเสนอผลงาน                     
5. เขียนรายงานโครงการ                     

 
 
 
 
 

ระบุเดือน ของการด าเนินงานด๎วย 

หลักการ ทฤษฎี ข๎อความรู๎ ที่น ามาใช๎หรือ
ที่เกี่ยวข๎อง ในการท าโครงการ 

ระบุถึงสิ่งที่จะได๎รับเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ  
เป็นทั้งผลที่ได๎รับโดยตรงและโดยอ๎อม 
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11. ประมาณการวัสดุ-อุปกรณ์ในการท าโครงการ 

ที ่ รายการ จ านวน 
ราคาสินค๎า 

หนํวยละ 
(บาท) 

รวม 
(บาท) 

1     
2     
3     
4     

รวมทั้งสิ้น    
 
 

ตรวจสอบ / พิจารณาแล๎วเห็นสมควรให๎ด าเนินการได๎ 
 
 
ลงชื่อ..............................อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ 

(.......................................................) 
.............../................................/................. 

 
ลงชื่อ..............................อาจารย์ที่ปรึกษารํวมโครงการ 

(.......................................................) 
.............../................................/................. 

 
 

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

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

อนุมัติให๎ด าเนินการได๎ 
 

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

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

 
ลงชื่อ............................รองผู๎อ านวยการฝ่ายวิชาการ 

(...........................................................) 
.............../................................/................. 

 
 
 
 
 
* หมายเหตุ ตัวหนังสือที่ใช๎ในการพิมพ์  TH SarabunPSK  ขนาดตัวหนังสือ  16   

ช่ือ-สกุล อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ช่ือ-สกุล อาจารย์ที่ปรึกษารอง 

วัน/เดือน/ปี ท่ีน าเสนอ วัน/เดือน/ปี ท่ีน าเสนอ 

วัน/เดือน/ปี ท่ีน าเสนอ 

วัน/เดือน/ปี ท่ีได๎รบัการอนุมตั ิ
 

วัน/เดือน/ปี  
ที่ได๎รับการอนุมัต ิ

 

ช่ือ-สกุล อาจารยผ์ู๎สอน 

ช่ือ-สกุล หัวหนา๎แผนกวิชา 

ช่ือ-สกุล รองผู๎อ านวยการ 
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ค าอธิบายแบบน าเสนอหัวข๎อโครงการ 

 
ชื่อโครงการ-  ควรเป็นข๎อความท่ีกะทัดรัด ชัดเจน  สื่อความหมายตรงกัน 
 
ประเภทผลงาน-  ให๎เลือกประเภทผลงานจากเกณฑ์มาตรฐาน การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุํนใหมํ 
  ทีต่ารางประเภทผลงานหรือปรึกษาประเภทผลงานกับอาจารย์ผู๎สอนโครงการ 
 
รายช่ือผู๎จัดท าโครงการ 

-  รายชื่อนักศึกษาที่ท าโครงการนี้รํวมกันระบุ  ปวช. ปีที่ 3  , ปวส. ปีที่ 2  และสาขาวิชา 
-  ตามเกณฑ์มาตรฐานก าหนด   ปวช.  จ านวนคน  :  1  ชิ้น   ,   ปวส.  จ านวนคน  :  1  ชิ้น  
-  ปีการศึกษาที่นักศึกษาก าลังศึกษาอยูํหรือปีการศึกษาที่ท าโครงการในปัจจุบัน 

 
อาจารย์ท่ีปรึกษาโครงการ  
 -  อาจารย์ผู๎สอนในแผนกวิชาเป็นที่ปรึกษาหลัก (กรณีมี ยศ ต าแหนํง ควรระบุเชํน วําที่ร๎อยตรี  
สิบเอก  หมํอมราชวงค์  หมํอมหลวง  ดร. เป็นต๎น) 
 -  อาจารย์ตํางแผนกวิชาเป็นอาจารย์ที่ปรึกษารอง  (กรณีมี ยศ ต าแหนํง ควรระบุเชํน วําที่ร๎อย
ตรี  สิบเอก  หมํอมราชวงค์  หมํอมหลวง  ดร. เป็นต๎น) 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของโครงการ  ควรจะกลําวถึงประเด็นตํอไปนี้ 

ประกอบด๎วย 3 สํวนคือ ยํอหน๎าที่ 1 ให๎อธิบายถึงความเป็นมาของเรื่องที่ท าโครงการ  
ยํอหน๎าที ่2 ให๎อธิบายถึงปัญหาที่เกิดข้ึนในปัจจุบันที่สืบเนื่องมาจากยํอหน๎าที่ 1 ยํอหน๎าที่ 3  ให๎อธิบาย
โครงการที่จะท าวําสามารถแก๎ไขปัญหาที่กลําวถึงในยํอหน๎าที่ 2 ได๎อยํางไร ถ๎าเป็นไปได๎ รวม 3 ยํอหน๎า
ควรมีความยาวประมาณ ครึ่งหน๎า ถึง 1 หน๎ากระดาษ A4  
 
ตัวอย่างการเขียนความเป็นมาและความส าคัญของโครงการ 
 ไรน้ านางฟ้าเป็นสัตว์น้ าชนิดหนึ่งโดยทั่วไปมีการฟักตัวจากไขํเกิดขึ้นเองตามแหลํงน้ าธรรมชาติ 
 ในแหลํงน้ าขังชั่วคราวตามภาคตํางๆของประเทศไทย ได๎มีการส ารวจทั่วประเทศพบวําในประเทศไทยมีไร
น้ านางฟ้า 3 ชนิดคือ ไรน้ านางฟ้าไทย  ไรน้ านางฟ้าสยาม  ไรน้ านางฟ้าสิรินธร  ซึ่งไรน้ านางฟ้านี้มีรูปรําง
ลักษณะและขนาดคล๎ายกับก๎ุงฝอยและกุ๎งนาง สามารถน ามาใช๎เป็นประโยชน์ได๎หลายอยําง เชํน น ามา
ประกอบเป็นอาหารของคนน ามาใช๎เลี้ยงสัตว์น้ าโดยเฉพาะปลาสวยงามเพราะมีคุณคําทางอาหารสูง มี
โปรตีน  64.94 % ไขมัน 5.07 %  คาร์โบไฮเดรต 17. 96 %  และเถ๎า 8.4 %  ชํวยให๎สัตว์น้ าเจริญเติบโต
ได๎ดี  

ไรน้ านางฟ้าปัจจุบันสามารถน ามาเพาะและขยายพันธุ์ให๎มีปริมาณมากๆได๎ดังนั้นจึงนําจะ
เหมาะสมที่จะน ามาเป็นอาหารสัตว์น้ าโดยน ามาทดแทนอาหารโปรตีนชนิดอื่น เชํนอาหารส าเร็จรูป กุ๎ง
ฝอย ไรแดง หนอนแดง เป็นต๎น โดยน าไปเลี้ยงปลาสวยงามที่มีราคาแพง เชํน ปลาอาโรวานํา ปลาเงินปลา
ทอง ฯลฯ  และโดยเฉพาะปลาหมอสีซึ่งเป็นปลาที่ได๎รับความนิยมอยูํในปัจจุบันเพราะมีรูปรํางสีสัน 
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สวยงามหลากหลายชนิดและมีราคาท่ีแพง อาหารที่ใช๎เลี้ยงจึงมีความส าคัญตํอการเจริญเติบโตและการ
เกิดสีของปลา   

พบวําอาหารที่ใช๎เลี้ยงปลาหมอสีอยูํในปัจจุบันได๎แกํ ก๎ุงฝอย อาหารเม็ดเรํงสี เป็นต๎น  ดังนั้น
เพ่ือให๎ผู๎เลี้ยงได๎มีทางเลือกอ่ืนที่เหมาะสมหรือดีกวําจึงได๎ท าการศึกษาโดยการน าเอาไรน้ านางฟ้ามาเป็น 
อาหาหารของปลาหมอสี 
 
วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 อาจจะมขี๎อเดียวหรือหลายข๎อก็ได๎โดยชี้ให๎เห็นถึงสิ่งที่ต๎องการให๎เกิดข้ึนจากโครงการนี้และ
ค าตอบที่ต๎องการจากการท าโครงการเรื่องนี้ วัตถุประสงค์กับหัวข๎อโครงการต๎องสอดคล๎องกัน 
ตัวอย่างที 1 

1.เพ่ือ (สร๎างสิ่งประดิษฐ์  หรือ  พัฒนาตํอยอด)  เครื่องก าจัดขยะพลังงานชีวภาพ เชํน 
 เพ่ือสร๎างสิ่งประดิษฐ์เครื่องก าจัดขยะพลังงานชีวภาพ  หรือ 
 เพ่ือพัฒนาตํอยอดเครื่องก าจัดขยะพลังงานชีวภาพ 

2.เพ่ือหาประสิทธิภาพของเครื่องก าจัดขยะพลังงานชีวภาพ 
3.เพ่ือศึกษาการยํอยสลายขยะด๎วยไส๎เดือนดิน (หรืออ่ืนๆ) 
4.เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของ (นักศึกษา  หรือ  กลุํมเป้าหมายที่ใช๎ในการทดสอบ หรือ  ทดลอง)    

จากการใช๎เครื่องก าจัดขยะพลังงานชีวภาพ 
ตัวอย่างที่ 2  

1.เพ่ือสร๎างสื่อรณรงค์ทางจริยธรรมและสังคมในรายวิชาวิถีธรรมวิถีไทย 
2.เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาจากการใช๎สื่อรณรงค์ทางจริยธรรมและสังคมใน 

รายวิชาวิถีธรรมวิถีไทย 
 
ขอบเขตของโครงการ 
 ให๎ผู๎เรียนก าหนดขอบเขตการสร๎างสิ่งประดิษฐ์และการประเมินประสิทธิภาพสิ่งประดิษฐ์เรื่องที่
ท าการศึกษาทดลองให๎ชัดเจน 

1. ขอบเขตด๎านเนื้อหา (หรือรายละเอียดของสิ่งประดิษฐ์) 
2. ขอบเขตด๎านประชากรและกลุํมตัวอยําง 
3. ขอบเขตด๎านการประเมินประสิทธิภาพ / การประเมินความพึงพอใจ 

 
แนวความคิดในการท าโครงการ 
 - หลักการ ทฤษฎี ข๎อความรู๎ ที่น ามาใช๎หรือที่เก่ียวข๎อง ในการท าโครงการ เขียนบรรยายพอ
สังเขป ควรมีเอกสารอ๎างอิง 
 
ประโยชน์ที่คาดวําจะได๎รับจากการท าโครงการ 
 -ให๎ระบุถึงสิ่งที่จะได๎รับเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ เป็นทั้งผลที่ได๎รับโดยตรงและโดยอ๎อม หรือ
ผลกระทบจากโครงการในด๎านดี ผลที่คาดวําจะได๎รับนี้จะต๎องสอดคล๎องกับจุดประสงค์ 
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วิธีการด าเนินงานโครงการ 
 -  ควรจะมีล าดับขั้นตอนที่ถูกต๎อง เหมาะสม สมเหตุสมผล เป็นไปตามกระบวนการของการ
ท างานนั้น ๆ กิจกรรมตามวิธีด าเนินการจะต๎องสอดคล๎องกับวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว๎ และแตํละขั้นตอน
ของการด าเนินงานให๎ระบุวันเดือนปี ที่จะท างานในแตํละขั้นตอนนั้นด๎วย 
 
ประมาณการวัสดุ-อุปกรณ์ในการท าโครงการ 
 -  ควรระบุ รายชื่อ วัสดุ อุปกรณ์ที่ส าคัญ แหลํงที่จะหาได๎ ราคาจ าหนํายในปัจจุบัน และรวม
คําใช๎จํายทั้งหมดให๎ดูด๎วย (ราคาวัสดุโดยประมาณ) 
 

ตารางประเภทผลงาน 
ประเภทท่ี 1 สิ่งประดิษฐ์ด๎านพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ค าจ ากัดความ  เป็นเครื่องมือ อุปกรณ์ที่ชํวยอ านวยความสะดวกในการด ารงชีวิต หรือพัฒนา 
คุณภาพชีวิตให๎ดียิ่งขึ้น 
 
ประเภทท่ี 2 สิ่งประดิษฐ์เพื่อการประกอบอาชีพ 
ค าจ ากัดความ  เป็นเครื่องจักร เครื่องมือ หรือ อุปกรณ์ที่ประดิษฐ์ขึ้นเพ่ือใช๎สํงเสริมสนับสนุน 
ในการประกอบอาชีพตํางๆ เชํน อุตสาหกรรม เกษตรกรรม พาณิชยกรรม คหกรรม ศิลปกรรม 
 
ประเภทท่ี 3 สิ่งประดิษฐ์ด๎านผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป 
ค าจ ากัดความ 
ผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป หมายถึง สิ่งประดิษฐ์ ที่ท าขึ้นไว๎เรียบร๎อยแล๎วพร๎อมใช๎งานแตํไมํใชํอาหารที่มนุษย์ 
ใช๎รับประทาน 
สิ่งประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป  หมายถึง ผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูปพร๎อมบรรจุภัณฑ์ท่ีคิคด๎นขึ้นมาใหมํ  หรือ
พัฒนาให๎ดีขึ้นจากเดิม  สามารถแสดงขั้นตอนการประดิษฐ์ หรือวิธีการใช๎งานของผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูปได๎
อยํางชัดเจน มีประโยชน์ใช๎สออย มีความประณีตความปลอดภัย ราคาเหมาะสม  ตรงตามความต๎องการ
ของตลาดและกลุํมลูกค๎าเป่หมาย 
 
ประเภทท่ี 4 สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน 
4.1 กลุํมที่ 1ด๎านการผลิตพลังงาน 
ค าจ ากัดความ เป็นเครื่องมือเครื่องจักร หรืออุปกรณ์ที่ใช๎ในการผลิตพลังงานทีบ่ํงวําสามารถใช๎ประโยชน์
ได๎จริงเป็นรูปธรรม 
4.2 กลุํมที่ 2 ด๎านการเพิ่มประสิทธิภาพการใช๎งาน 
ค าจ ากัดความ เป็นเครื่องมือเครื่องจักร หรืออุปกรณ์ที่เพ่ิมประสิทธิภาพการใช๎พลังงาน หรือ 
หรือลดการใช๎พลังงาน และ เพ่ือการอนุรักษ์พลังงานที่บํงวําสามารถใช๎ประโยชน์ได๎จริงเป็นรูปธรรม 
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ประเภทท่ี 5 สิ่งประดิษฐ์ด๎านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ค าจ ากัดความ เป็นเครื่องมือ อุปกรณ์ที่ชํวยป้องกันบรรเทาและฟ้ืนฟูความเสียหายที่เกิดขึ้น 
ตํอชีวิตและทรัพย์สิน อันเกิดจากภัยธรรมชาติ หรือภัยจากฝีมือมนุษย์ที่สํงผลตํอสาธารณชน 
 
ประเภทท่ี 6 สิ่งประดิษฐ์ด๎านการแพทย์และชีวอนามัย 
ค าจ ากัดความ เป็นเครื่องมือหรือ อุปกรณ์ท่ีชํวยอ านวยความสะดวกในด๎านการแพทย์และ 
ชีวอนามัยให๎มีคุณภาพดียิ่งขึ้น 
 
ประเภทท่ี 7 สิ่งประดิษฐ์ด๎านผลิตภัณฑ์อาหาร 
ค าจ ากัดความ  
ผลิตภัณฑ์อาหาร หมายถึง อาหารส าเร็จรูป หรือก่ึงส าเร็จรูปพร๎อมบรรจุภัณฑ์ซึ่งได๎จาก 
กระบวนการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและประมงส าหรับมนุษย์ใช๎บริโภค ที่คิดค๎นขึ้นใหมํ หรือ 
พัฒนาให๎ดีขึ้นกวําเดิม สามารถแสดงขั้นตอนการคิดค๎นแปรรูป สํวนประกอบ คุณคําทางโภชนาการ 
วิธีการบริโภค และข๎อมูลอ่ืนๆตามประเภทผลิตภัณฑ์อาหารได๎อยํางชัดเจนมีความปลอดภัย  
ราคาเหมาะสม ตรงตามกลุํมลูกค๎าเป้าหมาย 
ผลิตภัณฑ์อาหารส าเร็จรูป หมายถงึ สิ่งประดิษฐ์ประเภทผลิตภัณฑ์อาหาร พร๎อมบรรจุภัณฑ์ 
ที่ท าขึ้นเรียบร๎อยพร๎อมรับประทาน 
ผลิตภัณฑ์อาหารกึ่งส าเร็จรูป หมายถึง สิ่งประดิษฐ์ประเภทผลิตภัณฑ์อาหาร พร๎อมบรรจุภัณฑ์ที่ท าขึ้น
เรียบร๎อยแตํไมํพร๎อมรับประทานต๎องน าไปปรุงหรือผํานกรรมวิธีอยํางใดอยํางหนึ่งจึงจะรับประทานได๎ 
 
ประเภทท่ี 8 สิ่งประดิษฐ์ด๎านเทคโนโลยีการเกษตร 
ค าจ ากัดความ เป็นเครื่องจักร เครื่องมือ หรืออุปกรณ์ท่ีประดิษฐ์ขึ้น เพ่ือใช๎สํงเสริม สนับสนุน  
ในการน าไปใช๎งานด๎านเทคโนโลยีการเกษตรกรรม  
(ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนดโจทย์ในแตํละปี) 
 
ประเภทที่ 9 สิ่งประดิษฐ์ด๎านหัตถศิลป์ 
ค าจ ากัดความ  
งานหัตถศิลป์ หมายถึงศิลปะในการผลิตสิ่งตํางๆด๎วยมือ โดยถือความงามเป็นหลัก เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช๎
ประดับตกแตํงรํางกาย อาคารบ๎านเรือน และสถานที่ตํางๆ หรือสิ่งของเครื่องใช๎ในชีวิตประจ าวัน 
การบรรจุภัณฑ์ หมายถึง ศาสตร์และศิลป์ที่ใช๎ในการบรรจุสินค๎าโดยใช๎การออกแบบที่มีความ 
สวยงามเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ 
 
ประเภทท่ี 10 สิ่งประดิษฐ์ด๎านวัตกรรมซอฟต์แวร์ Software & EmbeddedSystem Innovation) 
10.1 กลุํมที่ 1 ด๎านพัฒนาซอฟต์แวร์ (SoftwareDevelopment) 
ค าจ ากัดความ เป็นสิ่งประดิษฐ์ประเภทซอฟแวร์ หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่ถูกพัฒนาหรือ 
คิดค๎นใหมํเพ่ือติดตั้งและใช๎งานบนเครื่องคอมพิวเตอร์แบบสํวนบุคคลหรือเครื่องคอมพิวเตอร์แมํขํายที่
ให๎บริการบนระบบเครือขํายขนาดตํางๆหรืออินเทอร์เน็ต หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Devices) 
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10.2 กลุํมที่ 2 ด๎านพัฒนาระบบสมองกลฝังตัว (Embedded System Development) 
ค าจ ากัดความ  เป็นสิ่งประดิษฐ์ประเภทซอฟต์แวร์ระบบประมวลผลที่ใช๎ชิป หรือ ไมโครโพรเซลเซอร์ที่
ออกแบบมาโดยเฉพาะ ที่ถูกพัฒนา หรือคิดค๎นขึ้นใหมํเพ่ือควบคุมอุปกรณ์เครื่องใช๎ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ตํางๆ โดยระบบที่พัฒนาขึ้นต๎องมีองค์ประกอบของอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ประเภทสมองกลฝัง
ตัวอยํางน๎อย 1 ชิ้นและระบบควรแสดงให๎เห็นถึงนวัตกรรมที่เกิดขึ้นจากการสื่อสารและมีปฏิสัมพันธ์
ระหวํางอุปกรณ์หรือสิ่งของอยํางน๎อย 2 ชิ้น 
 
องค์ความรู๎ การน าเสนอสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา ภาคภาษาอังกฤษ 
ค าจ ากัดความ  การน าเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของคนรุํนใหมํภาคภาษาอังกฤษ 
(English Presentation on Innovation and Invention Based on Research Methodology 
Contests) 
 
ประเภทท่ี 11 สิ่งประดิษฐ์ประเภทก าหนดโจทย์  
11.1 กลุํมที่ 1 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ก าหนดโจทย์ในแตํละปี 
11.2 กลุํมที่ 2 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ก าหนดโจทย์ในแตํละปี 
ค าจ ากัดความ  เป็นเครื่องมือ เครื่องจักร หรืออุปกรณ์ท่ีสามารถป้องกันและแก๎ไขชุมชน เมือง หรือพ้ืนที่
อ่ืนๆตามที่  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ก าหนดโจทย์ในแตํละปี 
 
ประเภทที่ 12สิ่งประดิษฐ์ด๎านเทคโนโลยีการศึกษา  สื่อการเรียนรู๎  และกิจกรรมสันทนาการ 
ค าจ ากัดความ  การศึกษาและสํงเสริมการเรียนรู๎  เทคโนโลยีการศึกษา หลักสูตรและการสอน เทคนิค
และสื่อการเรียนรู๎ เกมส์ ของเลํน กีฬา กิจกรรมสันทนาการและอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข๎อง 
 
 
* หมายเหตุ เลือกประเภทผลงานจากเกณฑม์าตรฐานการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุํนใหมํที่ตารางประเภท 

ผลงานเทํานั้นแล๎วน าไปเขียนที่หัวข๎อ ประเภทผลงานในแบบน าเสนอหัวข๎อโครงการ 
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แบบประเมินการน าเสนอหัวข๎อโครงการ 
 
ชื่อโครงการ............................................................................................................................ ........................ 
แผนกวิชา......................................................สาขาวิชา..................................................... ............................. 
ระดับชั้น........................................................ปีการศึกษา.............................................................................. 
 
เกณฑ์การประเมินการน าเสนอหัวข๎อโครงการ 

ค าชี้แจงให๎ประเมินการน าเสนอหัวข๎อโครงการและพิจารณาประเมินคณุภาพของการน าเสนอ
หัวข๎อโครงการแตํละองค์ประกอบหรือรายการให๎ใสํ  ลงในชํองคะแนนที่เห็นเหมาะสม 
 

ล าดับ รายการประเมิน คะแนน คะแนนที่ได ๎
1 ความเป็นมาและความส าคัญของโครงการ  ( 2  คะแนน ) 

การน าเสนอความเป็นมาและความส าคัญชัดเจน 
การน าเสนอแนวทางที่เป็นไปได๎ 

 
1 
1 

 
0.5 
0.5 

 
0 
0 

 

2 วัตถุประสงค์ของโครงการ  ( 1  คะแนน ) 
2.1  น าเสนอวัตถุประสงค์ชัดเจน 

 
1 

 
0.5 

 
0 

 

3 ขอบเขตของโครงการ  ( 2  คะแนน ) 
3.1 มีการวางขอบเขตของโครงการที่ชัดเจน 
3.2 ขอบเขตที่เสนอสามารถท าได๎จริงและเหมาะสม 

 
1 
1 

 
0.5 
0.5 

 
0 
0 

 

4 ประโยชน์ที่คาดวําจะได๎รับจากการท าโครงการ  ( 1  คะแนน ) 
4.1 ประโยชน์ที่คาดวําจะได๎รับที่สอดคล๎องกับจุดประสงค์ 

 
1 

 
0.5 

 
0 

 

5 วิธีการด าเนินงานโครงการ( 1  คะแนน ) 
5.1 มีการวางแผนการด าเนินงานที่เป็นไปได๎ 

 
1 

 
0.5 

 
0 

 

6 วิธีการน าเสนอโครงการ  ( 2  คะแนน ) 
6.1 วิธีการน าเสนอและสื่อประกอบการอธิบายได๎อยํางเข๎าใจ 
6.2 ใช๎เวลาในการน าเสนอได๎อยํางเหมาะสม 

 
1 
1 

 
0.5 
0.5 

 
0 
0 

 

7 ความสมบูรณ์ของเอกสารน าเสนอหัวข๎อโครงการ  (1 คะแนน) 1 0.5 0  
คะแนนรวมทั้งหมด 10 คะแนน  

 
 

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

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

ใหน๎ักศึกษาพิมพ์รายละเอียด
ลงในหัวข๎อด๎านลํางนี้  พร๎อม
กับคัดลอกส าเนา3ชุดให๎กับ
คณะกรรมการในวันท่ีน าเสนอ 
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ขั้นตอนการเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์ 

1. นักศึกษารับปฏิทินก าหนดการเรียนรายวิชาโครงการและคูํมือการเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์
วิชาโครงงานพร๎อมทั้งศึกษาให๎เข๎าใจ 

2. นักศึกษาท าการติดตํออาจารย์ที่ปรึกษาโครงการด๎วยตนเองหรืออาจารย์ผู๎สอนรายวิชา
โครงการแตํละโครงการกับการเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์ 

3. นักศึกษาดาวน์โหลดเอกสาร จากเว๏ปไซดข์องวิทยาลัย  www.metro.ac.thในสํวนงาน
วิชาการ  www.metro.ac.th/education “ แบบฟอร์มรายงานโครงการวิจัย” 

4. กรอกข๎อมูลเอกสารด๎วยการพิมพ์ลงใน“ แบบฟอร์มรายงานโครงการวิจัย”ให๎ครบถ๎วน
เรียบร๎อยสมบูรณ์  (นักศึกษาดูรายละเอียดการเขียนแตํละหัวข๎อในคูํมือการเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์) 

 
การน าเสนอผลการศึกษาโครงการวิจัย 3 บท 
การน าเสนอครั้งนี้เป็นการตรวจความก๎าวหน๎าของรูปเลํมรายงาน  พิจารณาเปอร์เซ็นต์

ความส าเร็จของโครงการ และปรับปรุงแก๎ไขปัญหาอุปสรรคของงานที่เกิดข้ึน  
 น าเสนอผลงานโครงการวิจัย 3 บท 
 รายละเอียดที่ต๎องน าเสนอในเนื้อหาของบทที่ 1 และบทที่ 3 
 น าเสนอต๎องมีความก๎าวหน๎าไมํต่ ากวํา50 เปอร์เซ็นต์จากแบบรําง 
 รับฟังข๎อแก๎ไข  ปรับปรุงและข๎อเสนอแนะจากอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ 
 ถ๎านักศึกษาไมํน าเสนอผลงานวิจัย  3บท นักศึกษาจะได๎คําคะแนนเป็น 0 (ศูนย์) ในสํวนนี้ 

 
การน าเสนอผลการศึกษาโครงการวิจัย5 บท 

 การน าเสนอครั้งนี้เป็นการตรวจความก๎าวหน๎าของรูปเลํมรายงาน  พิจารณาเปอร์เซ็นต์
ความส าเร็จของโครงการ และปรับปรุงแก๎ไขปัญหาอุปสรรคของงานที่เกิดข้ึน  

 น าเสนอผลงานโครงการวิจัย 5 บท 
   รายละเอียดที่ต๎องน าเสนอในเนื้อหาของบทที่ 1,2,3,4และบทที่5 
   ผลงานโครงการวิจัย ที่น าเสนอต๎องมีความสมบูรณ์ 100 เปอร์เซ็นต์ 
 รับฟังข๎อแก๎ไข  ปรับปรุงและข๎อเสนอแนะ  จากอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ 
 ถ๎านักศึกษาไมํน าเสนอผลงานวิจัย  5 บท นักศึกษาจะได๎คําคะแนนเป็น 0 (ศูนย์) ในสํวนนี้ 
 น าผลงานโครงการวิจัย 5 บท  มาตรวจกับอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการอีกครั้ง 
 อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกต๎องเรียบร๎อยสมบูรณ์ ให๎น าเอกสารโครงการวิจัย 5 บท

ด าเนินการให๎อาจารย์ในสํวนที่เก่ียวข๎องลงลายมือในใบรับรองโครงการ 
 ขั้นตอนสุดท๎ายให๎นักศึกษาน าเอกสารโครงการวิจัย 5 บท น าไปเข๎ารูปเลํมตามระดับชั้นของ

ตนเอง 
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การตั้งคําหน๎ากระดาษการเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

 

 

หน๎ากระดาษ 
ปกนอก 

ใบรับรองโครงการ 
 

ด๎านขวา  2.54 cm หรือ 1” 
นิ้ว   

ด๎านซ๎าย2.54 cm หรือ 1” นิ้ว   

ด๎านลําง  2.54 cm หรือ 1” 
นิ้ว   

ด๎านบน  2.54 cm หรือ 1” นิ้ว   

หน๎ากระดาษ 
ปกใน 

บทคัดยํอ 
กิตติกรรมประกาศ 

สารบัญ 
บทที่ 1 
บทที่ 2 
บทที่ 3 
บทที่ 4 
บทที่ 5 

บรรณานุกรม 
ภาคผนวก 

ประวัติผู๎จัดท า 
 

ด๎านขวา  2.54 cm หรือ 1” 
นิ้ว   

ด๎านซ๎าย3.17 cm หรือ 1.25” 
นิ้ว   

ด๎านลําง  2.54 cm หรือ 1” 
นิ้ว   

ด๎านบน  2.54 cm หรือ 1” นิ้ว   
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การเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์ Project Completed Report 
        สํวนประกอบของรายงานผลโครงการประกอบด๎วยสํวนตําง ๆ 3 สํวน คือ  สํวนหน๎า   

สํวนเนื้อหา  และสํวนท๎าย  มีดังนี้ 
1. สํวนหน๎า สํวนหน๎าของรายงานประกอบด๎วย 
     -  ปกนอก  ประกอบด๎วยโลโก๎วิทยาลัย  ชื่อเรื่องโครงการภาษาไทยและภาษาอังกฤษ     

ชื่อผู๎จัดท าโครงการ  ชื่อสาขาวิชา สาขางานของผู๎จัดท าโครงการ ชื่อวิทยาลัยและ ปี
การศึกษาท่ีท าโครงการ 
- ใบรับรองโครงการประกอบด๎วยชื่อโครงการ  ผู๎จัดท าโครงการชื่อสาขาวิชา  
สาขางานของผู๎จัดท าโครงการ ชื่อที่ปรึกษาหลักและปรึกษารอง  หัวหน๎าแผนกวิชา  
และคณะกรรมการเป็นการรับรองผลการด าเนินโครงการโดยคณะกรรมการ 
ที่วิทยาลัยตั้งขึ้นเพ่ือพิจารณาประเมินผลโครงการ 
-  ปกในประกอบด๎วยชื่อเรื่องโครงการภาษาไทย  ชื่อผู๎จัดท าโครงการ  ชื่อสาขาวิชา 
 สาขางานของผู๎ด าเนินโครงการชื่อวิทยาลัยและ ปีการศึกษาที่ท าโครงการ   
- บทคัดยํอสํวนน าประกอบด๎วยชื่อโครงการชื่อสาขาวิชาสาขางานของผู๎ด าเนิน 
โครงการชื่อที่ปรึกษาหลักและปรึกษารอง  ปีการศึกษาที่ท าโครงการในสํวนบทคัดยํอ
เป็นสํวนที่สรุปยํอเรื่องราวทั้งหมดของโครงการงานวิจัย  สิ่งส าคัญที่ควรน าเสนอได๎แกํ  
ชื่อเรื่องโครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ  ประชากรและกลุํมตัวอยําง  เครื่องมือที่ใช๎
ในการเก็บรวบรวมข๎อมูล  การเก็บรวบรวมข๎อมูล   สถิตท่ีใช๎ในการด าเนิการ
โครงการวิจัย   ผลการวิจัย (สรุป) 
- กิตติกรรมประกาศ  เป็นการประกาศขอบคุณบุคคลและหนํวยงานหรือองค์กรตํางๆ 
ที่ให๎ความอนุเคราะห์และสนับสนุนให๎การด าเนินงานโครงการส าเร็จได๎ด๎วยดี 
- สารบัญ  โดยทั่วไปแบํงเป็น 3 สํวนได๎แกํ  สารบัญเนื้อเรื่อง  สารบัญตาราง    
และสารบัญภาพ 
หมายเหตุ  การก าหนดเลขหน๎าในสํวนหน๎านี้นิยมใช๎ระบบตัวอักษร  คือ  ก  ข ค..... 
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(แบบฟอร์มรําง) 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

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

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

 
 
 

 
 

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

 
 
 

 
โครงการนี้เป็นสํวนหนึ่งการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ / ชั้นสูง 

สาขาวิชา.................สาขางาน......................... 
วิทยาลัยเทคโนโลยีเมโทร  ปีการศึกษา ………… 

 

ตัวหนังสือขนาด24 หนา 

โลโก๎วิทยาลัยขนาด 5cm x 5cm 

ตัวหนังสือขนาด 22 หนา 

ตัวหนังสือขนาด 18 หนา 

ให๎ นศ.เลือก ระดับการศึกษา 

ช่ือโครงการ ภาษาอังกฤษพิมพ์ตัวพิมพ์ใหญ ํ

ช่ือ – สกุลผู๎จัดท า 

ช่ือโครงการภาษาไทย 

เลือกปีการศึกษา พ.ศ. ปัจจุบัน 

ปกนอก 
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ใบรับรองโครงการ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีเมโทร 

 
ชื่อโครงการ...............................(ภาษาไทย).............................................................................. 
 

โดย นาย/นางสาว........................   ..........................  รหสั  .................................................... 
 นาย/นางสาว........................   ..........................  รหสั  .................................................... 

นาย/นางสาว........................   ..........................  รหสั  .................................................... 
 

ได๎รับอนุมัติให๎นับเป็นสํวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ / ชั้นสูง 
สาขาวิชา................................   สาขางาน.................................. 
 
 
.................................................อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก .................................................อาจารย์ที่ปรึกษารอง 
(นาย/นาง/นางสาว........................................)  (นาย/นาง/นางสาว.....................   ...................) 

 
 

                                               ..............................................หัวหน๎าแผนกวิชา..................... 
     (นาย/นาง/นางสาว.....................   ...................)   

   
 

วันที่…………เดือน…………………………….พ.ศ…………….. 
 
 
คณะกรรมการสอบโครงการ 
 
    ................................................................................ประธานกรรมการ  

 (นาย/นาง/นางสาว....................   ....................) 
 

   ................................................................................กรรมการ  
 (นาย/นาง/นางสาว.....................   ...................) 

 
   ................................................................................กรรมการ  

 (นาย/นาง/นางสาว..................   .....................

ตัวหนังสือขนาด18 หนา 

ช่ือ-สกุล รองผู๎อ านวยการฝ่ายวิชาการ 

ช่ือ-สกุล อาจารย์งานนวัตกรรม 

ช่ือ-สกุล อาจารยผ์ู๎สอนวิชาโครงการ 

วัน / เดือน / ปี ที่สอบจบโครงการ 

แผนกวิชาที่นักศึกษาศึกษาอยู ํ

ให๎ นศ.เลือก ระดับการศึกษา 

ช่ือ-สกุล หัวหนา๎แผนก
วิชา 

เขียนช่ือโครงการ ค าวํา 
(ภาษาไทย) ให๎ตัดออกด๎วย 

รหัสนักศึกษา 
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................................................................................................................  

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

 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
โครงการนี้เป็นสํวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ / ชั้นสูง 

สาขาวิชา..........................  สาขางาน.............................. 
วิทยาลัยเทคโนโลยีเมโทร 
ปีการศึกษา 25............. 

ช่ือโครงการ (ภาษาไทย) 
ตัวหนังสือขนาด16
หนา 

ช่ือ –  สกุล ผู๎จดัท า 
 

ตัวหนังสือขนาด16
หนา 

เลือกปีการศึกษา พ.ศ. ปัจจุบัน 

ให๎ นศ.เลือก ระดับการศึกษา 

ตัวหนังสือขนาด16
หนา 

ปกใน 

ช่ือโครงการ (ภาษาอังกฤษ) ตัวพิมพ์
ใหญํ 
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ชื่อโครงการ : .............................(ภาษาไทย).................................................. 
สาขาวิชา : .................................................................................................  
สาขางาน :.................................................................................................  
ทีป่รึกษา : ..................................(หลัก)..................................................... 
  : ..................................(รอง)...................................................... 
ปีการศึกษา : ................................................................................................. 
 

บทคัดยํอ 
 

โครงการ................(ชื่อโครงการ)..........................มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1)……………...........…………………. 
2)……………………………………………………………………………… 3)..................................................……………………… 
ประชากรและกลุํมตัวอยํางที่ใช๎…………………………………………………………………………………….........………………… 
เครื่องมือที่ใช๎เก็บรวบรวมข๎อมูล 1)…………………………………………………………………………………...…………………… 
2)…………………………………………………………………………………3)...................................................…………………… 
การเก็บรวบรวมข๎อมูล 1)…………………………………………………………..................…………………………………………… 
2)…………………………………………………………………………………3)…...................................................………………… 
สถิติที่ใช๎ในการวิเคราะห์ข๎อมูล………………………..........……………………………………………………………………………… 
 ผลของโครงการ  พบวํา.......................................................................................................... ............... 
.................................................................................................... .........................................................................
............................................................................................................................. ................................................
....................................................................................................................................... ......................................
............................................................................................. ................................................................................
............................................................................................................................. ................................................
................................................................................................................................ .............................................
...................................................................................... .......................................................................................
............................................................................................................................. ................................................
............................................................................................................................. ................................................
............................................................................... ..............................................................................................
............................................................................................................................. ................................................
............................................................................................................................. ................................................ 

ผลของการวิจัยโครงการ....................(ชื่อโครงการ)...........................ดังกลําว ได๎ด าเนินได๎อยํางถูกต๎อง
ทุกขั้นตอนควรมีการน าโครงการ......................(ชื่อโครงการ)..........................ไปพัฒนาอีกตํอไป 

ตัวหนังสือขนาด 18  หนา 

ตัวหนังสือขนาด16 หนา 

น ามาจากสรุปผลบทที่ 5 วางไว๎ท่ีตรงนี ้

เอาแตํหัวข๎อสถิติที่ใช๎ ไมตํ๎องน าสตูรมาวางใส ํ
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กิตติกรรมประกาศ 
 

โครงการ……...................…(ชื่อโครงการ)……………………………เป็นสํวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ / ชั้นสูง สาขาวิชา………....................…………สาขางาน................................................... 
วิทยาลัยเทคโนโลยีเมโทร ซึ้งได๎รับความชํวยเหลือ ให๎ค าปรึกษา ค าแนะน า ในการด าเนินการท าโครงการจน
ท าให๎การศึกษาโครงการในครั้งนี้ส าเร็จได๎ด๎วยดี ผู๎จัดท าขอขอบคุณเป็นอยํางสูง 

ขอขอบคุณประธานกรรมการ  กรรมการสอบโครงการ ที่ให๎ความรู๎ ค าแนะน าและตรวจสอบแก๎ไข
ข๎อบกพรํองตํางๆ และขอขอบคุณคณาจารย์แผนกวิชา..............(ชื่อแผนกวิชา)..........................ทุกทํานที่ได๎
ประสิทธิประสาทความรู๎ตลอดระยะเวลาที่ศึกษา 

ขอขอบคุณอาจารย์……(ที่ปรึกษาหลัก)………   ……………อาจารย์....(ที่ปรึกษารอง).....   ..................... 
ที่กรุณาให๎ความรู๎ ค าแนะน าและตรวจแก๎ไขเนื้อหาสาระของโครงการ  ตลอดระยะเวลาด าเนินการโครงการ   

ขอขอบคุณอาจารย์……(ผู้สอนโครงการ)…………………อาจารย์ประจ าวิชาโครงการ ซึ่งมีสํวนส าคัญใน
การด าเนินการโครงการ ที่กรุณาให๎ความรู๎ ค าแนะน าและตรวจแก๎ไขเนื้อหาสาระของโครงการ  ตลอด
ระยะเวลาด าเนินการโครงการ   

ขอขอบคุณบิดา  มารดา  และทุกคนในครอบครัวที่ให๎การสนับสนุนทุนทรัพย์  ให๎ก าลังใจและให๎
ความชํวยเหลือด๎านการศึกษาด๎วยดีเสมอมา 
 ผู๎จัดท าหวังเป็นอยํางยิ่งวํา  รายงานโครงการฉบับนี้จะเป็นประโยชน์กับผู๎ที่เกี่ยวข๎องและบุคคลที่
สนใจในโครงการ.....................(ชื่อโครงการ).............................................หากมีข๎อผิดพลาดประการใด  
ผู๎จัดท าข๎อน๎อมรับไว๎เพ่ือการปรับปรุงแก๎ไขตํอไป 
 
 
 

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

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

........................   .......................... 
ผู๎จัดท า 
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ช่ือ-สกุล ไมํมคี าน าหน๎า 

ให๎ นศ.เลือก ระดับการศึกษา 
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ง 
 

สารบัญ 
           หน๎า 
บทคัดยํอ            ค 
กิตติกรรมประกาศ           ง 
สารบัญตาราง            ช 
สารบัญภาพ            ซ 
 
บทที่ 1 บทน า 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของโครงการ      ..... 
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ        ..... 
1.3 ขอบเขตของโครงการ         ..... 
1.4 ประโยชน์ที่ได๎รับของโครงการ        ..... 
1.5 นิยามศัพท์          ..... 
 

บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง 
2.1 แนวความคิด          ..... 
2.2 ทฤษฎีและเอกสารที่เก่ียวข๎อง        ..... 
2.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง (ถ๎ามี)        ..... 
 

บทที่ 3 วิธีด าเนินการโครงการ 
3.1 วัสดุอุปกรณ์          ..... 
3.2 ขั้นตอนการสร๎าง......................หรือขั้นตอนการพัฒนา.............................   ..... 

3.2.1 โครงสร๎าง........        ..... 
3.2.2 การออกแบบ........        ..... 
3.2.3 โปแกรมหรือซอฟต์แวร์........       ..... 
3.2.4 การตํอยอด.............และพัฒนา...............     ..... 
3.2.5 อ่ืนๆ (ถ๎ามี)        ..... 

3.3 ประชากรและกลุํมตัวอยําง        ..... 
3.4เครื่องมือที่ใช๎เก็บรวบรวมข๎อมูล       ..... 
3.5 การเก็บรวบรวมข๎อมูล        ..... 
3.6 การวิเคราะห์ข๎อมูล         ..... 
 

ตัวหนังสือขนาด18 หนา 

ตัวหนังสือขนาด16 หนา 

ตัวหนังสือขนาด16 หนา 

ตัวหนังสือขนาด16 หนา 

ตัวหนังสือขนาด16 หนา 

ตัวหนังสือขนาด16 หนา 

ให๎ลงเลขหน๎าเฉพาะที่มีหัวข๎อน้ันๆอยูํเทํานั้น เชํน  
ความเป็นมาของโครงการหน๎า 1ไมํควรเขียนเลข    
1-3 สํวนหัวข๎อถัดไปเริ่มหน๎าไหนให๎ลงเลขหน๎าน้ันๆ 

ช่ือโครงการ ช่ือโครงการ 

....ระบุชื่อ....?.... 
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จ 
 

สารบัญ(ตํอ) 
           หน๎า 
บทที่ 4 ผลการด าเนินการ 

4.1 ตัวโครงการ............(ชื่อโครงการ)............................     ..... 
4.2...............................(ตารางวิเคราะห์ข้อมูลระบุ)......................... .....   ..... 
4.3 ...............................(กราฟ แผนภูมิ ภาพประกอบ และอ่ืน ๆระบุ)....................  ..... 
 

บทที่ 5 สรุปผล อภิปรายผลและข๎อเสนอแนะ 
5.1 สรุปผล          ..... 
5.2 อภิปรายผล          ..... 
5.3 ข๎อเสนอแนะ          ..... 
 

บรรณานุกรม 
ภาคผนวก 

ภาคผนวกก.    
- แบบน าหัวข๎อเสนอโครงการ  Proposal Project     ..... 
- ตารางสรุปคําใช๎จําย(ถ๎ามี)        ..... 
- แบบประเมินความพึงพอใจ(ถ๎ามี)       ..... 
- ผลการวิเคราะหข๎อมูลทางสถิติ ที่นอกเหนือจากท่ีระบุไว๎ (ถ๎ามี)    ..... 
- เครื่องมือที่ใช๎ในการเก็บข๎อมูล  (ระบุ)       ..... 
ภาคผนวกข. 
- ภาพประกอบโครงการ        ..... 
- แบบโครงสร๎างโครงการ (ถ๎ามี)        ..... 
- การออกแบบโครงการ (ถ๎ามี)        ..... 
- คูํมือการใช๎งาน         ..... 

 
ประวัติผู๎จัดท า           ..... 
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ตัวหนังสือขนาด16 หนา 

ตัวหนังสือขนาด18 หนา 

ตัวหนังสือขนาด16 หนา 

ตัวหนังสือขนาด16 หนา 

ตัวหนังสือขนาด16 หนา ให๎ลงเลขหน๎าเฉพาะที่มีหัวข๎อน้ันๆอยูํเทํานั้น เชํน  
ตารางวิเคราะห์ข๎อมลู หน๎า 31 ไมคํวรเขียนเลข   
31-35 สํวนหัวขอ๎ถัดไปเริ่มหน๎าไหนให๎ลงเลขหน๎า
นั้นๆ 
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สารบัญตาราง 
 

ตาราง           หน๎า 
4.1.......................(ชื่อตาราง).....................................................     ..... 
4.2  .......................(ชื่อตาราง).....................................................     ..... 
4.3  .......................(ชื่อตาราง).....................................................     ..... 
4.4  .......................(ชื่อตาราง).....................................................     ..... 
4.5  .......................(ชื่อตาราง).....................................................     ..... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ให๎ลงเลขหน๎าเฉพาะที่มตีารางนั้นๆอยูํเทําน้ัน เชํน  
ตารางวิเคราะห์ข๎อมลู หน๎า 31 ไมคํวรเขียนเลข   
31-35 สํวนตารางถัดไปเริ่มหน๎าไหนให๎ลงเลขหน๎า
นั้นๆ 

เลขตาราง ให๎ก าหนดเลขตารางในตารางที่
อยูํในบทนั้น  เชํน  ตารางอยูํ บทที่ 2 เลข
ตาราง คือ 2.1  มีตารางตํอ  2.2 , 2.3  
เป็นต๎น  
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ตัวหนังสือขนาด16 หนา 
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อาจารย์วิชชุกร  บัวค าซาว 
งานนวัตกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยเีมโทร 

25 
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สารบัญภาพ 
 

รูป           หน๎า 
2.1 ........................(ชื่อภาพ)...................................................      ..... 
2.2 ........................(ชื่อภาพ)...................................................      ..... 
3.1 ........................(ชื่อภาพ)...................................................      ..... 
3.2 ........................(ชื่อภาพ)...................................................      ..... 
3.3 ........................(ชื่อภาพ)...................................................      ..... 
 

ตัวหนังสือขนาด18 หนา 

ตัวหนังสือขนาด16 หนา 
ตัวหนังสือขนาด16 หนา 

ให๎ลงเลขหน๎าเฉพาะที่มีภาพนั้นๆอยูํเทํานั้น เชํน  
ภาพที่ 2.1 หน๎า 8ไมํควรเขียนเลข  8-9 สํวนภาพ
ถัดไปเริ่มหน๎าไหนให๎ลงเลขหน๎าน้ันๆ 

เลขภาพ ให๎ก าหนดเลขภาพในภาพที่อยูํใน
บทนั้น  เชํน  ภาพอยูํ บทที่ 3เลขตาราง 
คือ 3.1  มีภาพตํอ  3.2 , 3.3  เป็นต๎น  
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2. สํวนเนื้อหา สํวนเนื้อหาประกอบไปด๎วย 5 บท  ดังนี้ 

   บทที่  1  บทน า    
   บทที่  2  เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข๎อง   
   บทที่  3  วิธีด าเนินการ 
   บทที่  4  ผลการด าเนินการ   
   บทที่  5  สรุป อภิปรายผลและข๎อเสนอแนะ 
 
การเขียนสํวนเนื้อหา มีรายละเอียดดังนี้ 

บทที่  1  บทน า 
ประกอบด๎วยสํวนตํางๆที่เขียนไว๎แล๎วในแบบน าเสนอหัวข๎อโครงการ(Proposal Project)  

ประกอบด๎วย หัวข๎อตําง ๆ ดังนี้ 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของโครงการ  ประกอบด๎วย 3 สํวนคือ  

ยํอหน๎าที่ 1 ให๎อธิบายถึงความเป็นมาของเรื่องที่ท าโครงการ  
ยํอหน๎าที่ 2 ให๎อธิบายถึงปัญหาที่เกิดข้ึนในปัจจุบันที่สืบเนื่องมาจากยํอ หน๎าที่ 1  
ยํอหน๎าที่ 3  ให๎อธิบายโครงการที่จะท าวําสามารถแก๎ไขปัญหาที่กลําวถึงในยํอหน๎าที่ 2  
ไดอ๎ยํางไร 

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ  ให๎น ามาจากวัตถุประสงค์ในแบบน าเสนอหัวข๎อโครงการ 
(Proposal Project) 

1.3 ขอบเขตของโครงการ  ให๎น ามาจากขอบเขตท่ีเขียนไว๎ในแบบน าเสนอหัวข๎อโครงการ  
(Proposal Project) 

1.4 ประโยชน์ที่ได๎รับจากโครงการ  เป็นสํวนที่ผู๎ท าโครงการคาดหวังไว๎วําเมื่อโครงการนี้ส าเร็จ 
แล๎วสิ่งที่ท าจะกํอให๎เกิดประโยชน์ตํอตนเอง ตํอผู๎ใช๎งาน ตํอสถานศึกษา ตํอชุมชนและสังคม
อยํางไร  ซึ่งมีอยูํในแบบน าเสนอหัวข๎อโครงการ (Proposal Project) 

1.5นิยามศัพท์  ที่ใช๎ในการท าโครงการเป็นสํวนที่ใช๎อธิบายถึงความหมายของศัทพ์หรือ 
 ค าท่ีใช๎ในการท าโครงการนี้เพ่ือต๎องการให๎ผู๎อํานได๎เข๎าใจความหมายให๎ตรงกัน 
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บทที ่1 
บทน า 

 
1. ความเป็นมาและความส าคัญของโครงการ   

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

................................................................................. ..............................................................................
............................................................................................................................. ................................................
.................................................................................................................................. ...........................................
........................................................................................ .....................................................................................  
 
2. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

2.1 เพ่ือ........................................................................................................  
2.2 เพ่ือ.................................................................................. ...................... 
2.3 เพ่ือ.................................................................................. ...................... 
2.4 เพ่ือ.................................................................................. ...................... 
 

3. ขอบเขตของโครงการ 
3.1.................................................................................. ...................... 
3.2.................................................................................. ...................... 
3.3........................................................................................................ 
3.4.................................................................................. ...................... 

 
4. ประโยชน์ที่ได๎รับจากโครงการ 
 4.1.................................................................................. ...................... 

4.2.................................................................................. ...................... 
4.3.................................................................................. ...................... 
4.4.................................................................................. ...................... 

ตัวหนังสือขนาด18 หนา 

ตัวหนังสือขนาด16 หนา 

ยํอหน๎าท่ี 1 ให๎อธิบายถึงความเป็นมาของเรื่องที่ท าโครงการ  

เป็นมาของเร่ืองที่ท าโครงการ 

ยํอหน๎าท่ี 2 ให๎อธิบายถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันท่ีสืบเนื่องมาจากยํอ หน๎าท่ี 1 

ยํอหน๎าท่ี 3  ให๎อธิบายโครงการทีจ่ะท าวําสามารถแก๎ไขปัญหาที่กลาํวถึงในยํอหน๎าท่ี 2 ได๎ อยํางไร 

 

น ามาจากแบบน าเสนอหัวข๎อ
โครงการ proposalProject 

น ามาจากวัตถปุระสงค์
ในแบบน าเสนอหัวข๎อ
โครงการ 

น ามาจากขอบเขตใน
แบบน าเสนอหัวข๎อ
โครงการ 

น ามาจากประโยชน์ที่
ได๎รับในแบบน าเสนอ
หัวข๎อโครงการ 
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ตัวหนังสือขนาด16 หนา 
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5. นิยามศัพท์ 
 ..........................หมายถึง...................................................................................... ............................ 
............................................................................................................................. ................................................
............................................................................................................................. ................................................ 
 ..........................หมายถึง.............................................................................. .................................... 
............................................................................................................................. ................................................
............................................................................................................................. ................................................ 
 ..........................หมายถึง.................................................................................................................. 
............................................................................................................................. ................................................
............................................................................................................................. ................................................ 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
บทที่  2เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง  บทนี้เป็นการน าเสนอแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่

เกี่ยวข๎องที่ใช๎เป็นกรอบในการด าเนิน โครงการต๎องเรียบเรียงสรุปกรอบความคิด  หลักการ  การเขียนต๎องเป็น
การเรียบเรียงเนื้อหาเหมือน  กับการเขียนบทความทางวิชาการไมํควรลอกเนื้อหามาตํอกันเป็นทํอนๆหัวข๎อ
ส าคัญควรจะ ประกอบด๎วย  

- แนวความคิดหรือทฤษฎีที่เก่ียวข๎องที่น ามาใช๎ในการท าโครงการ 

- ผลการวิจัยที่เก่ียวข๎องกับสิ่งที่น ามาใช๎ในการแก๎ปัญหา 
 

บทที่  3วิธีด าเนินการ บทนี้เป็นการน าเสนอถึงวิธีการสร๎างและพัฒนาเครื่องมือที่ใช๎ในการท า
โครงการ รูปแบบการด าเนินการท าโครงการ วิธีการทดสอบหาประสิทธิภาพของชิ้นงาน การเก็บรวบรวม
ข๎อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข๎อมูล หัวข๎อที่ควรน าเสนอในบทนี้มีดังนี้(ดังตัวอยํางการเขียนบทที่ 3 ในหน๎าที่ 39-
41) 

1.1 วัสดุอุปกรณ์                          วัสดุอุปกรณ์ที่ใช๎ในการสร๎างชิ้นงาน มีอะไรบ๎าง  
1.2 ขั้นตอนการสร๎างและพัฒนา       มีข้ันตอนการสร๎างหรือการพัฒนาอยํางไร 

อธิบายถึงความหมายของศัทพ์หรอืค าท่ีใช๎ในการท าโครงการ 

ตัวหนังสือขนาด16 หนา 

หัวข๎อนิยามศัพท์ของโครงการ 

* หมายเหตุ  หัวข๎อนิยามศัพท์ น ามาจากหัวข๎อโครงการ  ตัวอยํางเชํน  โครงการเคร่ืองอัดก๎อนเห็ด 
เคร่ืองอัด หมายถึง เครื่องอัดเพื่อให๎เกิดการอดัของมวลตํางๆ  ในตัวเครื่องอัดเคลื่อนที่ด๎วยมอเตอรไ์ฟฟ้า 
ก๎อนเห็ด หมายถึง ก๎อนวัสดุเพาะที่ประกอบด๎วยวสัดุตํางๆเชํนข้ีเลื่อยฟางข๎าวและอาหารเสริมตํางๆทีบ่รรจุใน 

ถุงพลาสติกที่ผาํนการนึ่งฆําเชื้อและใสํหัวเช้ือเห็ดแล๎ว 
โครงการชุดอุปกรณ์ไมโครคอนโทรลเลอร์ 89C52 
ชุดอุปกรณ์ หมายถึง เครื่องมือ เครื่องใช๎ เครื่องชํวย เครื่องประกอบไมโครคอนโทรลเลอร์ 
ไมโครคอนโทรเลอร ์หมายถึง เป็นอุปกรณ์ชิปไอซีพิเศษชนิด ที่เราสามารถเขียนโปรแกรมเพื่อควบคมุการท างาน 
 ตามที่ต๎องการได ๎
89C52 หมายถึง คุณสมบัตขิองไมโครคอนโทรลเ์ลอร์ มหีนวํยความจ าข๎อมลูมีหนวํยความจ าโปรแกรมสามารถ 
 รองรับแหลํงก าเนดิอนิเตอร์รัพต์ เป็นต๎น 
โครงการชุดฟอร์นิเจอร์กระดาษลัง 
ชุดฟอร์นิเจอร์ หมายถึงสิ่งของที่ใช๎ภายในห๎องหรือบริเวณที่สามารถเคลื่อนที่ได๎ ส าหรับใช๎งานในการวางหรือรองรับ 
 สิ่งของหรือรํางกายเชํน โต๏ะ เก๎าอี ้เตียงหรือใช๎ส าหรับเก็บสิ่งของเชํน ตู๎ หรือ ช้ันวางของ 
กระดาษลัง หมายถึง กระดาษที่ประกอบด๎วยแผํนปะหน๎า 2 แผํนและมลีอนกระดาษลูกฟูกอยูตํรงกลาง 
โครงการสื่อการเรียนการสอนระบบออนไลน์ รายวิชา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

สื่อการเรียนการสอน หมายถึง  สื่อการเรียนการสอนเป็นตัวกลางมหีน๎าท่ีเป็นตัวน าความต๎องการของครูไปสูํ
ตัวนักเรียนอยํางถูกต๎องและรวดเรว็ เป็นผลให๎นักเรียนเปลี่ยน,แปลงพฤติกรรมไปตามจุดมุํงหมายการเรียนการสอนได๎
อยํางถูกต๎องเหมาะสม 

ระบบออนไลน์ หมายถึง  การเช่ือมตํอผํานระบบเครือขํายทางคอมพิวเตอร ์
รายวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หมายถึง น ามาจากค าอธิบายรายวิชา 

หมายเลขหน๎าให๎เขียนเรียงหน๎าตามล าดับ สํวนบทท่ี 
1,2,3,4,5 ให๎นับเลขหน๎าแตไํมตํ๎องเขียนเลขหน๎าลงไป 

https://dict.longdo.com/search/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C


คูํมือ รายวิชาโครงการและการเขียนรายงานโครงการฉบับสมบรูณ ์
 

อาจารย์วิชชุกร  บัวค าซาว 
งานนวัตกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยเีมโทร 

29 
บทที่  2  เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข๎อง   
บทที่ 2 เป็นการน าเสนอแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องที่ใช๎เป็นกรอบในการด าเนิน โครงการ

ต๎องเรียบเรียงสรุปกรอบความคิด  หลักการ  การเขียนต๎องเป็นการเรียบเรียงเนื้อหาเหมือน  กับการเขียน
บทความทางวิชาการไมํควรลอกเนื้อหามาตํอกันเป็นทํอนๆหัวข๎อส าคัญควรจะประกอบด๎วย  

2.1 แนวความคิด  อธิบายแนวคิดที่เกียวข๎องที่น ามาใช๎ในการท าโครงการหรือแนวคิดท่ี 
สร๎างสรรค์ผลงานในการท าโครงการจนเกิดเป็นชื่อของผลงาน 

2.2 ทฤษฎีและเอกสารที่เกี่ยวข๎อง  ที่น ามาใช๎ในการท าโครงการ 
2.3 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข๎อง  ผลการวิจัยที่เก่ียวข๎องกับสิ่งที่น ามาใช๎ในการแก๎ปัญหา 

 
บทที่  3  วิธีด าเนินการโครงการ  
บทที่ 3 เป็นการน าเสนอถึงวิธีการสร๎างและพัฒนาเครื่องมือที่ใช๎ในการท าโครงการ รูปแบบการ

ด าเนินการท าโครงการ วิธีการทดสอบหาประสิทธิภาพของโครงการหรือชิ้นงานโดยการใช๎เครื่องมือที่ใช๎เก็บ
รวบรวมข๎อมูลการเก็บรวบรวมข๎อมูลและวิธีการวิเคราะห์ข๎อมูล หัวข๎อที่ควรน าเสนอในบทนี้มีดังนี้ 

3.1 วัสดุอุปกรณ์  วัสดุอุปกรณ์ที่ใช๎ในการสร๎างโครงการหรือสร๎างชิ้นงาน มีอะไรบ๎าง  
3.2 ขั้นตอนการสร๎างหรือขั้นตอนพัฒนา  มีข้ันตอนการสร๎างหรือการพัฒนาอยํางไร 
3.3 ประชากรและกลุํมตัวอยําง 

 ประชากรที่ใช๎เป็นกลุํมเป้าหมายไหน เชํน  นักเรียน  นักศึกษา  บุคคลในหนํวยงาน
หรือชาวบ๎านในชุมชน   

 กลุํมตัวอยํางเป็นกลุํมตัวอยํางที่ได๎มาด๎วยวิธีการใดควรเป็นกลุํมตัวอยํางทีไ่ด๎มาด๎วย
วิธีการตามระเบียบวิธีวิจัย 

3.4 เครื่องมือที่ใช๎เก็บรวบรวมข๎อมูล  เป็นเครื่องมือที่มีวิธีการประเมินประสิทธิภาพ  หรือเป็น
เครื่องมือที่ใช๎ประเมินแบบประเมินตํางๆ มีวิธีการประเมินอะไรบ๎าง 

3.5 การเก็บรวบรวมข๎อมูล 
มีวิธีการรวบรวมอยํางไร ล าดับขั้นตอนการเก็บรวบรวมข๎อมูล ตั้งแตํตัวโครงการ  รวมถึง
เครื่องมือที่ใช๎ในการรวบรวมข๎อมูล มีแผนอยํางไร เก็บเม่ือใดอยํางไร ใครเป็นคนเก็บ  
ใครเป็นคนให๎ข๎อมูล 

3.6 การวิเคราะห์ข๎อมูล 
มีการวิเคราะห์ข๎อมูลใช๎วิธีการใดสถิติที่ใช๎ในการวิเคราะห์ข๎อมูล ในหัวข๎อในบทนี้อยูํในแบบ
น าเสนอหัวข๎อของโครงการ(proposal  Project)ที่ท าไว๎แล๎ว แตํต๎องน ามาขยายความและ
เขียนบรรยายในลักษณะที่ได๎ท าไปแล๎ว 

 
 
 



คูํมือ รายวิชาโครงการและการเขียนรายงานโครงการฉบับสมบรูณ ์
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บทที ่2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง 
 

ในการศึกษาโครงการ..................(ชื่อโครงการ)...........................................ได๎รวบรวมแนวคิดทฤษฎี
และหลักการตํางๆจากเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข๎องดังตํอไปนี้ 

 
2.1 แนวความคิด 
  
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.1แสดงกรอบแนวคิด................(ชื่อโครงการ)............................. 
 
2.2 ทฤษฎีและเอกสารที่เกี่ยวข๎อง 
 ......................................................................................................... ......................................................
............................................................................................................................. ................................................
.......................................................................................................................................................... ...................
................................................................................................................ .............................................................
............................................................................................................................. ................................................ 
.................................................................................................................................................. ........................... 
 
2.3 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข๎อง 
 ...................   ......................(............).ได๎ท าการวิจัยหรือโครงการเรื่อง.................................... ............. 
..................ผลการวิจัยหรือสรุปผลโครงการพบวํา........................................... .................................................... 
............................................................................................................................. ................................................
.......................................................................................................................................................... ...................
................................................................................................................ ............................................................. 
 ...................   ...................... , ...................   ...................... และ ...................   ....... ............... 
(............).ได๎ท าการวิจัยหรือโครงการเรื่อง...................................................................ผลการวิจัยหรือสรุปผล
โครงการพบวํา................................................................................................................. .................................... 
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ทฤษฎีและเอกสารที่เกีย่วข๎องที่น ามาใช๎ในการท าโครงการ 

 

ช่ือ-สกุลผู๎วิจัยหรือผู๎ท าโครงการ ช่ืองานวิจัยหรือช่ือโครงการ 

ปีท่ีท างานวิจัยหรือปีท่ีท าโครงการ 

น ามาจากบทคัดยํอ/ผลการวิจัย หรือสรุปผลโครงการ 

ช่ือ-สกุลผู๎วิจัยหรือผู๎ท าโครงการ มากกวํา 1 คน 

อธิบายแนวคิดท่ีเกียวข้องที่น ามาใช้ในการท าโครงการ 
หรือแนวคิดที่สร้างสรรค์ผลงานในการท าโครงการ 

(*อยากให้โครงการของนักศึกษาเป็นอย่างไร) 

ผลงานโครงการ 
.........(ชื่อโครงการ)......... 



คูํมือ รายวิชาโครงการและการเขียนรายงานโครงการฉบับสมบรูณ ์
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บทที ่3 

วิธีด าเนินการโครงการ 
 

 การศึกษาโครงการ................(ชื่อโครงการ)....................................ในครั้งนี้  ผู๎ศึกษาได๎วางแผน
ด าเนินการและวิธีการด าเนินโครงการ  ดังนี้ 

3.1 วัสดุอุปกรณ์           
3.2 ขั้นตอนการสร๎าง......................หรือขั้นตอนการพัฒนา.............................    

3.2.1 โครงสร๎าง........         
3.2.2 การออกแบบ........         
3.2.3 โปแกรมหรือซอฟต์แวร์........        
3.2.4 การตํอยอด.............และพัฒนา...............      
3.2.5 อ่ืนๆ (ถ๎ามี)   

3.3 ประชากรและกลุํมตัวอยําง         
3.4 เครื่องมือที่ใช๎เก็บรวบรวมข๎อมูล        
3.5 การเก็บรวบรวมข๎อมูล         
3.6 การวิเคราะห์ข๎อมูล 

 
3.1 วัสดุอุปกรณ์ 
 ...................(ชื่อวัสดุอุปกรณ์).................. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3. ..... แสดง..................(ชื่อวัสดุอุปกรณ์).......................... 
 
 .............................................................................................................................................................. .
............................................................................................................................. ................................................ 
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....ระบุชื่อ....?.... 

ช่ือโครงการ ช่ือโครงการ 

เลือกหัวเรื่อง  น ามาเป็นหัวข๎อใน
ขั้นตอนการสร๎างหรือข้ันตอนการพัฒนา 

 
 
 

รูปภาพวัสดุอุปกรณ ์
ขนาด 8x12  cm 

 

ตัวหนังสือขนาด16 หนา 
ตัวหนังสือขนาด16 หนา 

ตัวหนังสือขนาด16 หนา 

ให๎เรียงล าดับภาพจากที ่1 ไปจนสดุท๎ายของภาพ
ในบทนี้ เชํน  3.1,3.2,3.3,.....3.12 เป็นต๎น 

บอกถึงคุณลักษณะของวัสดุอุปกรณ์หรือคณุสมบัติของวัสดุอุปกรณท์ี่ใช๎ในการสร๎างช้ินงานของโครงการ 

เส๎นขอบสดี า     
ขนาด 2½  pt 
 



คูํมือ รายวิชาโครงการและการเขียนรายงานโครงการฉบับสมบรูณ ์
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...................(ชื่อวัสดุอุปกรณ์).................. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3. ..... แสดง..................(ชื่อวัสดุอุปกรณ์).......................... 
 
 .................................................................................................................... ...........................................
............................................................................................................................. ................................................
..................................................................................................................................................................... ........
......................................................................... .................................................................................................... 

 
3.2 ขั้นตอนการสร๎างหรือขั้นตอนการพัฒนา 

3.2.1 โครงสร๎าง.................................................................................................................... ................ 
............................................................................................................................................ .................................
.................................................................................................. ...........................................................................
 3.2.2 การออกแบบ.................................................................................................................... ............ 
...................................................................................................................... .......................................................
............................................................................................................................. ...............................................
 3.2.3 โปแกรมหรือซอฟต์แวร์................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................
............................................................................................................................. ................................................ 

3.2.4 การตํอยอด.............และพัฒนา.....................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................
............................................................................................................................. ................................................
 3.2.5 อ่ืนๆ (ถ๎ามี)................................................................................................................ .................. 

 
 
 

รูปภาพวัสดุอุปกรณ ์
ขนาด 8x12  cm 

 

ตัวหนังสือ 
ขนาด  16 หนา 

ให๎เรียงล าดับภาพจากที ่1 ไปจนสดุท๎ายของภาพ
ในบทนี้ เชํน  3.1,3.2,3.3,.....3.12 เป็นต๎น 

บอกถึงคุณลักษณะของวัสดุอุปกรณ์หรือคณุสมบัติของวัสดุอุปกรณท์ี่ใช๎ในการสร๎างช้ินงานของโครงการ 

เส๎นขอบสดี า     
ขนาด 2½  pt 
 

ตัวหนังสือขนาด16 หนา 

ให๎เลือกขั้นตอนใดขั้นตอนหน่ึง 

บอกข้ันตอนการสร๎างหรือการตํอยอดและการ
พัฒนาของโครงการ  โดยให๎เลือกหัวข๎อตาม
ความเหมาะสมของโครงการ  หรอืมีหัวข๎ออ่ืนๆที่
นอกเหนือจากนี้สามารถเพิ่มเติมได๎ โดยการ
เขียนสามารถเขียนเป็นข๎อๆ หรือความเรยีงก็ได๎ 

ตัวหนังสือขนาด16 หนา 



คูํมือ รายวิชาโครงการและการเขียนรายงานโครงการฉบับสมบรูณ ์
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3.3 ประชากรและกลุํมตัวอยําง 
 ประชากรที่ใช๎ในการศึกษาครั้งนี้ ได๎แกํ................................................................................................... 
...........................................................................................................................จ า นวน.................................คน
 กลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการศึกษาครั้งนี้........................................................................................................  
.....................................................................................จ านวน..................คน  โดยวิธีการ... ...............................
         
3.4 เครื่องมือที่ใช๎เก็บรวบรวมข๎อมูล  
 3.4.1 .....................................................................................................................................................  
 3.4.2 ............................................................................................................................. ........................ 
 3.4.3 ............................................................................................................................. ........................ 
  
3.4.1 ตัวโครงการ....................(ชื่อโครงการ)................................................   
 ............................................................................................................................. ..................................
................................................................................... ..........................................................................................
............................................................................................................................. ................................................
............................................................................................................................. ................................................
............................................................................ .................................................................................................
............................................................................................................................. ................................................
............................................................................................................................. ................................................ 
 3.4.2  แบบทดสอบ 
 - ศึกษาวิธีการท า..............(ชื่อเครื่องมือ)...........จากต ารา  เอกสารวิชาการ และเอกสารงานวิจัย  
โครงการ  สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมตํางๆ 
 - สร๎าง..............(ชื่อเครื่องมือ)........... ให๎ครอบคุมกับวัตถุประสงค์ของโครงการหรือประเด็นของการ
วัดผล 
 - น า..............(ชื่อเครื่องมือ)........... ให๎กับอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการและอาจารย์ผู๎สอนโครงการ
ตรวจสอบความถูกต๎องโดยวิธีการหาความตรง มีคําเทํากับ.............  ความเที่ยง มีคําเทํากับ.............     
ความยากงําย  มีคําเทํากับ.............  และอ านาจจ าแนก  มีคําเทํากับ.............   
 - น า..............(ชื่อเครื่องมือ)........... ไปปรับปรุง  แก๎ไข  ตามที่ได๎รับค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษา
โครงการและอาจารย์ผู๎สอนโครงการ 
 - น า..............(ชื่อเครื่องมือ)...........  ไปใช๎กับกลุํมตัวอยําง ในการเก็บรวบรวมข๎อมูลตํอไป 
 
 

ระบุกลุมํเป้าหมายที่ใช๎ในการศึกษา
วําเป็นใคร  มาจากที่ไหน  ก่ีคน 

ระบุกลุมํเป้าหมายที่ใช๎ในการศึกษา
วําเป็นใคร  มาจากท่ีไหน  กี่คน 

วิธีการได๎กลุํมตัวอยํางไดม๎าด๎วย
วิธีการใด ตามระเบยีบวิธีวิจัย 

* เลือก สุํมอยํางงําย (Simple 

Random  Sampling)หรือ แบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) 

ระบุเครื่องมือท่ีใช๎ในการศึกษา  เชํน  ตัวโครงการ........   
แบบทดสอบ.........   แบบประเมิน.................  เป็นต๎น 

ตัวหนังสือขนาด16 หนา 

ตัวหนังสือขนาด16 หนา 

ตัวหนังสือ 
ขนาด  16 หนา 

ระบุวิธีการหาประสิทธิภาพของโครงการ  
หรือการทดลองใช๎กับกลุํมตัวอยําง  
สามารถเขียนข๎อๆ หรือความเรียงได ๎

ให๎เลือกอยํางใดอยํางหนึ่ง 

ตัวหนังสือขนาด16 หนา 



คูํมือ รายวิชาโครงการและการเขียนรายงานโครงการฉบับสมบรูณ ์
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3.4.3  แบบสอบถาม 

 - ศึกษาวิธีการท า..............(ชื่อเครื่องมือ)...........จากต ารา  เอกสารวิชาการ และเอกสารงานวิจัย  
โครงการ  สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมตํางๆ 
 - สร๎าง..............(ชื่อเครื่องมือ)........... ให๎ครอบคุมกับวัตถุประสงค์ของโครงการหรือประเด็นของการ
วัดผล 
 - น า..............(ชื่อเครื่องมือ)........... ให๎กับอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการและอาจารย์ผู๎สอนโครงการ
ตรวจสอบความถูกต๎องโดยวิธีการหาความตรง  มีคําเทํากับ.............    ความเที่ยง  มีคําเทํากับ.............    
 - น า..............(ชื่อเครื่องมือ)........... ไปปรับปรุง  แก๎ไข  ตามที่ได๎รับค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษา
โครงการและอาจารย์ผู๎สอนโครงการ 
 - น า..............(ชื่อเครื่องมือ)...........  ไปใช๎กับกลุํมตัวอยําง ในการเก็บรวบรวมข๎อมูลตํอไป 
 

3.4.4  แบบประเมินความพึงพอใจ 
 - ศึกษาวิธีการท า..............(ชื่อเครื่องมือ)...........จากต ารา  เอกสารวิชาการ และเอกสารงานวิจัย  
โครงการ  สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมตํางๆ 
 - สร๎าง..............(ชื่อเครื่องมือ)........... ให๎ครอบคุมกับวัตถุประสงค์ของโครงการหรือประเด็นของการ
วัดผล 
 - น า..............(ชื่อเครื่องมือ)........... ให๎กับอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการและอาจารย์ผู๎สอนโครงการ
ตรวจสอบความถูกต๎องโดยวิธีการหาเฉลี่ย  มีคําเทํากับ.............   
 - น า..............(ชื่อเครื่องมือ)........... ไปปรับปรุง  แก๎ไข  ตามที่ได๎รับค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษา
โครงการและอาจารย์ผู๎สอนโครงการ 
 - น า..............(ชื่อเครื่องมือ)...........  ไปใช๎กับกลุํมตัวอยําง ในการเก็บรวบรวมข๎อมูลตํอไป 
 
3.5 การเก็บรวบรวมข๎อมูล 
 3.5.1............................................................................................................................. ........................ 
 3.5.2 ....................................................................................................................................... .............. 

3.5.3............................................................................................................... ...................................... 
3.5.4 ............................................................................................................................. ....................... 
3.5.5......................................................... ............................................................................................  
3.5.6 น าข๎อมูลไปวิเคราะห์ผลและแปรผลข๎อมูลของโครงการ      

 
 
 

ให๎เลือกอยํางใดอยํางหนึ่ง 

ตัวหนังสือขนาด16 หนา 

ตัวหนังสือขนาด16 หนา 

ให๎ล าดับขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอ๎มูล ตั้งแตํตัวโครงการ  
รวมถึงเครื่องมือท่ีใช๎ในการรวบรวมข๎อมูล มีแผนอยํางไร 
เก็บเมื่อใดอยํางไร ใครเป็นคนเก็บ ใครเป็นคนให๎ข๎อมูล 
 

ให๎เลือกอยํางใดอยํางหนึ่ง 



คูํมือ รายวิชาโครงการและการเขียนรายงานโครงการฉบับสมบรูณ ์
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3.6 การวิเคราะห์ข๎อมูล 
 
คําเฉลี่ย   (Mean) 
 

X   =   x  
    N 
 
 เมื่อ      X         แทน       คําเฉลี่ย 
   X      แทน       ผลรวมของคะแนนทั้งหมดของกลุํม 

N แทน       จ านวนของคะแนนในกลุํม 
 

การแปรผล 4.51  -  5.00   หมายถึง   มากที่สุด 
   3.51  -  4.50 หมายถึง  มาก 
   2.51  -  3.50 หมายถึง  ปานกลาง 
   1.51  -  2.50 หมายถึง  น๎อย 
   1.00  -  1.50 หมายถึง  น๎อยที่สุด 
 
สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  S.D.(Standard  Deviation) 
          
   S.D.   = (X -  X)2 

           n – 1 
   
   S.D. = nX2  -  (X)2 

        n (n – 1) 
      
 เมื่อ    S.D.  แทน   คําสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
           X แทน   คําคะแนน 
  n แทน   จ านวนคะแนนในแตํละกลุํม 
   แทน   ผลรวม 
 
 
 

ตัวหนังสือ 
ขนาด  16 หนา 

หรือ 

ตัวหนังสือ 
ขนาด  16 หนา 

ตัวหนังสือ 
ขนาด  16 หนา 



คูํมือ รายวิชาโครงการและการเขียนรายงานโครงการฉบับสมบรูณ ์
 

อาจารย์วิชชุกร  บัวค าซาว 
งานนวัตกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยเีมโทร 

36 
9 

 
ร๎อยละ (Percentage) 

 
เมื่อ    P แทน คําร๎อยละ 

   f แทน ความถี่ท่ีต๎องการแปลงให๎เป็นคําร๎อยละ 
   N แทน จ านวนความถี่ทั้งหมด 
 
 
 
 

100
N

f
p

* หมายเหตุ การวิเคราะห์ข๎อมูลควรระบุคําสถิติการวิเคราะห์ข๎อมลูและการแปรผลของเครื่องมือ
ที่ใช๎ในการเก็บรวบรวมข๎อมลูด๎วย วําใช๎คําสถิติสตูรไหนบ๎าง  ควรระบุสถิติสตูรการใช๎ด๎วย 

ตัวหนังสือ 
ขนาด  16 หนา 



คูํมือ รายวิชาโครงการและการเขียนรายงานโครงการฉบับสมบรูณ ์
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บทที่  4  ผลการด าเนินการ 
ในบทนี้ ต๎องแสดงผลการศึกษาใหป๎รากฏชัดโดยอาจจะใช๎ตาราง กราฟ แผนภูมิ ภาพประกอบ และ

อ่ืน ๆ ตามความเหมาะสมเรียงล าดับตามวัตถุประสงค์การวิจัยโดย 
 ใช๎ภาษาท่ีเข๎าใจงําย อธิบายประสิทธิภาพการท างานของโครงการหรือแนวคิดของโครงการเชิง

นวัตกรรมสร๎างสรรค์ 
 ใช๎ภาษาท่ีเข๎าใจงําย อธิบายตารางแสดงประสิทธิภาพการท างานของโครงการ 
 ใช๎การวิเคราะห์ข๎อมูลตํางๆ ตามเครื่องมือที่ใช๎ในการเก็บรวบรวมข๎อมูล 
 หากมีตารางหรือกราฟให๎อธิบายอยํางชัดเจนวําต๎องการน าเสนออะไรและ 

ควรขึ้นต๎นด๎วยข๎อความกํอนแล๎วจึงตามด๎วยตารางหรือกราฟ  
 ภาพการทดลองและทดสอบโครงการหรือภาพการเก็บรวบรวมข๎อมูล  

  
บทที่  5  สรุป อภิปรายผลและข๎อเสนอแนะ 

 บทนี้เป็นสํวนที่กลําวโดยยํอถึงเนื้อหาสาระของการศึกษา  โดยจะต๎องอ๎างย๎อนไปถึงวัตถุประสงค์
และวิธีการศึกษาพอเป็นสังเขป ควรจะสรุปวําผลการศึกษานี้จะน าไปประยุกต์ได๎อยางไรตลอดจน
เสนอแนะแนวทางเพ่ือการศึกษาในเรื่องเดียวกันนี้ตํอไปดวย 

5.1 การเขียนสรุปผล  ควรเขียนในลักษณะการตีความจากข๎อมูลให๎สั้น  กระชับ  และ 
เรียงล าดับตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย  

5.2  การเขียนอภิปรายผล  ควรแยกอภิปรายเป็นประเด็น  โดยชี้ประเด็นวําสอดคล๎อง 
หรือไมํหรือสอดคล๎องกับทฤษฎีหรือผลการวิจัยที่คนอ่ืนท าไว๎โดยยกเหตุผลมาประกอบ 
การอภิปราย 

5.3 การเขียนข๎อเสนอแนะ  เป็นการน าเสนอประเด็นที่ควรน าผลการท าโครงการไปใช๎ 
ประโยชน์  ซึ่งมีข๎อควรระวังในการน าไปใช๎อะไรบ๎าง  แนะน าไปใช๎อะไรบ๎าง และ
ข๎อเสนอแนะวําควรท าวิจัยอะไร  อยํางไรในการจัดท าโครงการถือวําหัวข๎อนี้เป็นสิ่งที่ส าคัญ
มาก  เพราะเป็นการเลําถึงความรู๎สึกท่ีเกิดข้ึนทั้งทางบวกและทางลบปัญหาอุปสรรคที่ผู๎จัดท า
โครงการพบและแนวทางการแก๎ปัญหาอุปสรรคเหลํานี้  รวมทั้งการเลําถึงการเรียนรู๎จาก
ประสบการณ์ในการท าโครงการ 

5.3.1ข๎อเสนอแนะจากการศึกษาโครงการครั้งนี้  เขียนเป็นข๎อๆหรือความเรียงก็ได๎ โดย
สรุปยํอของสรุปผลแบบสั้นๆได๎ใจความและน าเสนอประเด็นที่ควรน าผลการท าโครงการไปใช๎
ประโยชน์ 

5.3.2ข๎อเสนอแนะจากการศึกษาโครงการครั้งตํอไป  เขียนเป็นข๎อๆหรือความเรียงก็ได๎ 
โดยน าเสนอประเด็นควรระวังในการน าไปใช๎อะไรบ๎าง  แนะน าไปใช๎อะไรบ๎าง 
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ผลการด าเนินการ 
 

การศึกษา............(ชื่อโครงการ)...............................ในครั้งนี้ ผู๎ศึกษาได๎น าเสนอผลการวิเคราะห์
ข๎อมูล ในประเด็นตํางๆ ที่ได๎ท าการศึกษา ดังนี้ 
4.1 ตัว 4.1 ตัวโครงการ..............................(ชื่อโครงการ)................................................................ 
 4.2......(ตารางวิเคราะห์ข้อมูลเช่น แบบประเมิน...........  แบบทดสอบ.......... แบบสอบถาม.........)
 4.3 .....(กราฟ แผนภูมิ ภาพประกอบ และอ่ืนระบุ)..................................................................... 
 
4.1ตัวโครงการ..............................(ช่ือโครงการ)............................................................................... 
 .................................................................................................................... .....................................
............................................................................................................................. ..........................................
.......................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ..........................................
............................................................................................................................. ..........................................
............................................................... ........................................................................................................
............................................................................................................................. .......................................... 
 
ในกรณีเป็นตารางแสดงประสิทธิภาพ 
 
ตารางท่ี 4………แสดงการวิเคราะห์ข๎อมูลประสิทธิภาพการท างานของโครงการ.....(ชื่อโครงการ).... 
(ตัวอย่างโครงการเครื่องอัดกระป๋อง) 

นาที 
รายการอัด 

1  นาที/กระป๋อง 5  นาที/กระป๋อง 
10  นาที/
กระป๋อง 

30  นาที/
กระป๋อง 

กระป๋องน้ าอัดลม 50 220 450 1,180 
กระป๋องกาแฟ 45 140 380 720 
ปลากระป๋อง 45 135 350 640 

รวม 140 495 1,180 2,540 
 
 จากตารางท่ี 4………พบวํา...................................................................................................... 
................................................................................................................................................................. ......
.......................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ..........................................
................................................................................................................. ........................... 

 
 
 

อะไรระบ ุ

อะไรระบุในกรณีเป็นตารางแสดงประสิทธิภาพ 

 

อะไรระบ ุ

อธิบายประสิทธิภาพการท างานของโครงการหรือแนวคดิของโครงการเชิง
นวัตกรรมสรา๎งสรรค์ (ถ๎ามี) หรืออธิบายเรยีงล าดับตามวตัถุประสงค์การ
วิจัยอยํางชัดเจนตามความเหมาะสม 

ตัวหนังสือขนาด  16 หนา  และระบุเลขตารางด๎วย เชํน  ตารางที่ 1  
เป็น  4.1 ,4.2 ,4.3 ไปจนตารางสดุท๎ายของบทนี้   

เรียบเรียงการอธิบายตามรายการอัดในตาราง เชํน  พบวําเครื่องอัด
กระป๋องตามรายการอัด ภายใน 1 นาที อัดกระป๋องได1๎40กระป๋อง  
ภายใน 5  นาที  อัดกระป๋องได๎  495  กระป๋อง  ตํอไปจนครบ   

ตัวหนังสือขนาด18 หนา 

ตัวหนังสือ 
ขนาด  16 หนา 

ตัวหนังสือ 
ขนาด  16 หนา 

ลบออก 
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4.2 ตารางวิเคาระห์ข๎อมูล 
ตารางท่ี 4………แสดงการวิเคราะห์ข๎อมูลแบบประเมินความพึงพอใจโครงการ.....(ชื่อโครงการ).... 
(ตัวอย่างโครงการเครื่องอัดกระป๋อง) 
 รายการ     X    S.D.         ระดับการประเมิน 
1. ประสิทธิภาพการท างานของโครงการ  4.74  0.81  มากที่สุด 
.................................................................... 
2. ...............................................................  4.32  0.98  มาก 
................................................................... 
3. ..............................................................  3.74  1.14  ปานกลาง 
.................................................................. 
  รวม    4.27  0.97  มาก 
 
 จากตารางท่ี 4..........พบวํา...................(กลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มตัวอย่าง).................................. 
สํวนใหญํประเมินให๎................(น ามาจากรายการ ข้อที่มีระดับการประเมินมากสุด)..................................... 
มีระดับการประเมินอยูํในระดับ.....................(ระดับการประเมินมากสุด)..................................................... 
มีคําเฉลี่ย....................(น าจากค่าเฉลี่ยมากสุด)....................สํวนเบียงเบนมาตรฐาน..................................... 
(น ามาจาก S.D.มากสุด).................................................................................................................................  
 
 
 
 
ตารางท่ี 4………แสดงการวิเคราะห์ข๎อมูลแบบสอบถามโครงการ.....(ชื่อโครงการ).... 
 (ตัวอย่างโครงการเครื่องอัดกระป๋อง) 
        ระดับองค์ประกอบโครงการ 
  รายการ    มากที่สุด   มาก   ปานกลาง   น๎อย   น๎อยที่สุด 
1. ................................................................. 15     5 
.....................................................................  (75)    (25) 
2. ความลงตัวกับการออกแบบยุคปัจจุบัน  18     2   
.....................................................................  (90)    (10) 
3. ................................................................  13     7 
....................................................................  (65)    (35) 
 
  
 
 
 

ตัวอยํางเชํน  ชุนชนบ๎านกลางที่ใช๎เครื่องอัดกระป๋อง จ านวน 20 คน สํวนใหญํให๎ประสิทธิภาพการ
ท างานของโครงการ มีระดับการประเมิน มากที่สุด  มีคาํเฉลีย่ 4.74  สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.81 

จ านวนคน 

ร๎อยละ 
ตัวหนังสือ 
ขนาด  16 หนา 

ตัวหนังสือขนาด  16 หนา 

ตัวหนังสือ 
ขนาด  16 หนา 

ตัวหนังสือ 
ขนาด  16 หนา 

ตัวหนังสือ 
ขนาด  16 หนา 
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จากตารางท่ี 4..........แบบสอบถาม..........(ชื่อโครงการ).................พบวํา...................................... ........... 
........(กลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มตัวอย่าง)...............ให๎.................(น ามาจากรายการ ข้อที่มีระดับองค์ประกอบ
โครงการทั้งจ านวนคนและร้อยละ).................มีระดับองค์ประกอบโครงการอยูํในระดับ...........................
(ระดับองค์ประกอบโครงการมากสุด)...........คิดเป็นร๎อยละ............(ร้อยละระดับการประเมินมากสุด)..... 

 
 
 
 
 
4.3กราฟ แผนภูมิ ภาพประกอบ และอ่ืน ๆ (ถ๎ามี) 
 (ตัวอย่างโครงการเครื่องอัดกระป๋อง) 

 
 

ภาพที่ 4..........  แสดงแผนภมูิประสิทธิภาพการท างานของโครงการ.....(ชื่อโครงการ).... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0
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1000

1200

1400

กระป๋องน า้อดัลม กระป๋องกาแฟ ปลากระป๋อง 

1 นาที 

5 นาที 

10  นาที 

30  นาที 

ตัวอยํางเชํน แบบสอบถามโครงการเครื่องอัดกระป๋อง ชุนชนบ๎านกลาง จ านวน 20 คน ใหค๎วาม
ลงตัวกับการออกแบบปัจจุบัน  มรีะดับองค์ประกอบท่ัวไปอยูํในระดับ 

มากที่สุด  จ านวน 18  คน  คิดเปน็ร๎อละ  90   

ตัวหนังสือขนาด  16 หนา  และระบุเลขภาพด๎วย เชํน  ภาพที่ 1  
เป็น  4.1 ,4.2 ,4.3 ไปจนภาพสดุท๎ายของบทนี้   

ตัวหนังสือขนาด  16 หนา 

ตัวหนังสือ 
ขนาด  16 หนา 
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ภาพการทดลองและทดสอบโครงการหรือภาพการเก็บรวบรวมข๎อมูล (ถ๎ามี) 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4. ..... แสดง..................(ก าลังท าอะไร).......................... 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4. ..... แสดง..................(ก าลังท าอะไร).......................... 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

รูปภาพการทดลองหรือการทดสอบ 
ขนาด 8x12  cm 

 

ตัวหนังสือ 
ขนาด  16 หนา 

ให๎เรียงล าดับภาพจากที ่1 ไปจนสดุท๎ายของภาพ
ในบทนี้ เชํน  4.1, 4.2, 4.3,.....4.12 เป็นต๎น 

เส๎นขอบสดี า     
ขนาด 2½  pt 
 

 
 
 

รูปภาพการทดลองหรือการทดสอบ 
ขนาด 8x12  cm 

 

ตัวหนังสือ 
ขนาด  16 หนา 

ให๎เรียงล าดับภาพจากที ่1 ไปจนสดุท๎ายของภาพ
ในบทนี้ เชํน  4.1, 4.2, 4.3,.....4.12 เป็นต๎น 

เส๎นขอบสดี า     
ขนาด 2½  pt 
 

ลบออก 
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สรุปอภิปรายผลและข๎อเสนอแนะ 
 

 การศึกษาโครงการ.......................(ชื่อโครงการ)................................ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ...... 
.............(น ามาจากวัตถุประสงค์ไม่ต้องมีเลขข้อน ามาเรียงกันให้หมด)...................................................... 
............................................................................................................................................................... 
เครื่องมือที่ใช๎ในการเก็บรวบรวมข๎อมูล คือ1). ........(น ามาจากเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล)........ 
2). ...........................................................................3). ............................................................................. 
โดยใช๎ระยะเวลาในการศึกษารวม........(จ านวนกี่ชั่วโมง).........................ชั่วโมง  ผลการศึกษาโครงการได๎
ดังนี้ 
 
5.1 สรุปผล 
 จากการศึกษาโครงการ.................................(ชื่อโครงการ)....................................ผู๎ศึกษาได๎
ด าเนินการตามกระบวนการ ทุกขั้นตอน โดยมีผลการด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 
 1. ตัวโครงการ........................(ชื่อโครงการ)............................................................................. 
............................................................................................................................. ..........................................
............................................................................................................................. ..........................................
....................................................................... ................................................................................................
............................................................................................................................. ..........................................
............................................................................................................................. .......................................... 
 2. แบบประเมินความพึงพอใจ พบวํา
..................................................................................................... 
............................................................................................................................. ..........................................
................................................................................................................................................... ................... 
หรือแบบสอบถาม พบวํา
.......................................................................................................... ........................... 
............................................................................................................................. ..........................................
................................................................................................................................................... .................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวหนังสือขนาด18 หนา 

ตัวหนังสือขนาด  16 หนา 

น ามาจากหัวข๎อตัวโครงการ 4.1 หรือ  จากตารางท่ี 4.....พบวํา........ 
(ตารางแสดงประสิทธิภาพ) 

น ามาจาก จากตารางที่ 4.........หัวข๎อแบบประเมินความพึงพอใจ 

น ามาจาก จากตารางที่ 4........หัวข๎อแบบสอบถาม 

 

เลือกข๎อ
ใดข๎อ
หนึ่งหรือ
เลือกทั้ง
สองก็ได ๎
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5.2 อภิปรายผล  (สอดคล๎องหรือขัดแย๎งในทางทฤษฎีอยํางไร) 
 การศึกษาโครงการ.....................(ชื่อโครงการ)..................... อภิปรายผลการศึกษามีดังนี้............. 
............................................................................................................................. ..........................................
......................................................... ..............................................................................................................
............................................................................................................................. ..........................................
............................................................................................................................. .......................................... 
ซึ่งสอดคล๎องกับ..............(ชื่อสกุลผู้วิจัยหรือทฤษฏีที่หามาในบทที่ 2).............(........ปีงานวิจัยหรือปีเอกสาร
ทฤษฏี.................)ได๎ท าการวิจัยเรื่องหรือทฤษฎีเรื่อง.............................พบวํา.....................(น ามาจาก
ผลงานวิจัยหรือผลทางทฤษฏีที่หามา)............................................................................................................ 
 
5.3 ข๎อเสนอแนะ 
 ข๎อเสนอแนะจากการศึกษาโครงการครั้งนี้ 
 ............................................................................................................................. ............................
............................................................................................................................. ..........................................
............................................................................... ........................................................................................
............................................................................................................................. ..........................................
.............................................................................................................................. .........................................
.......................................................................................... ............................................................................. 
 ข๎อเสนอแนะจากการศึกษาโครงการครั้งตํอไป 
 ............................................................................................................................. ............................
............................................................................................................................. ..........................................
........................................................................ ...............................................................................................
............................................................................................................................. ..........................................
............................................................................................................................. ..........................................
................................................................................... ....................................................................................  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปรวบยอดของสรุปผลเป็นประเด็นวําสอดคล๎อง 

หรือไมหํรือสอดคล๎องกับทฤษฎีหรอืผลการวจิัยที่คนอ่ืนท าไว๎โดย
ยกเหตผุลมาประกอบการอภิปราย 
 

เขียนเป็นข๎อๆหรือความเรียงก็ได๎ โดยสรุปยํอของสรุปผลแบบสั้นๆได๎
ใจความและน าเสนอประเด็นที่ควรน าผลการท าโครงการไปใช๎ประโยชน์ 

เขียนเป็นข๎อๆหรือความเรียงก็ได๎ โดยน าเสนอประเด็นควรระวังในการ
น าไปใช๎อะไรบา๎ง  แนะน าไปใช๎อะไรบ๎าง 

ตัวหนังสือขนาด  16 หนา 

ตัวหนังสือขนาด  16 หนา 

ตัวหนังสือขนาด  16 หนา 
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3. สํวนท๎าย ประกอบด๎วย 3  สํวน  คือ 
 บรรณานุกรม   
 ภาคผนวก 
 ประวัติผูท าโครงการ 
 
การเขียนสํวนท๎ายมีรายละเอียดดังนี้ 

สํวนท๎ายของการเขียนรายงานการวิจัยประกอบด๎วย  3  สํวน   
บรรณานุกรม  เป็นสํวนแสดงรายชื่อหนังสือ วารสาร เอกสาร สิ่งพิมพ์หรือบุคคลที่ผู๎เขียนใช๎ใน

การค๎นคว๎าและอ๎างอิง เพื่อให๎รายงานผลโครงการมีความนําเชื่อถือทางวิชาการ และเป็นประโยชน์ตํอ
ผู๎อํานที่ประสงค์จะค๎นคว๎าเพ่ิมเติมในเรื่องนั้นๆ ตํอไป บรรณานุกรมให๎อยูํตํอจากสํวนเนื้อเรื่องและกํอน
ภาคผนวก การเขียนบรรณานุกรมจะต๎องถูกต๎องตามหลักเกณฑสากลและบรรณานุกรม ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษให๎เขียนแยกออกจากกัน  

* บรรณานุกรม  การเขียนบรรณานุกรมให๎ใช๎รูปแบบในแบบฟอร์มที่ก าหนดให๎ 
 
ภาคผนวก เป็นสํวนของข๎อมูลที่เพิ่มเข๎ามาเพ่ือให๎รายงานผลโครงการมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น หรือ

เป็นสํวนที่เสริมให๎เกิดความเข๎าใจชัดเจนขึ้น ภาคผนวกเป็นข๎อมูลที่ใช๎ในการเขียนรายงาน ผลโครงการ แตํ
ไมํได๎อ๎างอิงโดยตรง หรือไมํเหมาะสมที่จะอ๎างอิงในสวนเนื้อเรื่องเพราะมีเนื้อหาและความยาวมาก ได๎แกํ 

ภาคผนวก  ก.    
 แบบน าหัวข๎อเสนอโครงการ  Proposal Project     
 ตารางสรุปคําใช๎จําย(ถ๎ามี)        
 แบบประเมินความพึงพอใจ(ถ๎ามี)       
 ผลการวิเคราะหข๎อมูลทางสถิติ ที่นอกเหนือจากท่ีระบุไว๎ (ถ๎ามี)    
 เครื่องมือที่ใช๎ในการเก็บข๎อมูล (ระบุ)       

ภาคผนวก  ข. 
 ภาพประกอบโครงการ        
 แบบโครงสร๎างโครงการ (ถ๎ามี)        
 การออกแบบโครงการ (ถ๎ามี)        
 คูํมือการใช๎งาน 

 
ประวัติผูท าโครงการ  ให๎อยูในแผํนสุดท๎ายของรายงานผลโครงการ เป็นประวัติการศึกษา 

โดยยํอของผู๎ท าโครงการ โดยมีความยาวไมํเกินหนึ่งหน๎ากระดาษและให๎ระบุข๎อมูล โดยมีข๎อมูลดังนี้  
 ประวัติผู๎จัดท า(ให๎ระบุ  ชื่อ– ชื่อสกุลชื่อโครงการสาขาวิชาสาขางาน) 
 ประวัติสํวนตัว (ให๎ระบุ  วันเดือนปีที่เกิดอายุที่อยูํปัจจุบัน) 
 ประวัติการศึกษา(ให๎ระบุ การศึกษา  สถานศึกษา ปีที่ศึกษา ) 
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บรรณานุกรม 

 
หนังสือ 
(..........ชื่อผู้แต่ง............).ชื่อหนังสือ. พิมพ์ครั้งที่ . จังหวัด; ส านักพิมพ์ . ปีพ.ศ. ที่พิมพ์. 
ตัวอย่าง 
ธนัทชัยยุทธ . วงจรอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพมหานคร; อักษรเจริญ 

ทัศน์.2545. 
ปรีชาชนะสงครามและสมพลศรีสะอ๎าน. มอเตอร์กระแสตรงพื้นฐาน. กรุงเทพมหานคร : 

ซีเอ็ดยูเคชั่น . 2545. 
* หมายเหตุ  เมื่อเขียนในบรรทัดเดียวไมํพอเมื่อขึ้นบรรทดัใหมํให๎ยํอหน๎าเข๎าไป 
 
วารสาร 
(.............ชื่อผู้แต่ง.............). "ชื่อเรื่อง" .ชื่อวารสาร. ฉบับที ่; หน๎าที่ . 
ตัวอย่าง 
ยืนภูํสุวรรณ. "การใช๎คอมพิวเตอร์ชํวยในการเรียนการสอน".วารสารไมโครคอมพิวเตอร์. 

ฉบับที่ 126 กุมภาพันธ์ 2545 ; 120-129. 
* หมายเหตุ  ให๎เรียงล าดับชื่อผู๎แตํงตามล าดับตัวอักษรภาษาไทยและใสํหมายเลขก ากับแตลํะรายการไว๎หน๎าโดยเขยีนไว๎
ในเครื่องหมาย (..................) 
 
ภาษาอังกฤษ 
ใช๎รูปแบบเดียวกับภาษาไทยและเรียงล าดับผู๎แตํงตามอักษรภาษาอังกฤษเชํน 
Heinich, Robert and Russal, Jame D. Instructional Media : the New Technologies of 

Instruction.New York: John Wiley&Sons Inc.,1982. 
 
งานวิจัย 
(..................ชื่อผู้วิจัย....................). ปีทีท างานวิจัย. ชื่อเรื่องงานวิจัย.จากสถาบัน  มหาวิทยาลัย อ่ืนๆ 
ตัวอย่าง 
กฤษณาสิกขมาน. (2554). การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการสื่อสารภาษาอังกฤษธุรกิจ  

โดยการใช๎การสอนแบบ E-Learning . มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
กองวิจัยตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน.(2557:บทสรุป).การเตรียมความพร๎อมเพื่อ 
 การศึกษาตํอของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 และปีที่ 6.กระทรวงแรงงาน 
 
เว็ปไซท์ 
ถ๎ามีการอ๎างอิงข๎อมูลจากเว็บไซต์ให๎อ๎างอิงเป็นช่ือเว็บไซต์ที่อ๎างถึงข๎อมูลอยูํและเรียงล าดับตามอักษรภาษาอังกฤษ 

(ระบบออนไลน์). ..............(ชือ่เรื่องที่ค้นหา)...................
http://www.elecnet.chandra.ac.th/tipntrick/stepper/index.html 

(ระบบออนไลน์). ..............(ชือ่เรื่องที่ค้นหา)................... 
http://www.kmitnb.ac.th/mte/motor/index.html 

 

ตัวหนังสือขนาด  16หนา 

ลบออก 

ลบออก 

ลบออก 

ลบออก 

ลบออก 
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ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 

ตัวหนังสือขนาด  18หนา 
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ภาคผนวกก. 
แบบน าหัวข๎อเสนอโครงการ  Proposal Project   
ตารางสรุปคําใช๎จําย(ถ๎ามี)      
แบบประเมินความพึงพอใจ(ถ๎ามี)      
ผลการวิเคราะหข๎อมูลทางสถิติ ที่นอกเหนือจากท่ีระบุไว๎ (ถ๎ามี)  
เครื่องมือที่ใช๎ในการเก็บข๎อมูล  (ระบุ)     

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ให๎ท าการเรียบเรียงเอกสารตามหวัข๎อดังนี้  เอกสารสํวนไหนไมํ
มีไมตํ๎องน ามาเรยีบเรียงไว๎  *หมายเหตไุมํให๎เรียบเรียงเอกสาร
หน๎านี้ต๎องเป็นหน๎าถัดไป แตํต๎องมหีมายเลขหน๎าก ากับ หน๎า
ภาคผนวก  และ ก , ข  ให๎นับเลขหน๎าแตํไมํต๎องใสํเลขหน๎า 

ตัวหนังสือขนาด  16หนา 
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ภาคผนวกข. 
ภาพประกอบโครงการ      

 แบบโครงสร๎างโครงการ (ถ๎ามี)     
 การออกแบบโครงการ (ถ๎ามี) 

คูํมือการใช๎งาน (ถ๎ามี)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ให๎ท าการเรียบเรียงเอกสารตามหวัข๎อดังนี้  เอกสารสํวนไหนไมํ
มีไมตํ๎องน ามาเรยีบเรียงไว๎  *หมายเหตไุมํให๎เรียบเรียงเอกสาร
หน๎านี้ต๎องเป็นหน๎าถัดไป แตํต๎องมหีมายเลขหน๎าก ากับ หน๎า
ภาคผนวก  และ ก , ข  ให๎นับเลขหน๎าแตํไมํต๎องใสํเลขหน๎า 

ตัวหนังสือขนาด  16หนา 
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ประวัติผู๎จัดท า 
 

ชื่อ – สกุล  ...................    ....................... 
ชื่อโครงการ  ..................................(ชื่อโครงการ).......................................... 
สาขาวิชา  ............................(สาขาวิชาทีน่ักศึกษาศึกษาอยู่).....................  
สาขางาน  ............................(สาขางานที่นักศึกษาศึกษาอยู่)..................... 
 
ประวัติ 
ประวัติสํวนตัว  ........................(วันเดือนปีที่เกิดอายุ)................................... 

..............................(ที่อยู่ปัจจุบัน)............................................. 
 
ประวัติการศึกษา 
   .........................ปีพ.ศ. 25.. ม.3.  โรงเรียน…………….......................……… 
 
 

.........................ปีพ.ศ. 25.. ม.3.  โรงเรียน…………….......................……… 

.........................ปีพ.ศ. 25.. ปวช. สาขาวิชาช่าง  วิทยาลัย…………………… 
 
 
.........................ปีพ.ศ. 25.. ม.3.  โรงเรียน…………….......................……… 
.........................ปีพ.ศ. 25.. ม.6.  โรงเรียน…………….......................……… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50 

ตัวหนังสือขนาด  18หนา 
ตัวหนังสือขนาด  16หนา 

ส าหรับนักศึกษา ปวช. 

ส าหรับนักศึกษา ปวส. สาขาตรง 

ส าหรับนักศึกษา ปวส.  (ปวช. สาขาอ่ืนๆ) หรือ ม.6  

รูปนักศึกษา
ขนาด1 นิ้ว 
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หน๎าปกรูปเลํมรายงานโครงการฉบับสมบูรณ์ 

 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
 

 
 

ข๎อความและรูปแบบสันรูปเลํม 
 

 
             ชือ่โครงการ...............          สาขาวิชา...................           ปีการศึกษา 25...... 
 
 
   ตัวหนังสือท่ีท าสันรูปเลมํขึ้นอยูํกับความหนาของเลํม 
 
ตัวอย่าง 
 
 
      จักรยานสูบน้ าพลังงานปั่น           สาขาวิชาชํางยนต์              ปีการศึกษา 25…..... 
 
 
 

 

คุณลักษณะรูปเลํม 
 ปกสีขาวอํอน   
 สีตัวหนังสือสีน้ าเงินคราม  

(เข๎ารูปเลํมอาร์ทมัน) 

ระยะหํางจากขอบสัน 2.5 cm 
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ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
 

 
 

ข๎อความและรูปแบบสันรูปเลํม 
 

 
             ชื่อโครงการ...............          สาขาวิชา...................           ปีการศึกษา 25...... 
 
 
   ตัวหนังสือท่ีท าสันรูปเลมํขึ้นอยูํกับความหนาของเลํม 
 
ตัวอย่าง 
 
 
             ชุดถอดลูกสูบคาลิปเปอร์เบรค         สาขาวิชาชํางยนต์      ปีการศึกษา 25…..... 
 
 
 
 
 

คุณลักษณะรูปเลํม 
 ปกหนังแข็งสีด า 

 สีตัวหนังสือสีทอง 

ระยะหํางจากขอบสัน 2.5 cm 
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การท า CD  โครงการ 

 

       โฟลเดอร์โครงการ 
       ตั้งชื่อโฟลเดอร์เป็นชื่อของโครงการ 
CD-ROM 
 

 

         โปรแกรมหรือซอฟต์แวร์ 
         (เฉพาะแผนก  IT เทํานั้น) 
         (หรือแผนกวิชาอ่ืนๆถ๎ามี) 

 

   โฟลเดอร์โครงการประกอบด๎วย   ทั้งหมด  10  file 

 

 

ชื่อไฟล์  File 1  ปกนอก 

ประกอบด๎วย  ปกนอก , ใบรับรองโครงการ , ปกใน 
 

ชื่อไฟล์  File 2 บทคัดยํอ 

ประกอบด๎วย  บทคัดยํอ,กิตติกรรมประกาศ 
 

ชื่อไฟล์  File 3  สารบัญ 

ประกอบด๎วย  สารบัญ,สารบัญตาราง,สารบัญภาพ 
 

ชื่อไฟล์  File 4  บทที1่ 

ประกอบด๎วย  บทที่ 1  บทน า 
 

 

 

 

 

ให๎ตั้งชื่อโฟลเดอร์เป็นชื่อโครงการของตนเอง 
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ชื่อไฟล์  File 5  บทที2่ 

ประกอบด๎วย  บทที่  2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง 
 

ชื่อไฟล์  File 6    บทที3่ 

ประกอบด๎วย  บทที่ 3  วิธีด าเนินการโครงการ 
 

ชือ่ไฟล์  File 7  บทที4่ 

ประกอบด๎วย  บทที่ 4  ผลการด าเนินการ 
 

ชื่อไฟล์  File 8  บทที5่  

ประกอบด๎วย  บทที่ 5  สรุป  อภิปรายผลและข๎อเสนอแนะ 
 

ชื่อไฟล์  File 9  บรรณานุกรม 

ประกอบด๎วย แหลํงอ๎างอิงตํางๆ ตามแบบฟอร์ม 
 

ชื่อไฟล์ File 10    ภาคผนวก 

ประกอบด๎วย  ภาคผนวก ก. ,ภาคผนวก ข. ,  ประวัติผู๎จัดท า 
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หน๎าปก  CD  โครงการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

ป้ายชื่อโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ชื่อโครงการ   (ภาษาไทย) 
       (ภาษาอังกฤษ) 
 
ประเภทสิ่งประดิษฐ์     ประเภทที่           ด๎าน 
 
แผนกวิชา     ระดับ         ปวช.         ปวส. 
 

ผ๎ูจัดท า 
นาย / นางสาว.................................................. 
นาย / นางสาว.................................................. 
นาย / นางสาว.................................................. 

ประจ าปีการศึกษา......................... 
 
ลงช่ือ     ลงช่ือ 
(                                   )   (                                   ) 
     อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก                    อาจารย์ที่ปรึกษารอง 
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ป้ายชื่อโครงการ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นักศึกษาดาวน์โหลดเอกสาร จากเว๏ปไซด์ของวิทยาลัย  www.metro.ac.th ในสํวนงานวิชาการ  
www.metro.ac.th/education “ปก CD และป้ายชื่อโครงการ” 

 

 

  

 

 

 
 
ชื่อโครงการ  (ภาษาไทย) 
       (ภาษาอังกฤษ) 
 
ประเภทสิ่งประดิษฐ์    ประเภทที่           ด๎าน 
 
แผนกวิชา    ระดับ         ปวช.         ปวส. 
 

ผ๎ูจัดท า 
นาย / นางสาว.....................   ............................. 
นาย / นางสาว.....................   ............................. 
นาย / นางสาว.....................   ............................. 

ประจ าปีการศึกษา......................... 
 
ลงชื่อ     ลงชื่อ 
(                                   )         (                                   ) 
      อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก     อาจารย์ที่ปรึกษารอง 
 

ขนาด 
12.5 cm 

ขนาด    
12 cm 
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การน าเสนอผลงานโครงการ 
 

การน าเสนอครั้งนี้เป็นการสอบของโครงการมีวัตถุประสงค์เพ่ือตรวจสอบความสมบูรณ์ของโครงการ 
พิจารณาเปอร์เซ็นต์ความส าเร็จของโครงการ และปรับปรุงแก๎ไขปัญหาอุปสรรคของงานที่เกิดขึ้น  

 มาถึงกํอนเวลานัดหมาย 30 นาที ส าหรับ เตรียมตัวโครงการ  อุปกรณ์ หรือเอกสารประกอบการ
น าเสนอ 

 น าเสนอผลงานโครงการ ในรูปแบบของการจัดนิทรรศการพร๎อมน าชิ้นงานหรือผลงาน 
ของจริงมาตั้งประกอบบอร์ดนิทรรศการ 

 รายละเอียดที่ต๎องน าเสนอในบอร์ดนิทรรศการคือเนื้อหาของบทที่ 1 และบทที่ 3และสาธิต
วิธีการใช๎งานหรือแสดงวิธีการท างานของโครงการด๎วย 

 ตัวโครงการหรือชิ้นงานและผลงานที่น าเสนอต๎องมีความก๎าวหน๎าไมํต่ ากวํา100 เปอร์เซ็นต์ของ
ชิ้นงาน (สามารถท างานได้) 

 นักศึกษาต๎องเชิญครูที่ปรึกษาโครงการมารํวมให๎คะแนนด๎วยทุกคน 
 คณะกรรมการจะเดินตรวจตัวโครงการ บอร์ดและชิ้นงานแตํละโครงการพร๎อมซักถามนักศึกษา

(นักศึกษาต้องอยู่ประจ าพ้ืนที่และบอร์ดของตนเองทุกคน) เพ่ือตอบค าถามและรับฟัง
ข๎อเสนอแนะจากคณะกรรมการ 

 ถ๎านักเรียนไมํน าเสนอตัวโครงการและผลงาน  นักเรียนจะได๎คําคะแนนเป็น 0 (ศูนย์) ในสํวนนี้ 
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แบบประเมินรายงานโครงการฉบับสมบูรณ์  (ผลงานโครงการวิจัย) 

ชื่อโครงการ.................................................................................................................. .................................. 
แผนกวิชา......................................................สาขาวิชา..................................................... ............................. 
ระดับชั้น........................................................ปีการศึกษา.............................................................................. 
 

ค าชี้แจง ให๎อํานเอกสารรายงานการวิจัย และพิจารณาประเมินคุณภาพของงานวิจัยแตํละ
องค์ประกอบหรือรายการให๎ใสํ  ลงในชํองที่เห็นเหมาะสม 

4 หมายถึง  ดีมาก  ครบถ๎วนสมบูรณ์ เยี่ยม 
3 หมายถึง  ดี  ถูกต๎อง ครบ 
2 หมายถึง  พอใช๎  ผําน 
1 หมายถึง  แก๎ไข ปรับปรุงบางสํวน 
0 หมายถึง  แก๎ไข ปรับปรุงทั้งหมด 
 

บทที่ ประเด็นเนื้อหา 
เกณฑ์การประเมิน 

4 3 2 1 0 
1 1. ความเป็นมาและความส าคัญของโครงการควรเขียนให๎ชัดเจน/ 

ได๎ใจความ/ครอบคลุมประเด็นเนื้อหา และตรงตามชื่อเรื่อง 
2. วัตถุประสงค์ของโครงการเขียนกระชับได๎ใจความและมองเห็นชัดเจน 
3. ขอบเขตของโครงการ ก าหนดขอบเขตการสร๎างสิ่งประดิษฐ์ชัดเจน 
4. ประโยชน์ที่คาดวําจะได๎รับ เขียนได๎สอดคล๎องกับวัตถุประสงค์ 

     

2 
 

1. แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง สัมพันธ์กับปัญหา หรือเรื่องที่วิจัย มี
การแอบอ๎างจากแนวคิด ทฤษฎีหรือมีการอ๎างอิงงานวิจัย 

     

3 1. ระบุขั้นตอนการสร๎างและการพัฒนาโครงการได๎อยํางชัดเจน 
2. ระบุรายละเอียดของประชากรที่ศึกษา/วิธีการก าหนดขนาด  
และการคัดเลือกกลุํมตัวอยําง 
3. ระบุเครื่องมือที่ใช๎ในการเก็บรวบรวมข๎อมูลชัดเจน 
4. การด าเนินการเก็บรวบรวมข๎อมูล/สถิติท่ีใช๎ในการวิเคราะห์ข๎อมูลชัดเจน 

     

4 1. ผลการด าเนินการ/น าเสนอตารางที่เป็นหัวใจส าคัญของงานวิจัย      
5 
 

1. การสรุปผลการวิจัย ครอบคลุมจุดประสงค์ วิธีการ และผลการวิจัย 
/ระบุผลการอภิปราย แสดงความคิดเห็นพร๎อมอ๎างอิงแนวคิดทฤษฎี  
และผลงานวิจัยที่เสริม หรือขัดแย๎งกับงานวิจัยที่อภิปราย 
2. ข๎อเสนอแนะ มีการเสนอแนะการน าผลการวิจัยไปใช๎ และเพ่ือการ
วิจัยค๎นคว๎าในโอกาสตํอไป/ประโยชน์ที่เกิดข้ึน หรือน าไปตํอยอดกับผล
การศึกษา/ระบุเอกสารอ๎างอิงเฉพาะที่มีอยูํ 

     

รวม (ตามชํอง)      
รวม (เต็ม 20 คะแนน)  
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แบบประเมินสิ่งประดิษฐแ์ละนวัตกรรม 

ชื่อโครงการ................................................................................................................................... ................. 
แผนกวิชา......................................................สาขาวิชา........................................... ....................................... 
ระดับชั้น........................................................ปีการศึกษา.................................................. ............................ 
 

ค าชี้แจง ให๎ประเมินโครงการและพิจารณาประเมินคุณภาพของโครงงการแตํละองค์ประกอบ
หรือรายการให๎ใสํ  ลงในชํองระดับคะแนนที่เห็นเหมาะสม 

รายการประเมินการให๎คะแนน 
 

ระดับคะแนน 

ดีมาก ด ี พอใช๎ 
ควร

ปรับปรุง 
ต๎อง

ปรับปรุง 
1. คุณสมบัติทั่วไปของโครงการ (10 คะแนน) 
1.1 สามารถท างานได๎ตรงตามวัตถุประสงค์  3 2 1 0.5 0 
   1.2 สามารถพัฒนาไปสูํเชิงพาณิชย์ได๎ 2 1.5 1 0.5 0 
1.3ความปราณีตของผลงาน 3 2 1 0.5 0 
   1.4ความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์ 2 1.5 1 0.5 0 
2. ความเหมาะสมของโครงการ  
ในด๎านการออกแบบและการเลือกใช๎วัสดุ    

(10 คะแนน) 

2.1 รูปแบบมีความเหมาะสม 2 1.5 1 0.5 0 
2.2 เทคนิคในการออกแบบระบบท างานเหมาะสม
และปลอดภัย 

3 2 1 0.5 0 

2.3 เลือกใช๎วัสดุในการผลิต ประหยัด  
เหมาะสมกับงาน 

3 2 1 0.5 0 

2.4  สามารถน าไปใช๎เป็นแหลํงอ๎างอิง   
หรือน าไปใช๎ 

2 1.5 1 0.5 0 

3. คุณคําของโครงการ (10 คะแนน) 
3.1 ประโยชน์การใช๎งานด๎านการประกอบอาชีพ
หรือด๎านการพัฒนาคุณภาพชีวิตหรือด๎านการศึกษา 

2 1.5 1 0.5 0 

3.2 ความคุ๎มคําของสิ่งประดิษฐ์ / โครงการ 2 1.5 1 0.5 0 
3.3 ความปลอดภัยในด๎านการสํงผลกระทบตํอ
สิ่งแวดล๎อม 

2 1.5 1 0.5 0 

3.4  ประโยชน์ของโครงการตํอการพัฒนางาน 2 1.5 1 0.5 0 
3.5  หนํวยงานภายนอกสามารถน าไปใช๎หรือ
ดัดแปลงใช๎ได๎จริง 

2 1.5 1 0.5 0 

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

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



คูํมือ รายวิชาโครงการและการเขียนรายงานโครงการฉบับสมบรูณ ์
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ขั้นตอนสุดท๎ายของรายวิชาโครงการ 
 
นักศึกษาต๎องสํงงานและผลงานดังนี้   

 ตัวโครงการที่สมบูรณ์ที่สามารถท างานได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
 ป้ายชื่อโครงการตามแบบฟอร์ม 
 รูปเลํมรายงานฉบับสมบูรณ์ (โครงการวิจัย) จ านวน 2 เลํม ที่เข๎าหน๎าปกรูปเลํมตามคุณลักษณะ

รูปเลํมที่ก าหนด 
 CD  จ านวน 1 แผํน    กลํอง  CD  จ านวน 1 กลํอง   ตามรูปแบบการท า  CD  โครงการ 

พร๎อมหน๎าปก  CD  โครงการ 

 
 

 

 

 


