
 

INSTITUTE OF VOCATIONAL EDUCATION NORTHERN REGION 4  | 21  
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บทที่ 3 
การเตรียมเสนอหัวข้อโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 

 

3.1 ความสัมพันธ์ระหว่างวิชาโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพทุกสาขาวิชา 
 

ในการเรียนการสอนวิชาโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพของนักศึกษาในระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยี
หรือสายปฏิบัติการในทุกสาขาวิชานั้น วิชาโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 1 เรียนในภาคเรียนที่ 2 และวิชา
โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 2 เรียนในภาคเรียนที่ 3 ซึ่งนักศึกษาควรท าความเข้าใจในกิจกรรมต่างๆ ที่
ต้องด าเนินการตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2 จนถึงภาคเรียนที่ 3 และ 4 เพ่ือให้นักศึกษาก าหนดแผนงานและข้ันตอน
การด าเนินการต่างๆ เป็นไปตามก าหนดเวลา ดังนี้ 

3.1.1 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 1 (Special Project 1)  (รหัสรายวิชา..........) 
สมรรถนะรายวิชา 
3.1.1.1 แสดงความรู้เกี่ยวกับการจัดท าโครงการ 
3.1.1.2 ศึกษาทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อโครงการ 
3.1.1.3 น าเสนอหัวข้อการจัดท าโครงการ 

  

ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาค้นคว้าและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการจัดท าโครงการ ศึกษาทฤษฏี เอกสารและงานวิจัยที่

เกี่ยวข้องในสายงานระดับเทคโนโลยีสอดคล้องกับสาขาวิชา...... (ที่เกี่ยวข้องตามสาขาวิชาที่ศึกษา) 
น าเสนอหัวข้อโครงการ วางแผนด าเนินการจัดท าโครงการ ด าเนินการเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มตามลักษณะ
ของงานให้แล้วเสร็จในระยะเวลาที่ก าหนด 

3.1.2 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 2 (Special Project 2)            (รหัสรายวิชา..........) 
สมรรถนะรายวิชา 
3.1.2.1 แสดงความรู้เกี่ยวกับการจัดท าโครงการ และน าเสนอผลงาน 
3.1.2.2 ด าเนินการจัดท าโครงการ 
3.1.2.3 รายงานผลการปฏิบัติงาน 
3.1.2.4 น าเสนอผลงาน 

 

ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาค้นคว้าและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการจัดท าโครงการ การวางแผน การด าเนินงาน  การแก้ไข

ปัญหา การประเมินผล การจัดท ารายงานและการน าเสนอผลงาน โดยปฏิบัติจัดท าโครงการสร้าง และหรือ
พัฒนางานที่ใช้ความรู้และทักษะในระดับเทคโนโลยีสอดคล้องกับสาขาวิชา......   (ท่ีเกี่ยวข้องตามสาขาวิชา
ที่ศึกษา) ด าเนินการเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มตามลักษณะของงานให้แล้วเสร็จในระยะเวลาที่ก าหนด 
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3.2 ข้ันตอนการจัดท ารายงานการศึกษาค้นคว้า 
 

การจัดท ารายงานการศึกษาค้นคว้าวิชาโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ มีขั้นตอนการด าเนินการ
ดังต่อไปนี้ 

3.2.1 การเสนอหัวข้อโครงการฯ 
การเสนอหัวข้อโครงการฯ ให้ด าเนินการข้อก าหนด และขั้นตอน ดังนี้ 
3.2.1.1 การจัดท าโครงการฯ ประกอบด้วย 

1) หัวข้อโครงการ 
2) ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
3) วัตถุประสงค์ (ระบุวัตถุประสงค์ท่ีเด่นชัด) 
4) ขอบเขต (ให้ระบุขอบเขต เนื้อหา และเวลาในการศึกษา) 
5) วิธีการเขียนโครงการ  
6) ประโยชน์ของการท าโครงการ (ให้ระบุอย่างเด่นชัดว่าผลที่ได้จากการท าคืออะไร) 
7) รายชื่อเอกสารอ้างอิง (ระบุชื่อเอกสารต่างๆ ที่ใช้เป็นหลักฐานในการศึกษาตาม

รูปแบบที่ระบุไว้ในคู่มือการจัดท าโครงการ) 
8) รายละเอียดอ่ืนๆ นอกเหนือจากนี้เป็นไปตามความต้องการของแต่ละลักษณะของ

โครงการ 
3.2.1.2 ในการจัดท าโครงการฯ สามารถจัดท าเป็นภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ ไปตามความ

ถนัดของแต่ละคนหรือแต่ละกลุ่ม ในกรณีที่นักศึกษามีความจ าเป็นต้องเขียนโครงการฯ เป็นภาษาอังกฤษ 
ให้เสนอขออนุมัติผ่านอาจารย์ผู้สอนวิชาโครงการฯ หรือกรรมการที่คณะ/สาขาวิชาแต่งตั้ง 

3.2.1.3 นักศึกษาหรือกลุ่ม ยื่นค าร้องขอเสนอร่างโครงการ (Project Proposal)  อาจารย์ผู้สอน
วิชาโครงการฯ ตรวจสอบความถูกต้องตามรูปแบบและเสนอคณะเพ่ือแต่งตั้งกรรมการพิจารณา 
 

3.2.2 ขั้นตอนการเสนอหัวข้อ และร่างโครงการ (Project Proposal)  มีดังนี ้
3.2.2.1 จ านวนนักศึกษาต่อหนึ่งโครงการ และต้องผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอนวิชา

โครงการ หรือกรรมการวิชาโครงการที่คณะ/สาขาวิชาแต่งตั้ง 
3.2.2.2 นักศึกษา หรือกลุ่ม ยื่นค าขอเสนอหัวข้อโครงการเสนอต่ออาจารย์ผู้สอนวิชาโครงการ          

หรือคณะกรรมการวิชาโครงการ 
3.2.2.3 เมื่อนักศึกษาหรือกลุ่ม เสนอหัวข้อโครงการผ่านเรียบร้อยแล้ว ให้เริ่มด าเนินโครงการ

ตามเสนอ 
3.2.2.4 การเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เกี่ยวกับโครงการภายหลังจากการเสนอหัวข้อโครงการผ่านแล้ว 

ต้องขออนุมัติการเปลี่ยนแปลง โดยการยื่นค าร้องต่ออาจารย์ผู้สอนวิชาโครงการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
จากอาจารย์ผู้สอนวิชาโครงการ หรือคณะกรรมการวิชาโครงการ 

3.2.2.5 ในกรณีที่ผลการเสนอโครงการของนักศึกษาหรือกลุ่ม“ผ่านโดยมีเงื่อนไข”นักศึกษาหรือ 
กลุ่ม จะต้องด าเนินการแก้ไขปรับปรุงโครงการตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้สอนวิชาโครงการ หรือ 
คณะกรรมการวิชาโครงการ และยื่นค าขอเสนอโครงการฉบับแก้ไข พร้อมโครงการฉบับเดิม โดยให้ 
อาจารย์ผู้สอนวิชาโครงการ หรือคณะกรรมการวิชาโครงการ ลงนามให้ความเห็นชอบใหม่ 



 

INSTITUTE OF VOCATIONAL EDUCATION NORTHERN REGION 4  | 23  
 

คู่มือการจัดท าเอกสารวิชาโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ ระดับปรญิญาตรี  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 

 

3.2.2.6 หากผลการเสนอโครงการฯ “ไม่ผ่าน” นักศึกษาจะต้องด าเนินการจัดท าโครงการฯ     
และเสนอหัวข้อโครงการใหม่ 

 

3.2.3 ขั้นตอนการสอบรายงานความก้าวหน้าโครงการฯ 
การเสนอรายงานความก้าวหน้าโครงการฯ ให้ด าเนินการตามข้อก าหนด และขั้นตอน ดังนี้ 
3.2.3.1 โครงการฯ ที่น าเสนอต้องได้รับการอนุมัติแล้ว 
3.2.3.2 ให้นักศึกษา หรือกลุ่ม ยื่นเสนอรายงานความก้าวหน้าโครงการฯ ต่ออาจารย์ผู้สอนวิชา

โครงการฯ หรือคณะกรรมการวิชาโครงการฯ 
3.2.3.3 เมื่อผลรายงานความก้าวหน้าผ่านเรียบร้อยแล้ว อาจารย์ผู้สอนวิชาโครงการฯ หรือ

คณะกรรมการวิชาโครงการฯ จะบันทึกเป็นหลักฐานไว้ 
3.2.3.4 ข้อปฏิบัติอ่ืนๆให้เป็นไปตามที่อาจารย์ผู้สอนวิชาโครงการฯ หรือคณะกรรมการวิชา

โครงการฯ ก าหนด 
 

3.2.4 ขั้นตอนการสอบโครงการฯ 
ขั้นตอนการด าเนินการในการสอบโครงการฯ ให้ด าเนินการตามข้อก าหนด และข้ันตอน ดังนี้ 
3.2.4 .1 ให้นักศึกษา หรือกลุ่ม ด าเนินการจ้ดท าโครงการฯ หลังจากได้รับการอนุมัติ 

หัวข้อโครงการฯ แล้ว 
3.2.4.2 เมื่อนักศึกษา หรือกลุ่ม ด าเนินการจัดท าโครงการฯ พร้อมด้วยเอกสารรายงานการ

จัดท าโครงการฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ยื่นแบบค าขออนุมัติสอบต่ออาจารย์ผู้สอนวิชาโครงการฯ หรือ
คณะกรรมการวิชาโครงการฯ 

3.2.4.3 อาจารย์ผู้สอนวิชาโครงการฯ หรือคณะกรรมการวิชาโครงการฯ ก าหนดวัน เวลาสอบ 
และแจ้งให้นักศึกษา หรือกลุ่มทราบ  

3.2.4.4 หลังการสอบโครงการฯ เสร็จสิ้น อาจารย์ผู้สอนวิชาโครงการฯ หรือคณะกรรมการวิชา
โครงการฯ แจ้งผลการสอบให้นักศึกษา หรือกลุ่มทราบ เพ่ือด าเนินการต่อไป 

3.2.4.5 ข้อปฏิบัติอื่นๆ ให้เป็นไปตามระเบียบ หรือประกาศ ตามท่ีอาจารย์ผู้สอนวิชาโครงการฯ
หรอืคณะกรรมการวิชาโครงการฯ เห็นสมควร 
 
3.3 วิธีการเขียนโครงการ และการส่งงาน  

ในการเขียนโครงการฯ ให้ระบุการออกแบบโครงการฯ ขั้นตอนการด าเนินโครงการฯ เครื่องมือในการ
ด าเนินโครงการฯ ซึ่งนักศึกษา หรือกลุ่ม(ตามที่ก าหนดไว้ใน คอศ.๐๒ หรือ มคอ.๒) จะต้องส่งโครงการฯ 
ฉบับสมบูรณ์ จ านวน 3 เล่ม พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูลโครงการฯ ตามท่ีก าหนด จ านวน 1 แผ่น 
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3.4 สรุปขั้นตอน และรายงานการจัดท าโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 
  

3.4.1 ขั้นตอนการยื่นค าร้องขอสอบโครงร่างโครงการฯ (Project Proposal) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ 3-1 แสดงขั้นตอนการยื่นค าร้องขอสอบโครงร่างโครงการฯ (Project Proposal) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นักศึกษายื่นค าร้องขอสอบโครงร่างโครงการฯ 

อาจารย์ผู้สอนวิชาโครงการฯ ตรวจสอบความถูกต้องตามรูปแบบและเสนอ
คณะเพ่ือแต่งตั้งกรรมการพิจารณา 

คณะแต่งตั้งกรรมการสอบโครงร่างโครงการฯ พร้อมก าหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ 

ด าเนินการสอบโครงร่างโครงการฯ 

แจ้งผลการสอบให้นักศึกษาทราบ 

ผ่าน ไม่ผ่าน เสนอโครงร่างโครงการฯ ใหม่ 

ด าเนินการจัดท าโครงการฯ ต่อไป 
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3.4.2 ขั้นตอนการสอบโครงการทักษะวิชาชีพ หลังจากด าเนินการจัดท านวัตกรรม  และ
เอกสารรายงานผลการด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว  

 
 

 
 

 
 
           
        

 
 
 
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ 3-2 แสดงขั้นตอนการสอบโครงการทักษะวิชาชีพ 
 
 
 
 

นักศึกษาเข้ารับการสอบตามที่คณะ/สาขาวิชาก าหนดวัน เวลา และสถานที่ 

กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจาก 
คณะ/สาขาวิชาด าเนินการสอบ 

แก้ไขตามเงื่อนไข 
ยื่นค าร้องขอสอบใหม่ 

แจ้งผลการสอบเบื้องต้นพร้อมกับก าหนดส่งชิ้นงาน
และเอกสารรายงานผลการศึกษาค้นคว้า 

นักศึกษาส่งชิ้นงาน และเอกสารรายงานผลการศึกษาค้นคว้าตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 

กรรมการประกาศผลสอบครั้งสุดท้าย และแจ้งผลการการสอบ 

ผ่าน 

ไมผ่่าน 
ผ่านแบบมีเงื่อนไข 

             


