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บทที ่2  

การเตรียมเสนอหัวข้อโครงงานพัฒนาทักษะวิชาชีพ 
 

2.1 ความสัมพันธ์ระหว่างวิชาโครงงานพัฒนาทักษะวิชาชีพทุกสาขาวิชา  
ในการเรียนการสอนวิชาโครงงานพัฒนาทักษะวิชาชีพของนักศึกษาในระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยี

หรือสายปฏิบัติการในทุกสาขาวิชานั้น วิชาโครงงานพัฒนาทักษะวิชาชีพ 1 เรียนในภาคเรียนที่ 2 และวิชา
โครงงานพัฒนาทักษะวิชาชีพ 2 เรียนในภาคเรียนที่ 3 ซึ่งนักศึกษาควรท าความเข้าใจในกิจกรรมต่างๆ ที่ต้อง
ด าเนินการตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2 จนถึงภาคเรียนที่ 3 และ 4 เพ่ือให้นักศึกษาก าหนดแผนงานและขั้นตอนการ
ด าเนินการต่างๆ เป็นไปตามก าหนดเวลา ดังนี้  

2.1.1 โครงงานพัฒนาทักษะวิชาชีพ 1 (Special Project 1)  (รหัสรายวิชา..........)   
  สมรรถนะรายวิชา  
  2.1.1.1 แสดงความรู้เกี่ยวกับการจัดท าโครงงาน  
  2.1.1.2 ศึกษาทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อโครงงาน  
  2.1.1.3 น าเสนอหัวข้อการจัดท าโครงงาน  
  ค าอธิบายรายวิชา  
   ศึกษาค้นคว้าและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการจัดท าโครงงาน ศึกษาทฤษฏี เอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องในสายงานระดับเทคโนโลยีสอดคล้องกับสาขาวิชา...... (ที่เก่ียวข้องตามสาขาวิชาที่ศึกษา) น าเสนอ
หัวข้อโครงงาน วางแผนด าเนินการจัดท าโครงงาน ด าเนินการเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มตามลักษณะของงานให้
แล้วเสร็จในระยะเวลาที่ก าหนด  
 2.1.2 โครงงานพัฒนาทักษะวิชาชีพ 2 (Special Project 2)  (รหัสรายวิชา..........)  
  สมรรถนะรายวิชา  
  2.1.2.1 แสดงความรู้เกี่ยวกับการจัดท าโครงงาน และน าเสนอผลงาน  
  2.1.2.2 ด าเนินการจัดท าโครงงาน  
  2.1.2.3 รายงานผลการปฏิบัติงาน  
  2.1.2.4 น าเสนอผลงาน  
  ค าอธิบายรายวิชา  
 ศึกษาค้นคว้าและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการจัดท าโครงงาน การวางแผน การด าเนินงาน        
การแก้ไขปัญหา การประเมินผล การจัดท ารายงานและการน าเสนอผลงาน โดยปฏิบัติจัดท าโครงงานสร้าง 
และหรือพัฒนางานที่ใช้ความรู้และทักษะในระดับเทคโนโลยีสอดคล้องกับสาขาวิชา ...... (ที่เกี่ยวข้องตาม
สาขาวิชาที่ศึกษา) ด าเนินการเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มตามลักษณะของงานให้แล้วเสร็จในระยะเวลาที่ก าหนด 

 

 

 

 

 



 
 

| 8  

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ  4 Institute of Vocational Education Northern Region 4 

 
2.2 ขั้นตอนการจัดท ารายงานการศึกษาค้นคว้า  

การจัดท ารายงานการศึกษาค้นคว้าวิชาโครงงานพัฒนาทักษะวิชาชีพ มีขั้นตอนการด าเนินการ
ดังต่อไปนี้  

2.2.1 การเสนอหัวข้อโครงงานฯ  
  การเสนอหัวข้อโครงงานฯ ให้ด าเนินการข้อก าหนด และข้ันตอน ดังนี้  
  2.2.1.1 การจัดท าโครงงานฯ ประกอบด้วย  
   1) หัวข้อโครงงาน  
   2) ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา  
   3) วัตถุประสงค์ (ระบุวัตถุประสงค์ที่เด่นชัด)  
   4) ขอบเขต (ให้ระบุขอบเขต เนื้อหา และเวลาในการศึกษา)  
   5) วิธีการเขียนโครงงาน  
   6) ประโยชน์ของการท าโครงงาน (ให้ระบุอย่างเด่นชัดว่าผลที่ได้จากการท าคืออะไร)  
   7) รายชื่อเอกสารอ้างอิง (ระบุชื่อเอกสารต่างๆ ที่ใช้เป็นหลักฐานในการศึกษาตาม
รูปแบบที่ระบุไว้ในคู่มือการจัดทาโครงงาน)  
   8) รายละเอียดอ่ืนๆ นอกเหนือจากนี้เป็นไปตามความต้องการของแต่ละลักษณะของ
โครงงาน  
  2.2.1.2 ในการจัดท าโครงงานฯ สามารถจัดท าเป็นภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษก็ได้            
ตามความถนัดของแต่ละคนหรือแต่ละกลุ่ม ในกรณีที่นักศึกษามีความจ าเป็นต้องเขียนโครงงานฯ             
เป็นภาษาอังกฤษ ให้เสนอขออนุมัติผ่านอาจารย์ผู้สอนวิชาโครงงานฯ หรือกรรมการที่คณะ/สาขาวิชาแต่งตั้ง  
  2.2.1.3 นักศึกษาหรือกลุ่ม ยื่นค าร้องขอเสนอร่างโครงงาน (Project Proposal) อาจารย์
ผู้สอนวิชาโครงงานฯ ตรวจสอบความถูกต้องตามรูปแบบและเสนอคณะเพ่ือแต่งตั้งกรรมการพิจารณา  
 2.2.2 ขั้นตอนการเสนอหัวข้อ และร่างโครงงาน (Project Proposal) มีดังนี ้ 
  2.2.2.1 จ านวนนักศึกษาต่อหนึ่งโครงงาน และต้องผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอนวิชา
โครงงาน หรือกรรมการวิชาโครงงานที่คณะ/สาขาวิชาแต่งตั้ง  
  2.2.2.2 นักศึกษา หรือกลุ่ม ยื่นค าขอเสนอหัวข้อโครงงานเสนอต่ออาจารย์ผู้สอนวิชาโครงงาน 
หรือคณะกรรมการวิชาโครงงาน  
  2.2.2.3 เมื่อนักศึกษาหรือกลุ่ม เสนอหัวข้อโครงงานผ่านเรียบร้อยแล้ว ให้เริ่มด าเนินโครงงาน
ตามเสนอ  
  2.2.2.4 การเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เกี่ยวกับโครงงานภายหลังจากการเสนอหัวข้อโครงงาน            
ผ่านแล้ว ต้องขออนุมัติการเปลี่ยนแปลง โดยการยื่นค าร้องต่ออาจารย์ผู้สอนวิชาโครงงาน หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย จากอาจารย์ผู้สอนวิชาโครงงาน หรือคณะกรรมการวิชาโครงงาน  
  2.2.2.5 ในกรณีที่ผลการเสนอโครงงานของนักศึกษาหรือกลุ่ม“ผ่านโดยมีเงื่อนไข”นักศึกษา
หรือกลุ่ม จะต้องด าเนินการแก้ไขปรับปรุงโครงงานตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้สอนวิชาโครงงาน               
หรือคณะกรรมการวิชาโครงงาน และยื่นค าขอเสนอโครงงานฉบับแก้ไข พร้อมโครงงานฉบับเดิม                   
โดยให้ อาจารย์ผู้สอนวิชาโครงงาน หรือคณะกรรมการวิชาโครงงาน ลงนามให้ความเห็นชอบใหม่ 
  2.2.2.6 หากผลการเสนอโครงงานฯ “ไม่ผ่าน” นักศึกษาจะต้องด าเนินการจัดท าโครงงานฯ 
และเสนอหัวข้อโครงงานใหม ่ 
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 2.2.3 ขั้นตอนการสอบรายงานความก้าวหน้าโครงงานฯ  
  การเสนอรายงานความก้าวหน้าโครงงานฯ ให้ด าเนินการตามข้อก าหนด และข้ันตอน ดังนี้  
  2.2.3.1 โครงงานฯ ที่น าเสนอต้องได้รับการอนุมัติแล้ว  
  2.2.3.2 ให้นักศึกษา หรือกลุ่ม ยื่นเสนอรายงานความก้าวหน้าโครงงานฯ ต่ออาจารย์ผู้สอนวิชา
โครงงานฯ หรือคณะกรรมการวิชาโครงงานฯ  
  2.2.3.3 เมื่อผลรายงานความก้าวหน้าผ่านเรียบร้อยแล้ว อาจารย์ผู้สอนวิชาโครงงานฯ หรือ
คณะกรรมการวิชาโครงงานฯ จะบันทึกเป็นหลักฐานไว้  
  2.2.3.4 ข้อปฏิบัติอ่ืนๆให้เป็นไปตามที่อาจารย์ผู้สอนวิชาโครงงานฯ หรือคณะกรรมการวิชา
โครงงานฯ ก าหนด  
 2.2.4 ขั้นตอนการสอบโครงงานฯ  
  ขั้นตอนการด าเนินการในการสอบโครงงานฯ ให้ด าเนินการตามข้อก าหนด และข้ันตอน ดังนี้  
  2.2.4.1 ให้นักศึกษา หรือกลุ่ม ด าเนินการจัดท าโครงงานฯ หลังจากได้รับการอนุมัติ หัวข้อ
โครงงานฯ แล้ว  
  2.2.4.2 เมื่อนักศึกษา หรือกลุ่ม ด าเนินการจัดท าโครงงานฯ พร้อมด้วยเอกสารรายงาน              
การจัดท าโครงงานฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ยื่นแบบค าขออนุมัติสอบต่ออาจารย์ผู้สอนวิชาโครงงานฯ หรือ
คณะกรรมการวิชาโครงงานฯ  
  2.2.4.3 อาจารย์ผู้สอนวิชาโครงงานฯ หรือคณะกรรมการวิชาโครงงานฯ ก าหนดวัน เวลาสอบ 
และแจ้งให้นักศึกษา หรือกลุ่มทราบ  
  2.2.4.4 หลังการสอบโครงงานฯ เสร็จสิ้น อาจารย์ผู้สอนวิชาโครงงานฯ หรือคณะกรรมการวิชา
โครงงานฯ แจ้งผลการสอบให้นักศึกษา หรือกลุ่มทราบ เพ่ือด าเนินการต่อไป  
  2.2.4.5 ข้อปฏิบัติอ่ืนๆ ให้เป็นไปตามระเบียบ หรือประกาศ ตามที่อาจารย์ผู้สอนวิชาโครงงานฯ 
หรือคณะกรรมการวิชาโครงงานฯ เห็นสมควร  
 
2.3 วิธีการเขียนโครงงาน และการส่งงาน  
  ในการเขียนโครงงานฯ ให้ระบุการออกแบบโครงงานฯ ขั้นตอนการด าเนินโครงงานฯ เครื่องมือในการ
ด าเนินโครงงานฯ ซึ่งนักศึกษา หรือกลุ่ม (ตามที่ก าหนดไว้ใน คอศ.02 หรือ มคอ.2) จะต้องส่งโครงงานฯ          
ฉบับสมบูรณ์ จ านวน 3 เล่ม พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูลโครงงานฯ ตามท่ีก าหนด จานวน 1 แผ่น 
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2.4 สรุปขั้นตอน และรายงานการจัดท าโครงงานพัฒนาทักษะวิชาชีพ  
 2.4.1 ขั้นตอนการยื่นค าร้องขอสอบโครงร่างโครงงานฯ (Project Proposal) 

 

 

 

แผนภูมิที่ 2-1 แสดงขั้นตอนการยื่นค าร้องขอสอบโครงร่างโครงงานฯ (Project Proposal) 
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  2.4.2 ขั้นตอนการสอบโครงงานทักษะวิชาชีพ หลังจากด าเนินการจัดท านวัตกรรม และเอกสาร 
รายงานผลการด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

 

 

 

แผนภูมิที่ 2-2 แสดงขั้นตอนการสอบโครงงานทักษะวิชาชีพ 


