
 
 

โครงงาน   
ครูปาริชาติ วีระพันธุ์ 

 
ความสําคัญของโครงงาน 

 
          วิชาโครงงานมีวัตถุประสงค์หลายประการ  เช่น  ต้องการให้นักเรียนมีความรู้พ้ืนฐานท่ีจําเป็น
เก่ียวกับความเป็นอยู่ในชีวิตประจําวัน  สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามกระบวนการ  ประหยัด ปลอดภัย  และ
ได้ประโยชน์  โดยรู้จักวิเคราะห์และวางแผนการทํางาน สามารถปรับปรุงและพัฒนางาน มีวิสัยทัศน์ท่ีกว้างไกล รัก
การทํางาน ซ่ึงเป็นรากฐานของการดํารงชีวิต สามารถพ่ึงพาตนเองได้ รวมท้ังมีคุณธรรม จริยธรรมในการทํางาน
ร่วมกับผู้อ่ืน ตลอดจนนักเรียนจะได้ศึกษาถึงทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับโครงงาน และฝึกปฏิบัติจริง โดยท่ีนักเรียนมีสิทธิ
และเสรีภาพเต็มท่ีในการตัดสินใจเลือกโครงงานตามความถนัด และความสนใจของตนเอง 
  ซ่ึงความสําคัญของวิชาโครงงานสรุปได้ดังนี้ 

1. เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ รวมท้ังศึกษาต่อในสาขาท่ีตนเองมีความถนัด หรือมีความ
สนใจ 

2. สร้างประสบการณ์ทางอาชีพ โดยการปฏิบัติจริงในทุกข้ันตอน 
3. รู้จักคิด วิเคราะห์ วางแผน และลงมือปฏิบัติ ตลอดจนปรับปรุงผลงานให้มีคุณภาพดียิ่งข้ึน 

นั่นคือนักเรียนคิดเป็น ทําเป็น แก้ปัญหาเป็น ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. เกิดความสัมพันธ์อันดีในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืน  
5. เกิดความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง  

 
องค์ประกอบของโครงงาน 

 
1. เจ้าของโครงงานหรือผู้จัดทําโครงงาน  อาจเป็นบุคคลคนเดียวกันหรือเป็นกลุ่มบุคคลก็ได้ 
2. ความสําคัญของโครงงาน  หรือของงานนั้น ๆ ว่ามีเหตุผลอะไร  มีความจําเป็นมีคุณค่าและ

ประโยชน์มากน้อยเพียงใด 
3. จุดประสงค์ของโครงงาน  ซ่ึงระบุว่ามุ่งท่ีจะให้เกิดผลอะไร  อย่างไร  หรือแก่ใคร ให้มี

ปริมาณหรือคุณภาพมากน้อยเท่าใด 
4. เครื่องมือ  วัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้สถานท่ีปฏิบัติงาน  งบประมาณค่าใช้จ่าย หรืองบลงทุน  

กําหนดว่ามีอะไรบ้าง  มากน้อยเพียงใด  และจะจัดซ้ือหามาได้อย่างไร 
5. วิธีดําเนินการ  ระบุว่ามีข้ันตอนสําคัญ ๆ ในเรื่องใดท่ีจะต้องนํามาพิจารณา และปฏิบัติตาม

ระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ 
6. แผนปฏิบัติการ  กําหนดระบุกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีจะต้องปฏิบัติ  โดยระเอียดตามลําดับ ตาม

ระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ 
7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  ระบุสิ่งท่ีคาดหวังว่าจะเกิดข้ึนจากการดําเนินงานตามข้ันตอนต่าง ๆ ท่ี

กําหนด 
8. การติดตามผลและประเมินผล  จะต้องมีวิธีการตรวจสอบเป็นระยะ ๆ ก่อนปฏิบัติการ และ

เม่ือสิ้นสุดการปฏิบัติการนั้น ๆ ท้ังนี้เพ่ือประโยชน์ในการแก้ไขปรับปรุงและพัฒนางานต่อไป 
 
 
 
 
 



 
 

ประเภทของโครงงาน 
 

1. ประเภทพัฒนาผลงาน 
2. ประเภทศึกษาค้นคว้าทดลอง 
3. ประเภทสร้างสิ่งประดิษฐ์ 
4. ประเภทสํารวจข้อมูล 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

1. ประเภทพัฒนาผลงาน 
เป็นโครงงานท่ีได้ศึกษาเนื้อหาทางวิชาการ หรืองานอาชีพแล้วนํามาปรับปรุงพัฒนาให้สอดคล้อง
กับหลักวิชาท่ีได้ศึกษา เช่น นักเรียนศึกษาเรื่องพืชสมุนไพร ก็อาจทําโครงงานการทําผลิตภัณฑ์
จากพืชสมุนไพร เช่น การทําแชมพู ครีมนวดผม น้ํายาล้างจาน  เป็นต้น  

2. ประเภทศึกษาค้นคว้าทดลอง 
เป็นโครงงานท่ีนักเรียนต้องศึกษา ค้นคว้า เพ่ือยืนยันทฤษฎีท่ีได้ศึกษามาแล้ว หรือต้องการทราบ
แนวทางเพ่ิมคุณค่าหรือประโยชน์ท่ีได้รับให้มากข้ึน เช่น ทดลองการทําแชมพูจากพืชสมุนไพร
ต่างๆ แล้วทดสอบหาข้อดีข้อเสียจากสมุนไพรชนิดต่างๆ นั้น  

3. ประเภทสร้างส่ิงประดิษฐ์ 
เป็นโครงงานท่ีเกิดข้ึนหลังจากได้ศึกษาทางทฤษฎีมาแล้ว แล้วนํามาประดิษฐ์เป็นผลงาน เช่น การ
ประดิษฐ์กล่องอเนกประสงค์จากกระดาษเหลือใช้ การประดิษฐ์ดอกไม้ต่างๆ จากเยื่อไม้ เป็นต้น  

4. ประเภทสํารวจข้อมูล 
เป็นโครงงานท่ีเก่ียวข้องกับการหาข้อมูล เพ่ือนําข้อมูลมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนา
ปรับปรุงผลงานให้มีคุณภาพดี และทันสมัยยิ่งข้ึน เช่น การสํารวจความต้องการของผู้เรียนวิชา
โครงงาน การสํารวจแหล่งความรู้ในท้องถ่ิน เป็นต้น 

 
การสํารวจและวิเคราะห์ข้อมูลก่อนการตัดสินใจเลือกโครงงาน 

 
1. การสํารวจและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง 

ข้อมูลต่างๆ เก่ียวกับตนเองมีหลายประการ เช่น สติปัญญาความสามารถ  ความถนัด  ความสนใจ ทักษะและ
ความพร้อม ในวิชาการงานและอาชีพรวมท้ังวิชาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องโดยเฉพาะวิชาโครงงานท่ีคิดจะเลือก ซ่ึงเป็น
พ้ืนฐานสําคัญท่ีจะช่วยให้ทําโครงงานได้สะดวกรวดเร็วคล่องแคล่ว มองเห็นช่องทางท่ีจะพัฒนา หรือปรับปรุง
โครงงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน นอกจากนี้จะต้องจะสํารวจตัวเองในแง่บุคลิกภาพหรือกิจนิสัยด้วยว่ามี
ความมานะอดทน  ขยัน  ละเอียด  รอบคอบมีความรักงาน  มีความศรัทธามีความจริงใจมากน้อยเพียงใดท่ีจะ
ทําให้โครงงานท่ีเลือกนี้ด้วย 

2. การสํารวจวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสังคมและส่ิงแวดล้อม 
ข้อมูลต่างๆ  เก่ียวกับสังคมและสิ่งแวดล้อมท่ีสําคัญๆ ได้แก่สิ่งต่างๆ ท่ีมีส่วนผลักดันให้โครงงานสําเร็จลุล่วงไป
ด้วยดี  เช่น ความเห็นชอบของคนในครอบครัวของครูอาจารย์ท่ีปรึกษา  ของเพ่ือนนักเรียนร่วมงานในกรณีท่ี
ทํางานเป็นกลุ่ม  ตลาดและความต้องการของคนในท้องถ่ิน  แหล่งความรู้หรือแหล่งวิทยาการท่ีจะศึกษาหา
ความรู้เพ่ิมเติม  แหล่งจัดหาวัสดุอุปกรณ์ท่ีจะใช้ปฏิบัติงานโครงงานสภาพของภูมิประเทศและภูมิอากาศใน
ท้องถ่ิน  สาธารณูปโภคท่ีเอ้ืออํานวยในการเดินทางและการขนส่ง  เช่น  ถนนหนทางและยานพาหนะต่างๆ 
เป็นต้น  ซ่ึงนักเรียนควรจะสํารวจวิเคราะห์ดูว่ามีสิ่งต่างๆ  ดังกล่าวนี้เพียงพอหรือไม่ท่ีจะส่งเสริมโครงงานของ
เราดําเนินต่อไปได้ 
 
 



 
3. การสํารวจและวิเคราะห์ ข้อมูลเกี่ยวกับโครงงาน 

ข้อมูลเก่ียวกับโครงงานมีส่วนส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดแนวคิด และประสบการณ์อย่างหลากหลาย ซ่ึงสามารถ
สํารวจและศึกษาข้อมูลเหล่านี้ได้จากแหล่งต่างมากมาย เช่น จากการเยี่ยมชมแหล่งวิชาชีพต่างๆ เช่น ฟาร์ม
เลี้ยงสัตว์ สวนผัก สวนผลไม้ สวนไม้ดอกไม้ประดับ  สถานีวิจัยทางการเกษตรสถานีทดลองพืชไร่พืชสวน   
ศูนย์ธุรกิจการค้าต่างๆ  โรงงานอุตสาหกรรม ศูนย์ศิลปาชีพ บริษัท  ห้างร้านต่างๆ นอกจากนี้ข้อมูลอาจหาได้
จากการบรรยายหรืออภิปรายจากท่ีประชุมสัมมนา  การฟังรายการวิทยุโทรทัศน์ การศึกษาผลงานของผู้อ่ืนท่ี
ได้ทําไว้แล้วการสนทนากับเพ่ือนหรือครูอาจารย์ หรือจากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบอาชีพต่างๆ ในท้องถ่ิน การ
เข้าชมนิทรรศการท่ีหน่วยงานต่างๆ จัดข้ึนการสังเกตสิ่งท่ีพบเห็นในชีวิตประจําวัน และการพิจารณางาน
อดิเรกต่างๆ ท่ีนักเรียนทําอยู่หรือท่ีคนอ่ืนๆ ทําอย่างได้ผล เหล่านี้เป็นต้น   
 

การเขียนโครงงาน 
 

1. ช่ือโครงงาน 
กําหนดชื่อโครงงานท่ีจะปฏิบัติให้ชัดเจน สั้น กะทัดรัด สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ 

2. ผู้จัดทําโครงงาน 
เขียนชื่อผู้เรียนท่ีทําโครงงาน ถ้าทําเป็นกลุ่มให้ระบุชื่อทุกคน พร้อมระบุชั้น และเลขท่ี 

3. ช่ือครูท่ีปรึกษา 
ระบุชื่อครูท่ีปรึกษา หรือครูท่ีให้คําแนะนํา อาจจะเป็นครูประจํารายวิชานี้ หรือครูอ่ืนๆ ได้ 

4. ความสําคัญของโครงงาน/หลักการและเหตุผล 
เขียนคําอธิบายเก่ียวกับหลักการ ความจําเป็น เหตุผล คุณค่า หรือความสําคัญท่ีต้องทําโครงงานนี้ข้ึนมา   
ถ้ามีข้อมูลหรือทฤษฎีอ่ืนๆ มาสนับสนุน จะทําให้โครงงานนี้มีความสําคัญยิ่งข้ึน 

5. วัตถุประสงค์ 
กําหนดเป็นหัวข้อสําคัญ ๆ  ว่าในการจัดทําโครงงานนั้นต้องการให้เกิดผลอะไร เป็นชิ้นงานอะไร มีปริมาณ 
เท่าใด หรือเพ่ือให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพประสิทธิผลอย่างไร เพ่ือให้ประโยชน์แก่ใคร เหล่านี้ เป็นต้น 

6. เป้าหมาย 
ให้ระบุเป้าหมายดังนี้ 
6.1 ด้านคุณภาพ ให้ระบุเป้าหมายการดําเนินงานว่ามีคุณภาพอย่างไร 
6.2 ด้านปริมาณ ให้ระบุเป้าหมายการดําเนินงานเป็นตัวเลข  

7. ระยะเวลาดําเนินงาน 
ระบุวันเริ่มต้น และวันสิ้นสุดการดําเนินงาน 

8. สถานท่ีปฏิบัติงาน 
ระบุสถานท่ีดําเนินงาน 

9. ข้ันตอนการดําเนินงาน แบบ PDCA 
ระบุข้ันตอนในการดําเนินการตั้งแต่ต้นจนจบตามลําดับว่าจะทําอะไร จะศึกษาเรื่องใด อย่างไร  
มีใครรับผิดชอบ กําหนดระยะเวลาการดําเนินการ งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ท่ีใช้มีอะไรบ้าง   

10. งบประมาณ 
ระบุค่าใช้จ่ายท้ังหมดในการดําเนินงาน 

11. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
ระบุความคาดหวังไว้ว่าจะเกิดอะไรข้ึน อย่างไร คุณภาพ และปริมาณมากน้อยเพียงใดในด้านความรู้  
ทักษะ ประสบการณ์ รายได้ หรือผลประโยชน์ท่ีจะได้รับจากการทําโครงงาน โดยต้องสอดคล้องกับ 
วัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ 
 
 
 



 
ใบงานท่ี ......... 

วิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบํารุง 

 
1. ช่ือโครงงาน ………………………………….……………………….…………….......................................................…………… 
2. ช่ือผู้จัดทําโครงงาน 

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

3. ช่ือครูท่ีปรึกษา ………………………………....................................................................……………………………………… 
4. ความสําคัญของโครงงาน/หลักการและเหตุผล 

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

5. วัตถุประสงค์ 
……………………………….........................................................................………………………………………………………… 
……………………………….........................................................................………………………………………………………… 
……………………………….........................................................................………………………………………………………… 

6. เป้าหมาย 
ด้านคุณภาพ ..………….........................................................................………………………………………………………… 
ด้านปริมาณ …………….........................................................................………………………………………………………… 

7. ระยะเวลาดําเนินงาน 
……………………………….........................................................................………………………………………………………… 

8. สถานท่ีปฏิบัติงาน 
……………………………….........................................................................………………………………………………………… 

9. ข้ันตอนการดําเนินงาน แบบ PDCA 
กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

ข้ันเตรียมการ (P=PLAN) 
 

   

ข้ันปฏิบัติ (D=DO) 
 

   

ข้ันประเมิน (C=CHECK) 
 

   

ข้ันปรับปรุงใหม่ (A=ACT) 
 

   

 
10. งบประมาณ 

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

 
 



 
 
11. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

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

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