
โครงงานอาชีพ เปน็การจัดการเรยีนรูง้านอาชีพทีใ่ห้ผู้เรียนไดล้งมือ
ปฏิบัติจริงอย่างครบวงจร   ตั้งแต่ การวิเคราะห์ การวางแผน การปฏิบัติงาน การจัดการ
กับผลผลิต  การจ าหน่าย การบริการ รวมทั้งรายได้จากการจ าหน่ายผลผลิตหรอืบริการ 
โดยเน้นการผลิต การบริการ การบริหารจัดการ การตลาด และการใช้เทคโนโลยีในการ
ปฏิบัติงาน ลักษณะของงานอาชีพตามโครงงานทีป่ฏิบัติต้องเปน็งานอาชีพสุจรติทีม่ีอยู่ใน
ท้องถิ่น หรืองานอาชีพที่เปน็ความตอ้งการของผู้เรยีน  เปน็งานอาชีพที่มีลักษณะเปน็งาน
ผลิตและหรืองานบริการ  การปฏิบัติงานอาชีพ ผู้เรียน ต้องเปน็ผู้ปฏิบัติเองทั้งหมด  ตั้ง
เริ่มต้นจนส้ินสุดการปฏิบัติงาน โดยมีครู ท าหน้าที่เปน็ที่ปรกึษาและการปฏิบัติโครงงาน
อาชีพให้ปฏิบัติรวมกันเปน็กลุ่ม 3 - 5 คน โดยใช้ บ้าน สถานประกอบการ สถานประกอบ
อาชีพ รวมทั้งสถานศึกษา เปน็สถานที่ปฏิบัติงานและในการจัดท าโครงงานอาชีพของ
ผู้เรียน ควรมีผู้ทรงคุณวุฒิหรอืผู้ประสบความส าเรจ็ในสาขาอาชีพที่มอียู่ในท้องถิ่นรว่ม
วางแผนและให้ค าปรึกษาในการปฏิบัติงานอาชีพของผู้เรียนด้วย

การจัดท าโครงงานอาชีพ

บทน า

ในการสอนโครงงานในสถานศึกษา  นักการศึกษาปฐมวัยส่วนมาก
กล่าวถึงการใช้โครงการกบัเดก็บางคนแนะน าว่า การสอนแบบโครงการเปน็วิธีการหนึ่งใน
หลายวิธีที่สามารถส่งเสรมิให้ผู้เรยีนรูจ้ักตัดสินใจ เห็นผลการกระท าที่ชัดเจนเปน็รปูธรรม 
และผู้เรยีนจะมปีระสบการณ์จากการปฏิสัมพันธ์กับบุคคล วัตถุส่ิงของและส่ิงแวดล้อม
การสอนแบบโครงการมีมานานแล้วมใิช่เปน็เรือ่งใหม่ในการศึกษา  แต่กลับมาได้รบัความ
สนใจอย่างมากในประเทศสหรฐัอเมรกิาและอีกหลายประเทศ ทั้งนี้เนื่องมาจากผลการวิจัย
ที่ท าให้เข้าใจย่ิงข้ึนว่า เด็กเรยีนรูอ้ย่างไร และความจ าเปน็ทีจ่ะตอ้งพัฒนาทกัษะการคดิ
แก้ปญัหาของเด็กเพ่ือให้ทันกบัความเปลี่ยนแปลงทีท่้าทายของสังคม เทคโนโลยี

โครงการ หมายถึง การวางแผนด าเนนิงานหรอืกิจกรรมลว่งหน้า โดยมี
การก าหนดวัตถุประสงค์ ขั้นตอนการด าเนนิงานอย่างชัดเจน ก าหนดการใช้ทรพัยากร
อย่างคุ้มค่า เพ่ือน าไปสู่เปา้หมายที่ต้องการ

อาชพี หมายถึง งานที่ท าเปน็ประจ าเพ่ือให้มีรายไดใ้นการเลีย้งชีพ แบ่งเปน็ 
2 ประเภท ได้แก่

1. อาชีพอิสระ หมายถึง อาชีพที่ผู้ประกอบอาชีพเปน็เจ้าของกิจการ มีการ
วางแผน มีการจัดการ และด าเนนิการดว้ยตนเอง แบ่งเปน็ 2 ลักษณะของการประกอบ
อาชีพ คือ อาชีพผู้ผลิต เปน็อาชีพที่ผู้ด าเนิน กิจการ/ผู้ประกอบอาชีพ ผลิตช้ินงานเพ่ือ
จ าหน่าย อาชีพบริการ เปน็อาชีพที่ผู้ด าเนินการอ านวยความ สะดวก หรือให้บริการแก่
ผู้บริโภค เช่น ช่างตัดผม ช่างซ่อมวิทยุโทรทัศน ์บริกร ฯลฯ

2. อาชีพรับจ้าง หมายถึง อาชีพที่ผู้ประกอบอาชีพ ไม่ได้เปน็เจ้าของ
กิจการ แต่ท างานภายใต้ระบบ หรือ ข้อก าหนดของหน่วยงาน หรือนายจ้างที่ตนสังกัด

ความเปน็มา



1.  เปน็การจัดการศึกษาเพ่ือชีวิต ชุมชน และสังคม
2. ส่งเสริมการพ่ึงตนเอง และความมีอิสระแกต่นเอง
3. ส่งเสริมให้มีความสามารถในการจัดการ การน าความรู ้และประสบการณ์

มาประยุกต์ใช้ใน ชีวิตประจ าวัน
4. ส่งเสริมให้มีการเรยีนรูจ้ากสภาพปญัหา ส่ิงแวดล้อม และการปฏิบัติจริง
5. ส่งเสริมให้มีการตัดสินใจในการเลอืกอาชีพทีส่อดคลอ้งความสภาพ

ท้องถิ่น ความสนใจ ความถนัด และความสามารถของตนเอง การส่งเสริมให้นักศึกษาได้
สัมผัสกบอาชีพด้วยการท าโครงงานอาชีพ จะพัฒนานักศึกษาให้เจรญิเตบิโต เปน็พลเมอืง
ดี มีคุณภาพ สามารถปรับตัวให้ด ารงชีวิตอยู่อย่างมีความสุข ในภาวะที่สังคมและเศรษฐกิจ
ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเรว็

หลักการประกอบอาชพีอสิระ

ประโยชนต์อ่นกัศึกษา
1. ได้ประสบการณ์การท างาน
2. รู้จักการท างานเปน็กลุ่ม
3. มองเห็นช่องทางประกอบอาชีพ
4. ได้น าความรูท้ี่ไดร้บัมาใช้ในการประกอบอาชีพ
5. มีการวางแผนและปฏิบัติงานอย่างเปน็ระบบ
6. ได้เรียนรูค้ณุธรรม จริยธรรมจากการปฏิบัติจริง
7. ได้รับการพัฒนาให้เกดิกระบวนการคิดเปน็ ท าเปน็ 
แก้ปญัหาเปน็

โครงงานอาชพี  จะส่งเสริมให้นักศึกษาด าเนนิการ นักศึกษาแตล่ะกลุม่จะ
ประกอบอาชีพหลากหลายต่างกัน ตามความถนดั และความสนใจ นักศึกษาจะไดร้บัผลการ
เรียนเหมือนรายวิชา อ่ืน ๆ และใน 1 รายวิชา จะมีครูที่ปรกึษาหลายคน ตามกลุ่มอาชีพที่
นักศึกษาสนใจปฏิบัติ ส าหรับเรื่อง ที่ควรจะให้นักศึกษาไดเ้รยีนรู ้เช่น

1. อาชีพต่าง ๆ ที่มีในปจัจุบัน
2. คุณธรรม จริยธรรมของผู้ประกอบอาชีพ
3. การเลอืกอาชีพที่สอดคล้องกบความต้องการของผู้บริโภค และความ

ถนัดของตนเอง
4. กระบวนการด าเนนิงานของอาชีพที่สนใจเลอืก
5. การจัดการกจิการธุรกจิอาชีพให้ประสบความส าเรจ็
6. การท างานกลุม่ / การท างานรว่มกัน / การบริหารบุคคล
7. เทคนิคการเพ่ิมประสิทธิภาพของการประกอบอาชีพ
8. การจัดการผลผลิต
9. เทคนิคการสื่อสาร (พูด ฯลฯ) กับผู้บริโภค (ลูกค้า)
10. การคิดต้นทุน การก าหนดราคาจ าหนา่ย / ค่าบริการ
11. ระบบบัญชีอย่างง่ายส าหรับกิจการขนาดเลก็
12. เทคนิคการโฆษณา ประชาสัมพันธ์อาชีพของตนสู่ผู้บริโภค
13. การน าผลผลิตสู่ผู้บริโภค และการบรกิารหลงัขาย



โครงงานมีวัตถุประสงค์หลากหลายประการ เช่น ต้องการให้นักศึกษามี
ความรู้พ้ืนฐานที่จ าเปน็เกีย่วกับความเปน็อยู่ในชีวิตประจ าวัน สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้อง
ตามกระบวนการ ประหยัด ปลอดภัย และไดป้ระโยชน์ โดยรู้จักวิเคราะห์และวางแผนการ
ท างาน สามารถปรับปรุงและพัฒนางานมวิีสันทศันท์ีก่ว้างไกล รักการท างาน ซึ่งเปน็
รากฐานของการด ารงชีพ สามารถพ่ึงพาตนเองได้รวมทั้งมคีุณธรรมในการท างาน 
สามารถท างานรว่มกับผู้อ่ืนได ้เปน็ต้น นักศึกษาจะต้องศึกษาและฝกึปฏิบัติจริงเพ่ิมเตมิ 
โดยอาศัยความรู้พ้ืนฐานจากรายวิชาอ่ืน ๆ ในหมวดวิชาการงานและอาชีพ นักศึกษามีสิทธิ
เสรีภาพอย่างเต็มที่ในการตดัสินใจเลอืกอย่างฉลาด ที่จะด าเนนิงานตามความถนดัและ
ความสนใจของตน ในส่วนที่เกี่ยวกับโรงเรยีนและครอูาจารย์นั้น จะได้ประโยชน์อย่างย่ิงจาก
การเปดิโอกาสให้นักศึกษาได้ฝกึปฏิบัติจริงตามจุด หมายของหลักสูตรและการจัดกจิกรรม
การเรยีนการสอน ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรยีน ซึ่งจะก่อให้เกิดการประสานสัมพันธ์
อย่างแน่นเหนียว ระหว่างนักศึกษาและครอูาจารย์ประจ าวิชาตา่ง ๆ รวมทั้งการใช้เครือ่งมอื
และวัสดุอุปกรณ์ตา่ง ๆ ให้เปน็ประโยชน์อย่างคุ้มค่า นอกจากนี้ในส่ิงที่เกีย่วกับท้องถิ่นและ
ชุมชนย่อมจะได้ประโยชน์อย่างมากมาย ในแง่ของการให้นักศึกษาไดม้ีโอกาสร่วมพัฒนา
อาชีพต่าง ๆ ในท้องถิ่นซ่ึงเปน็ผลพลอยได้ทีต่ามมาก็คอื ท าให้นักศึกษาเกดิความรกัความ
ภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตนเองด้วย

ความส าคัญของโครงงานอาชพี

ในส่วนของการจัดกระบวนการเรยีนรูต้าม
หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ดังนี้ คือ

1. ด้านผู้เรียน ก่อให้เกิดคุณค่าตา่ง ๆ ได้แก่ 
ช่วยสร้างความหวังใหม่ในการรเิริม่งาน สร้างเสริม
ประสบการณ์จากการปฏิบัติจริง ได้มีโอกาส
ทดสอบความถนัดของตนเอง ก่อให้เกิดความรกั
ความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีภายในกลุ่ม พร้อม
ทั้งเกิดความรูท้างวิชาการทีก่ว้างขวางขึ้นและเกิด
ความภาคภูมิใจในความ ส าเร็จของงาน

2. ด้านสถานศึกษา ก่อให้เกิดคุณค่าทางการ
ประสานงาน โดยเกิดความเข้าใจทีต่รงกันว่าการ
เรียนการสอนในปจัจุบันขึ้นอยู่กับการ ปฏิบัติจริงใน
โครงงานของผู้เรียนมากกว่าที่จะเรยีนอยู่ใน
ห้องเรียนเท่านัน้

3. ด้านชุมชน/ท้องถิ่น ก่อให้เกิดคุณค่า
ทางการเผยแพรแ่ละประชาสัมพันธ์ชุมชน อีกทั้ง
ชุมชนได้มีส่วนรว่มในการขยายผลทางความรู้
ความสามารถที่มอียู่ ให้แก่ผู้เรียนรุ่นต่อไป โดยสร้าง
นิสัยรักการท างานเกิดงานอาชีพทีห่ลากหลายและมี
การพัฒนาอาชีพในชุมชนด้วย



การปฏิบัติงานตามโครงงานอาชีพของนักศึกษา เพ่ือให้บรรลุตามจุดหมายของ
หลักสูตร และ จุดมุ่งหมายการจัดท าโครงงาน จึงได้ก าหนดหลักการทีส่ าคญัเกีย่วกับ
โครงงาน ไว้ดังนี้

1. ให้นักศึกษาแต่ละกลุม่มสีิทธิและเสรภีาพในการตัดสินใจเลอืกท าโครงงานอาชีพใด 
ก็ได้ จ านวน 1 โครงงาน หรือมากกว่าก็ได ้ตามความถนดั ความสนใจ และความพรอ้มของ
นักศึกษา

2. นักศึกษาในกลุม่เดยีวกันควรเลอืกโครงงานอาชีพแตกต่างกนัไดต้ามความถนดั 
ความพร้อมและความสนใจ ตลอดจนค านึงถึงตามความจ าเปน็ในการใช้ประโยชน์ช้ินงาน
หรือรายได้จากการ ปฏิบัติงาน

3. ให้ค านึงถึงทรัพยากรในทอ้งถิ่น ทั้งทรัพยากรทีใ่ช้เปน็วัตถุดบิในการผลติช้ินงาน
และทรพัยากรบุคคลในทอ้งถิ่น ตลอดจนภูมิปญัญาชาวบ้านเพ่ือการอนรุกัษ์และพัฒนา
เทคโนโลยีในทอ้งถิ่น
4. นักศึกษาสามารถน าทกัษะการท างานพ้ืนฐานหลายประเภทรวมไว้ในโครงงานเดยีวได้ 
เช่นโครงงานปลูกกระเจี๊ยบ ใช้ทักษะการท างานด้านเกษตร และ คหกรรมเกีย่วกับคุณคา่
ทางโภชนาการมาผสมผสานกัน ได้

5. ในแต่ละโครงงานอาจก าหนดคาบเวลาแตกต่างกนัไดต้ามความยากง่าย
ของลักษณะงาน

6. ครูอาจารย์ผู้สอนหรือที่ปรึกษา อาจจัดให้มีสื่อการสอนในลักษณะใบงาน
หรือใบความรู้หรือข้อมูลทางวิชาการ เพ่ือช่วยให้นักศึกษาสามารถปฏิบัติงานไดด้้วยตนเอง
ก็ได้

7. ในการประเมินโครงงาน ให้ครูอาจารย์ผู้สอนหรือที่ปรึกษาเปน็ผู้ประเมนิ 
โดยค านึงถึงความรู ้ความเข้าใจ กระบวนการท างาน เจตคติในการปฏิบัติงาน และการน า
ช้ินงานไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันและต้องประเมินผลการเรยีนเปน็ รายภาคเรียน 

หลักการส าคัญของการเขยีนโครงงานอาชพี 

ถ้าพิจารณาโครงสร้างของร่างกายมนษุย์ 
พบว่าประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ที่ส าคัญคือ ศีรษะ 
ไหล่ล าตัว แขน ขา มือและเทา้ นอกจากนี้ร่างกาย
ของมนุษย์ยังมีอวัยวะอ่ืน ๆ อีกมากมายที่ประกอบ
กันท าให้เปน็รา่งกายของมนุษย์สมบูรณ ์เช่น หู ตา 
ปาก นิ้วมือ อวัยวะสืบพันธ์ุ ฯลฯ ซ่ึงท าให้มนุษย์
สามารถด ารงชีวิตอยู่ไดใ้นสังคม โครงงานก็มี
ลักษณะเช่นเดียวกัน คือ หมายถึงระบบโครงสร้าง
และองค์ประกอบต่าง ๆ ทั้งหมดของกิจการ หรือ
ช้ินงานต่าง ๆ ที่เราจะตอ้งด าเนนิการ หรือผลิตให้
ส าเร็จลุล่วงไปตามจุดประสงค์ที่ก าหนดไว้ 
องค์ประกอบที่ส าคัญของโครงงาน มีดังนี้

องค์ประกอบของโครงงานอาชพี



1. เจ้าของโครงงานหรือผู้จัดท าโครงงาน อาจจะเปน็บุคคลคนเดียวหรอืเปน็กลุม่
บุคคลก็ได้ ส าหรับการปฏิบัติงานตามโครงงานอาชีพที่หลกัสูตรก าหนดให้นักศึกษาจะต้อง 
ปฏิบัติงานร่วมกันกลุม่ละ 3 – 5 คน                                                                        

2. ความส าคัญของโครงงาน หรือของงานนั้น ๆ ว่ามีเหตุผลอะไร มีความจ าเปน็ มี
คุณค่าและประโยชน์มากนอ้ยเพียง                                            

3. จุดประสงค์ของโครงงาน ระบุว่ามุ่งที่จะให้เกิดผลอะไร อย่างไร หรือแก่ใคร ให้มี
ปริมาณและคุณภาพมากนอ้ยเพียงใด                                    

4. เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ สถานที่ปฏิบัติงาน งบประมาณค่าใช้จ่ายหรืองบลงทุน
ก าหนดว่ามีอะไรบ้าง มากน้อยเพียงใด และจะจัดซื้อหามาได้อย่างไร                                     

5. วิธีด าเนินการ ระบุว่ามีขั้นตอนส าคัญ ๆ ในเรื่องใดที่จะต้องน ามาพิจารณา และ
ปฏิบัติตามระยะเวลาทีก่ าหนดไว้                                                

6. แผนปฏิบัติการ ระบุกิจกรรมตา่ง ๆ ที่จะต้องปฏิบัติโดยละเอียดตามล าดับตาม
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้                                                                

7. ผลที่คาดว่าจะได้รบั ระบุส่ิงที่คาดหวังว่าจะเกดิข้ึนจากการด าเนนิงานตามข้ันตอน
ต่าง ๆ ที่ก าหนด

8. การติดตามผลและประเมนิผล จะต้องมีวิธีการตรวจสอบเปน็ระยะ ๆ ก่อนปฏิบัติ
โครงงาน ขณะปฏิบัติงานและเมือ่ส้ินสุดการปฏิบัติโครงงาน เพ่ือประโยชน์ในการแกไ้ข
ปรับปรุงและพัฒนางานตอ่ไป

โครงงานแบง่ออกเปน็ 4 ประเภท คือ
1. โครงงานประเภททดลอง (Experimental Research Project)

โครงงานประเภทนี ้ เปน็โครงงานทีเ่กิดขึ้นจากการศึกษาหลักการตา่ง ๆ ทางวิชาการแล้ว
น ามาทดลองค้นคว้าเพ่ือยืนยันทฤษฎีหรือหลักการหรอืต้องการทราบแนวทางเพ่ิมคุณค่า
และการใช้ประโยชน์ให้มากย่ิงข้ึน เช่น

- การศึกษาสูตรอาหารเลีย้งปลาน ้าจืด
- การทดลองปลูกพืชในน ้ายาหรอืการปลูกพืชโดยไมใ่ช้ดิน
- การควบคุมการเจริญเตบิโตของไม้ประดับประเภทเถา
- การใช้ฮอร์โมนกับกิ่งมะลิ
- การศึกษาขนมอบชนิดต่าง ๆ
โครงงานประเภททดลอง  (Experimental Research Project) เปน็โครงงานที่ต้องท าการ

ทดลองเพ่ือศึกษาตัวแปรใดตวัแปรหนึ่ง (เรียกว่า “ตัวแปรต้น” ) ว่าจะมีผลต่อตัวแปรอีกตัวแปร
หนึ่ง (เรียกว่า “ตัวแปรตาม” )  อย่างไร แต่ในความเปน็จริง จะมีตัวแปรหลาย ๆ ตัวที่มีผลต่อตัวแปร
ที่ศึกษา ในการทดลอง ผู้ท าการทดลองจะต้องเลือกตัวแปรที่ส าคัญที่สุดเพียงตวัเดยีวมาศึกษา  
ดังนั้นจึงต้องท าการควบคุมตัวแปรอื่น ๆ เพ่ือไม่ให้เกิดผลแทรกซ้อนตอ่ตัวแปรตาม ปอ้งกันไม่
ให้ผลการศึกษามีความคลาดเคลื่อน ตัวแปรที่เราต้องควบคุมเรียกว่า “ตัวแปรควบคุม” 

กล่าวโดยสรุป โครงงานแบบทดลองจะต้องมีการระบุตัวแปร 3 ประเภท ดังนี้
ตัวแปรต้น   คือ  สาเหตุหรือเหตุของการทดลอง
ตัวแปรตาม คือ  ผลที่เกิดขึ้น หรือผลที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
ตัวแปรควบคุม คือ  ส่ิงที่ต้องควบคมุใหเ้หมือนๆกัน
ตัวอย่าง  ในความเปน็จริง (ตามธรรมชาติ)  อธิบายการเจริญเติบโตของต้นไม้ว่า

“ต้นไม้สามารถเจริญเติบโตได้ดีนั้น จะต้องรดน ้า พรวนดิน ใส่ปุย๋ และตั้งไว้ในที่มีแสงแดด”
สามารถระบุตัวแปรต่าง ๆ ได้ ดังนี้

ตัวแปรตาม คือ  การเจริญเติบโตของต้นไม้
ตัวแปรต้น คือ  การรดน ้า  พรวนดิน แสงแดด

ค าอธบิาย การรดน ้า พรวนดิน และ แสงแดด  ส่งผลต่อ  การเจริญเติบโตของต้นไม้
การระบุตัวแปรควบคุม

ประเภทของโครงงานอาชพี



ถ้าเราต้องการศึกษาว่า ตัวแปรต้นตัวใด ระหว่าง การรดน ้า พรวนดิน แสงแดด จะส่งผลต่อ
การเจริญเตบิโตของต้นไม้มากกว่ากัน เราก็ต้องท าการศึกษาทลีะตัวแปรต้น โดยท าการ
ควบคุมตัวแปรตน้อ่ืน ๆ อีก 2 ตัวเช่น เราต้องการศึกษาเฉพาะตัวแปรการรดน ้าว่าจะมีผล
ต่อการเจรญิเตบิโตของต้นไม้มากนอ้ยเพียงใด  เราก็ต้องออกแบบการทดลองโดยการ
ควบคุมตัวแปรอีก 2 ตัว  คือ  พรวนดิน และ แสงแดด โดยให้ต้นไม้ทีท่ าการทดลองทั้งหมด
ได้รับการพรวนดนิ และ แสงแดด ในปริมาณที่เท่ากัน  หรือถ้าไม่ให้ก็ไมใ่ห้เหมอืน ๆ กัน  การ
พรวนดิน และ แสงแดด เรียกว่า ตัวแปรควบคุม

ขั้นตอนในการท าโครงงานทดลอง
1. ก าหนดปญัหา
2. ตั้งจุดประสงค์ในการศึกษา
3. ตั้งสมมุติฐาน 
4. ออกแบบการทดลอง
5. ด าเนินการทดลอง
6. เก็บรวบรวมข้อมูล
7. บันทึกผลการทดลอง
8. แปลผล
9. สรุปผลการทดลอง

2. โครงงานประเภทส ารวจ
โครงงานประเภทนี ้เปน็โครงงานการศึกษาส ารวจข้อมูลส าหรับด าเนนิงาน

พัฒนาปรับปรุงเพ่ิมเติมผลงานและส่งเสรมิผลผลติให้มีคณุภาพดีย่ิงข้ึน  ข้อมูลดังกล่าว  
อาจมีผู้จัดท าขึ้น  แต่มีการแปรเปลีย่นไปแลว้  ต้องท าการส ารวจจัดท าขึ้นใหม่ให้ทันสมยัอยู่
เสมอ เช่น

- การส ารวจราคาผลผลิตเกษตรในทอ้งถิ่น
- การส ารวจราคาสินคา้อุปโภคบริโภคในท้องถิ่น
- การส ารวจแหล่งวิชาการและสถานประกอบการในทอ้งถิ่น
- การส ารวจงานบรกิารในทอ้งถิ่น
- การส ารวจปริมาณการปลูกข้าวโพดในท้องถิ่น
- การส ารวจปริมาณการเลีย้งไก่เนือ้ในทอ้งถิ่น
- การส ารวจปริมาณการเลีย้งห่านในทอ้งถิ่น
- การส ารวจคลองแมร่ าพัน สุโขทัย

3. โครงงานประเภทส่ิงประดษิฐ์
โครงงานประเภทนีเ้ปน็โครงงาน

สร้างสรรค์ส่ิงประดิษฐ์ใหม่ ๆ  ข้ึนมาหลังจากที่ได้
ศึกษาทางทฤษฎีหรือพบเห็นผลงานของผู้อ่ืนแลว้  
เกิดความคดิสรา้งสรรค์ทีจ่ะพัฒนาตอ่ไป  จึง
ประดิษฐ์คิดค้นให้สามารถใช้ประโยชน์ไดด้ีย่ิงข้ึน เช่น
การควบคุมระบบการให้น ้าในแปลงเพาะช า

- การประดษิฐ์หัวฉีดพ่นน ้าในแปลงปลูกผัก
- การประดษิฐ์ของช าร่วย
- การประดษิฐ์เครือ่งรบัวิทยุ
- การประดษิฐ์เครือ่งเสีย
- การออกแบบเสื้อผ้าชาย หญิง



4.  โครงงานประเภทพัฒนาผลงาน
โครงงานประเภทนีเ้ปน็โครงงานที่เกดิจากการศึกษาเนือ้หาทางวิชาการ  หรือ

หลักทฤษฎีเกี่ยวกับวิชาการงานและอาชีพหรือวิชาสามัญต่าง ๆ แล้วน ามาปรบัปรุงและ
พัฒนาให้สอดคล้องกับแนวทางทฤษฎีดังกล่าว  ส่งผลให้มีผลงานเปน็รูปธรรมย่ิงข้ึน  
ตัวอย่างเช่น
เมื่อนักศึกษาได้ศึกษาทางทฤษฎีเกี่ยวกบั

พลงังานแสงอาทติย ์ : โครงงานสรา้งเครือ่งอบกล้วยด้วยแสงแดด  ตู้อบเนื้อสัตว์
ต่าง ๆ เครื่องท าน ้ารอ้น  ฯลฯ

พืชสมนุไพร : โครงงานการใช้ยาปราบศัตรพืูชด้วยพืชสมุนไพร  ก าจัดเพลี้ย หนอน
แมลงปกีแข็ง  ฯลฯ

การถนอมอาหาร : โครงงาน การแปรรปูผลผลิต  การท าผักกาดดองสามรส  การท า
ไส้กรอก  การดองพืชผัก  ผลไม้ต่าง ๆ ฯลฯ

การเลีย้งปลา : โครงงานการเลีย้งปลาสวยงาม การเปลี่ยนสีปลาออสก้า 

1.  มีจุดมุ่งหมายเฉพาะหนึ่งจุดมุง่หมาย มีการก าหนดวัตถปุระสงค์อย่างชัดเจน มี
ผลผลิต (output) บริการและผลลพัธ์ (outcome) ที่มีลักษณะเฉพาะ    

2.  เปน็การปฏิบัติงานชั่วคราว (temporary) มีเวลาเริม่ต้น – สิ้นสุด
3.  ต้องการทรพัยากรหลายประเภท ได้แก่ บุคลากร วัสดุ อุปกรณ์ โปรแกรม

ส าเร็จรูป
4.  ควรมีผู้สนับสนุนงบประมาณ/ลูกค้า   
5.  เกี่ยวข้องกับความไมแ่น่นอน เพราะมลีักษณะเฉพาะ ยากล าบากในการก าหนด

วัตถุประสงค์ให้ชัดเจน ทั้งเวลา / ค่าใช้จ่าย

ลักษณะของโครงงาน

ขั้นตอนการปฏิบัติของนักศึกษา
การพิจารณาจัดท าโครงงาน เปน็การ

ด าเนินงานทีต่อ้งตัดสินใจท าโครงงานให้บรรลตุาม
จุดประสงค์ที่ก าหนดไว้ มีองค์ประกอบส าคัญ ได้แก่

1. การเลือกหัวข้อเรือ่งโครงงาน
2. การศึกษาข้อมูลโครงงาน
3. สังเกตสภาพแวดล้อม

ขั้นตอนการท าโครงงาน – โครงงานอาชพี
ขั้นตอนที ่1 การคิดและเลอืกหัวเรือ่ง   เปน็

การหาหัวข้อในการทดลอง ในการที่อยากทราบ
ขั้นตอนที ่2 การศึกษาเอกสารที่เกีย่วข้อง

รวมไปถึงการขอค าปรึกษา ขอแนะน า หรือข้อมูล
ต่าง ๆ จากผู้คุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง



ขั้นตอนที่ 3 การเขียนเค้าโครงของโครงงาน โดยทั่วไปเค้าโครงของโครงงานจะมีหัวข้อดงัต่อไปนี้

หัวขอ้                                                       รายละเอยีดที่ตอ้งระบุ
1. ชื่อโครงงาน                                ท าอะไร กับใคร เพ่ืออะไร
2. ชื่อผู้ท าโครงการ                              ผู้รับผิดชอบโครงการ
3. ชื่อที่ปรึกษาโครงงาน                       ผู้ทรงคุณวุฒิตา่ง ๆ
4. ระยะเวลาด าเนินการ                        ระยะเวลาด าเนินโครงงานตั้งแต่ต้นจนจบ
5. หลักการและเหตุผล                     เหตุผลและความคาดหวัง
6. จุดหมาย / วัตถุประสงค์           ส่ิงที่ต้องการให้เกิดเมื่อส้ินสุดการท าโครงงาน
7. สมมุติฐานของการศึกษาโครงงาน ส่ิงที่คาดว่าจะเกิดเมื่อส้ินสุดการท าโครงงาน
8. ขั้นตอนการด าเนินงาน                  ขั้นตอนการท างาน วัสดุ อุปกรณ์ สถานที่
9. ปฏิบัติโครงงาน                             วัน เวลา กิจกรรมด าเนินงาน เร่ิมจนส้ินสุด
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ                    สภาพของผลที่ต้องการใหเ้กิดทั้งที่เปน็ผลผลิต 

กระบวนการและผลกระทบ
11. บรรณานุกรม                                 ชื่อเอกสาร ข้อมูล ที่ได้จากแหล่งต่าง ๆ

ขั้นตอนที ่4 การปฏิบัติโครงงาน 
เปน็การด าเนนิงานตามแผนทีไ่ด้ก าหนดไว้ในเคา้โครงของโครงงาน และต้องมีการ

จดบันทึกข้อมูลต่าง ๆ อย่างละเอียด จัดท าอย่างเปน็ระบบ เปน็ระเบียบ เพ่ือที่จะได้ใช้เปน็
ข้อมูลต่อไป

ขั้นตอนที ่5 การเขียนรายงาน
ควรใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย กระชับ ชัดเจน และครอบคลมุประเดน็ส าคญัของโครงงาน 

โดยสามารถเขียนให้อยู่ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การสรุป รายงานผล  ซึ่งประกอบไปด้วยหัวข้อ
ต่าง ๆ เช่น บทคัดบ่อ บทน า เอกสารที่เกี่ยวข้อง เปน็ต้น

ขั้นตอนที ่6 การแสดงผล
เปน็การน าเสนอผลงาน สามารถจัดได้หลายรูปแบบ เช่น การจัดนิทรรศการ หรือ 

ส่ิงตีพิมพ์ การสอนแบบเพ่ือนสอนเพ่ือน ตามความเหมาะสมของโครงงาน

1. ส ารวจข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ส ารวจข้อมูลเกี่ยวกับตัวนักศึกษา
ในการส ารวจข้อมูลเกี่ยวกับตนเองนั้นมีปจัจัยหลายประการ เช่น สติปญัญา ความสามารถ ความ
ถนัด ความสนใจ ทักษะและความพร้อมในวิชาสาขาอาชีพ รวมทั้งวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะ 
วิชาโครงการที่เลือกจะเปน็ปจัจัยพ้ืนฐานที่ส าคัญในการพัฒนาหรือจัดท าโครงการให้มี
ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น

2. การส ารวจข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมและสังคม
ข้อมูลต่าง ๆ นั้นมีส่วนผลักดันให้โครงการส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี เช่น ความเห็นชอบของบุคคล
รอบตัว คนในครอบครัว อาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือนร่วมงานเปน็ต้น ทั้งนี้ยังรวมไปถึงความต้องการ
ของคนในท้องถิ่น แหล่วงความรู้ต่างๆที่จะเปน็ความรู้เพ่ิมเติม แหล่งจัดหาวัสดุอุปกรณ์
สาธารณูปโภคที่เอื้ออ านวยความสะดวกในการเดินทางและการขนส่ง เปน็ต้น

3. ส ารวจข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ โครงการมีส่วนส่งเสริมสนับสนุนผลักดันให้เกิดเปน็
แนวความคิดและประสบการณ์อย่างหลากหลาย ซึ่งสามารถศึกษาและส ารวจข้อมูลได้จากแหล่ง
ต่าง ๆ เช่น แหล่งวิชาชีพ ฟาร์มเล้ียงสัตว์ สวนผลไม้ วนอุทยาน ศูนย์ธุรกิจการค้า ศูนย์ศิลปาชีพ 
ฯลฯ นอกจากนี้ข้อมูลสามารถน ามาได้จากการบรรยาย ประชุมสัมมนา รายการวิทยุโทรทัศน์ 
การศึกษาผลงานของผู้อื่น หรือจากการสนทนา สัมภาษณ์ จากบุคคลที่มีความรู้เฉพาะด้านนั้น ๆ 
ทั้งนี้การสังเกตส่ิงต่างๆที่พบเห็นในชวิีตประจ าวัน หรือจากงานอดิเรกจะเปน็ข้อมูลและ
ประสบการณ์ ที่มีคุณภาพ

การส ารวจวเิคราะห์ก่อนตัดสินใจเลือกโครงการ



หลักการส าคญัในการเขยีนโครงการ
การปฏิบัติงานตามโครงงานอาชีพของผู้เรียน เพ่ือให้บรรลุตามจุดหมานของหลักสูตร

และจุดมุ่งหมายการจัดท าโครงการ จึงได้ก าหนดหลักการทีส่ าคัญเกีย่วกับโครงการไว้ ดังนี้
1. ให้ผู้เรียนแต่ละกลุม่มีเสรภีาพในการตัดสินใจ เลือกท าโครงงานอาชีพใดกไ็ด้ ตาม

ความถนัด ความสนใจ และคามพรอ้มของผู้เรียน
2. ผู้เรียนในห้องเรียนเดยีวกัน ควรเลือกโครงการอาชีพแตกต่างกนั ได้ตามความถนดั 

ความพร้อม และความสนใจ ตลอดจนค านึงถึงความจ าเปน็ในการใช้ประโยชน์ช้ินงาน หรือ
รายได้จากการปฏิบัติงาน

3. ให้ค านึงถึงทรัพยากรในทอ้งถิ่น ทั้งทรัพยากรทีใ่ช้เปน็วัตถุดบิ ในการผลิตช้ินงาน 
และทรพัยากรบุคคลในทอ้งถิ่น ตลอดจนภูมิปญัญาชาวบ้าน เพ่ือการอนุรกัษ์ และพัฒนา
เทคโนโลยีในทอ้งถิ่น

4. ผู้เรียนสามารถน าทกัษะการท างาน พ้ืนฐานหลายประเภท รวมไว้ในโครงการเดียวได้
5. ในแต่ละโครงการ อาจก าหนดคาบเวลาแตกต่างกันได ้ตามความยากง่ายของ

ลักษณะงาน
6. ครูอาจารย์ ผู้สอน หรือที่ปรึกษา อาจจัดสื่อการสอนในลักษณะของใบงาน หรือใบ

ความรู้ หรือข้อมูลทางวิชาการ เพ่ือช่วยให้นักศึกษา สามารถปฏิบัติงานได้ด้วยตนเอง
7. ในการประเมินโครงการ ให้ครู หรือที่ปรึกษาเปน็ผู้ประเมนิ โดยค านึงถึงความรูค้วาม

เข้าใจ กระบวนการท างาน เจตติในการปฏิบัติงาน และการน าช้ินงานไปใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวัน 

การเขยีนโครงการฝกึอาชพี

ส่วนประกอบและวธิกีารเขยีนโครงการฝกึอาชพี
ส่วนประกอบและวิธีเขียนโครงการฝกึอาชีพ มีรายะเอียด ดังต่อไปนี้
1. ชื่อโครงงาน
ควรตั้งชื่อโครงการอาชีพให้สื่อความหมายได้ชัดเจน ครอบคลุมความหมายของ

กิจกรรมอาชีพที่ท าให้ชัดเจนว่าท าอะไร ต้องเปน็ชื่อที่เหมาะสม ชัดเจน ดึงดูดความสนใจ และ
เฉพาะเจาะจงว่าจะท าอะไร ไม่ควรตัง้ชื่อโครงการทีม่ีความหมายกว้างเกนิไปตัวอย่างเช่น 
โครงการปลูกมันส าปะหลัง โครงงานท าส่ิงประดิษฐ์               

2. ชื่อผูท้ าโครงงาน
เปน็ชื่อผู้รับผิดชอบโครงงาน ในกรณีงานกลุม่ตอ้งระบุหน้าทีค่วามรบัผิดชอบของ

แต่ละคนให้ชัดเจน พิจารณาความเหมาะสมในดา้นความสามารถ โอกาสในการท างาน ก าลังทุน
ทรัพย์สินของแต่ละบุคคล ทั้งนี้เพ่ือจะได้ทราบว่า โครงงานอยู่ในความรบัผิดชอบของใครและ
สามารถติดตามไดท้ีใ่ด หรือโครงการนีอ้ยู่ในความรบัผิดชอบของใคร เมื่อมีปญัหาจะได้ตดิตอ่
ประสานงานไดอ้ย่างง่าย

3. ชื่อทีป่รกึษาโครงงาน
เปน็ผู้ทรงคุณวุฒิต่าง ๆ



4. หลกัการและเหตผุลหรอืความส าคญัของโครงการ
ควรกล่าวถงึสภาพชุมชนและความตอ้งการของตลาดทีเ่กี่ยวข้องกับอาชีพตามทีไ่ด้ ศึกษามา 
และอธิบายว่าโครงงานนีจ้ะสนองความต้องการของชุมชนไดอ้ย่างไร แสดงให้เห็นถึงความ
จ าเปน็หรือความส าคัญ ซึ่งผู้เสนอโครงงานจะตอ้งระบุถึงเหตุผลและข้อมูล  หรือทฤษฎีต่าง ๆ 
มาสนับสนุนโครงการให้ปรากฏชัดเจนอย่างสมเหตสุมผล  การเขียนหลักการและเหตผุลใน
ส่วนนี้ประกอบด้วยส่วนส าคัญ 3 ส่วนคือ

1.  ความเปน็มาของโครงการย่อ ๆ
2.  เหตุผลและความจ าเปน็ที่ตอ้งมีโครงการนัน้ ๆ
3.  วิธีการด าเนนิโครงการย่อ ๆ

5. วัตถปุระสงค ์
จะต้องก าหนดวัตถุประสงค์ให้ชัดเจนว่า โครงงานอาชีพนี ้ผู้เรียนจะท าอะไรโดยเขียนให้

เห็นว่ากิจกรรมหรือพฤติกรรมที่จะด าเนนิการม ีอะไรบ้าง หากมีวัตถุประสงค์หลายประการก็
ควรเขียนเปน็ข้อ ๆ ตามล าดับความส าคญั การเขียนวัตถปุระสงค์มีความส าคัญตอ่แนวทาง 
การศึกษา ตลอดจนข้อความรู้ทีค่้นพบหรือส่ิงประดิษฐ์ที่ค้นพบนั้นจะมคีวามสมบูรณ์ครบถ้วน 
ต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทกุ ๆ ข้อ  ไม่เปดิโอกาสให้ตีความไดห้ลายอย่างอันจะท าให้
ความหมายบิดเบือนไปจากเจตนารมณ์ที่แทจ้รงิ และสามารถประเมนิผลและวัดได้

6. เป้าหมาย 
เปา้หมาย (Targets) หมายถึงการแสดงผลผลิตขั้นสุดทา้ยในแง่ปริมาณ จ านวนหรือ

การวัดความส าเรจ็ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ๆ ก าหนดเปา้หมายของผลผลิตในช่วงเวลาให้ชัดเจน
คือ อะไร มีปริมาณเท่าใดและคณุภาพเปน็อย่างไร เปา้หมายจึงคล้ายกับวัตถุประสงค์แต่มี
ลักษณะเฉพาะเจาะจงมากกว่า มีการระบุส่ิงที่ต้องการกระท าหรอืการไปถึงชัดเจนกว่าและระบุ
เวลาที่ต้องการบรรลุ ว่าจะแล้วเสรจ็ในวันทีเ่ทา่ไร เดือนอะไร ปใีด โดยใคร และอย่างไร 
นอกจากนั้นอาจมีการก าหนดเปา้หมายเชิงคุณภาพควบคู่ไปด้วยก็ได้

7. ระยะเวลาด าเนนิการ
การระบุระยะเวลาและสถานทีห่รือพ้ืนทีเ่ปา้หมายที่จะจัดกจิกรรม  ตั้งแต่เริม่ตน้

โครงการจนกระทั่งเสร็จส้ินโครงงานและในกรณทีี่เปน็โครงงานระยะยาวมหีลายข้ันตอน ก็
จะต้องแสดงช่วงเวลาในแต่ละขั้นตอนนั้นด้วย ทั้งนี้เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาเพ่ืออนุมตัิ
โครงงาน  ตัวอย่างเช่น ระยะเวลา  : 1 เดือน วันที่ 1 – 30 เมษายน 2558
สถานที่ด าเนนิงาน : กศน. อ าเภอเมืองยโสธร



8. งบประมาณ 
จัดท ารายละเอียดรายจ่ายที่เกิดขึ้นในการด าเนินโครงงาน เปน็การระบุถึงจ านวนเงิน จ านวน

บุคคล จ านวนวัสดุ-ครุภัณฑ์ และปจัจัยอื่น ๆ ที่จ าเปน็ต่อการด าเนินงาน การจัดท างบประมาณและ
ทรัพยากรในการด าเนินงานโครงการ ผู้วางแผนโครงการควรตอ้งค านึงถึงหลักส าคัญ 4 ประการใน
การจัดท าโครงการ โดยจะต้องจัดเตรียมไว้อย่างเพียงพอและจะต้องใชอ้ย่างประหยัด ดังนี้

1.  ความประหยัด (Economy)
2. ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency)
3. ความมีประสิทธิผล (Effectiveness)
4. ความยุติธรรม (Equity)
9. ขั้นตอนวธิดี าเนนิงาน 

เขียนเปน็รายละเอียดขั้นตอนของการท างาน ตั้งแต่เร่ิมต้นจนส้ินสุดโครงงานโดยเขียนเปน็แผนปฏิบัติ
งาน ซึ่งประกอบด้วยหัวขอ้ กิจกรรม ระยะเวลา สถานศึกษา ทรัพยากร/ปจัจัยเปน็ต้น รายละเอียด
ดังกล่าวจะท าให้ผู้ที่ปรึกษาหรือผู้ด าเนินงานติดตามก ากับงานได้ อย่างมีระบบแก้ไขปญัหาได้ทันท่วงที

10. การตดิตามและการประเมนิผล 
เปน็วิธีการหรือเทคนิคในการดูแลและควบคุมการปฏิบัติงานใหบ้รรลุวัตถุประสงค์ ทั้งนี้ต้อง

บอกให้ชัดเจนว่าก่อนเร่ิมท าโครงงาน ระหว่างท าโครงงานและหลังการท าโครงงาน จะมีการติดตาม
และประเมินผลอย่างไร เปน็การระบุว่ามีการติดตาม  การควบคุม การก ากับ  และการประเมินผล
โครงงานอย่างไร จะประเมินความส าเร็จของการด าเนินงานโครงงานได้อย่างไรใครเปน็ผู้รับผดิชอบ  
โดยระบุวิธีหรือเครื่องมือที่ใชใ้นการประเมินด้วย  ทั้งนี้หัวข้อของการประเมินจะต้องสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ตามโครงงานด้วย

ดังนั้น  เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลโครงการสอดคล้องระหว่างการวางแผนกับการ
ปฏิบัติงาน  ควรพิจารณาด าเนินการเปน็ 3 ระยะ คือ

1.  ประเมินผลก่อนการท าโครงการ  หรือก่อนการปฏิบัติงาน
2.  ประเมินผลระหว่างที่มีการท าโครงงาน
3.  ประเมินผลภายหลังการท าโครงงาน
11. ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั 
ใหร้ะบุผลที่จะเกิดขึ้นเมื่อเสร็จส้ินโครงงาน เปน็ผลที่ได้รับโดยตรงและผลพลอยไดห้รือ

ผลกระทบจากโครงงานเปน็ผลในด้านดีที่ คาดว่าจะได้รับจะต้องสอดคล้องกับจุดประสงคแ์ละ
เปา้หมาย แสดงถึงผลประโยชน์ที่ผู้ด าเนินโครงการและผู้ที่เกี่ยวข้องจะได้รับหลังโครงการส้ินสุดลง  
ซึ่งหมายถึงผลกระทบในทางที่ด ี ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม  นอกจากนี้จะระบุไว้
ชัดเจนว่าใครจะได้รับผลประโยชน์และผลกระทบในลักษณะอย่างไร  ทั้งด้านปริมาณ และด้านคุณภาพ

12. ปัญหาและอปุสรรค
การด าเนินงานตามโครงการนี้ จะมีปญัหาและอุปสรรคใดบ้าง ทั้งในด้านตัวบุคคลที่ร่วมงาน  

ขั้นตอนการปฏิบัติ  ภัยธรรมชาติ ตลาดจ าหน่ายและอื่น ๆ ที่เห็นว่าน่าจะเกิดขึ้น พร้อมชี้แจงสาเหตุที่
อาจเกิดขึ้นด้วย  รวมทั้งแนวทางแก้ไข  ปญัหาและอุปสรรคที่ไม่เปน็ไปตามแผนขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ทุกขั้นตอน ระยะเวลา วัตถุประสงค์และเปา้หมายที่ก าหนดด้วย


