
Flowchart ระบบการเรียนรู้แบบโครงงาน 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ศึกษาวธีิการจดัท าโครงการจากผู้สอน 

ปรับปรุง/แก้ไข 

2. สืบค้นข้อมูลและน าเสนอหัวข้อทีส่นใจ 

อนุมัติหรือไม่ 

5. ปฏบิัติงานตามแผนและรายงานความก้าวหน้า 

6. การประเมนิโครงการของทีป่รึกษา 

7. การประเมนิโครงการของคณะกรรมการ 

Y 

N 

อนุญาต/ไม่อนุญาต 

8. การประเมนิตัดสินให้ระดบัผลการเรียน 

N 

Y 

สรุปและรายงานผล 

3.วเิคราะห์เลอืกหัวข้อโครงการและวางแผนจดัท าโครงการ 

4. เสนอโครงร่างขออนุมตัิโครงการและขอแต่งตั้งทีป่รึกษา 

ปรับปรุง/แก้ไข 
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เอกสารโครงงาน 
 

3.1  แบบโครงงาน 
 เอกสารประกอบการจดัท าโครงงานของสถานศึกษา ประกอบดว้ยเอกสารประกอบการจดัท าโครงงานของสถานศึกษา ประกอบดว้ย   

แบบโครงงาน  1   แบบน าเสนอหวัขอ้ที่สนใจในการจดัท าโครงการ 
 แบบโครงงาน  2   ตารางวเิคราะห์ขอ้มูลเพือ่การตดัสินใจเลือกหวัขอ้โครงการ 

แบบโครงงาน  3   แบบโครงร่างเพือ่ขออนุมติัจดัท าโครงการ 
แบบโครงงาน  4   แบบขอรับค าแนะน าจากอาจารยท์ี่ปรึกษาโครงการ 

 แบบโครงงาน  5  เอกสารขอแต่งตั้งอาจารยท์ี่ปรึกษา 
 แบบโครงงาน  6   แบบประเมินตนเองหลงัเสร็จส้ินโครงการ 
 แบบโครงงาน  7   แบบประเมินของอาจารยท์ี่ปรึกษาหลงัเสร็จส้ินโครงการ 
 แบบโครงงาน  8   เอกสารขออนุญาตเขา้สอบการน าเสนอโครงการ 

แบบโครงงาน  9  แบบประเมินโครงงานเพือ่ตดัสินใหร้ะดบัผลการเรียน  
แบบโครงงาน 10  แบบบนัทึกการเขา้พบอาจารยท์ี่ปรึกษาโครงการ 
แบบโครงงาน 11  แบบบนัทึกบญัชีรายได-้ค่าใชจ่้ายในการจดัท าโครงการ 
แบบโครงงาน 12  แบบขออนุญาตเขา้ประกวดโครงงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[แบบโครงงาน 1] 
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แบบน าเสนอหัวข้อทีส่นใจในการจดัท าโครงการ 
 

ช่ือ – สกุล นกัศึกษา ....................................................................................................................................... 
ระดบั     ปวช.      ปวส.     ปวส.พิเศษ ชั้นปีท่ี............  รอบ   ปกติ     ค ่า   
สาขาวิชา/สาขางาน.......................................................  รหสัประจ าตวั..........................  เลขท่ี.................... 

1. มีความสนใจและอยากมีความรู้ในเร่ือง 
...........................................................................................................................................................  

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

................................................................................................... .............................................ให้ลึกซ้ึงยิ่งข้ึน 
2.เร่ืองนี้มีความส าคญัอะไร และ ท าไมจงึอยากรู้เร่ืองนี้ 
...........................................................................................................................................................  

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

.................................................................................................................. ..................................................... 
3. จะรู้เร่ืองนี้ได้อย่างไร โดยวธีิใด 
...........................................................................................................................................................  

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

................................................................................................................... .................................................... 
 
4. รู้แล้วจะเกิดประโยชน์อะไรบ้าง 
...........................................................................................................................................................  

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

................................................................................................................... .................................................... 
5. มีใครบ้างที่สามารถช่วยเหลือเราได้ 
...........................................................................................................................................................  

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

................................................................................................................... .................................................... 
6. รายช่ือหนังสือ/รายงาน/งานวจิยั/www. และแหล่งเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับเร่ืองนีม้ีอะไรบ้าง 
...........................................................................................................................................................  

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

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

................................................................................................................... .................................................... 
7. จะตั้งช่ือโครงการนี้ว่า 
...........................................................................................................................................................  

....................................................................................................................................................................... 
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ตารางวเิคราะห์ข้อมูลเพือ่การตัดสินใจเลอืกหัวข้อโครงการ 
โครงการท่ี 1  เร่ือง ........................................................................................ ................................................ 
โครงการท่ี 2  เร่ือง ........................................................................................................ ................................ 
โครงการท่ี 3  เร่ือง ........................................................................................................................................  
โครงการท่ี 4  เร่ือง ........................................................................................................ ................................ 
 

ก่อนตดัสินใจเลือกท าโครงการใดควรร่วมกนัวิเคราะห์ขอ้มูลโดยการประเมินให้คะแนนในแต่ละ
ขอ้ของโครงการ (มากทีสุ่ด = 5     มาก = 4     ปานกลาง = 3     น้อย = 2     น้อยมาก = 1) แลว้รวมคะแนน
จากสมาชิกทั้งหมด โครงการท่ีไดรั้บคะแนนสูงสุด จะเป็นโครงงานท่ีควรเลือกปฏิบติั     

 

รายการวเิคราะห์ 
โครงการ
ท่ี 1 

โครงการ
ท่ี 2 

โครงการ
ท่ี 3 

โครงการ
ท่ี 4 

1. มีความถนดั/ความสนใจในการท างานโครงการน้ี     
2. มีความรู้ ประสบการณ์เดิม ท่ีจะน ามาใชท้ าโครงการน้ี     
3. มีความพร้อมดา้นเงินทุน/อุปกรณ์ และเคร่ืองมือ     
4. มีความเหมาะสมดา้นระยะเวลา     
5. มีการสืบคน้ขอ้มูลจากเอกสารและเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้ง     
6. มีความสามารถเขา้ถึงขอ้มูลจากบุคคลและแหลง่เรียนรู้     
7. ไดรั้บการสนบัสนุนจากผูป้กครองหรือผูเ้ก่ียวขอ้ง     
8. ไดรั้บการสนบัสนุนจากอาจารยผ์ูส้อน     
9. ไดรั้บการสนบัสนุนจากอาจารยท่ี์ขอรับค าปรึกษา     
10. ไดรั้บการสนบัสนุนจากผูใ้ช ้(user) หรือผูป้ระเมินผลงาน     
11. ความรู้และประสบการณ์ท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากโครงการน้ี     
12. คุณค่า จากการน าผลงาน/โครงการไปใชป้ระโยชน์     

รวมคะแนน     
รวมคะแนนของกลุ่มสมาชิก     

อันดับที ่     
 
ช่ือโครงการท่ีเลือกปฏิบติั  ............................................................................................................................ 
 ............................................................................................. ......................................................................  
 ............................................................................................................................. ...................................... 
 

   (ลงช่ือ).............................................................................................นักศึกษา 
    วนั/เดือน/ปี ....................................................................... 
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แบบโครงร่างเพือ่ขออนุมตัิจดัท าโครงการ   
 

ช่ือโครงการ…………………………………………………………………….……….………………… 
     ………………………………………………………………………….……………………. 
ประกอบการเรียนหลักสูตร .............................................................รายวชิา................................................. 
รหัสวชิา ....................... จ านวน................ หน่วยกิต  ภาคเรียนที่……….....ปีการศึกษา………….…..… 
เสนอ ………………………..……………………………………………………………………………… 
ช่ือผู้จดัท า  

1. .………………………………................................…… รหสัประจ าตวั……….  รอบ.......... 
ระดบั...................................................... สาขาวิชา/สาขางาน................................................. 

2. .………………………………................................…… รหสัประจ าตวั……….  รอบ.......... 
ระดบั...................................................... สาขาวิชา/สาขางาน................................................. 

3. .………………………………................................…… รหสัประจ าตวั……….  รอบ.......... 
ระดบั...................................................... สาขาวิชา/สาขางาน................................................. 

4. .………………………………................................…… รหสัประจ าตวั……….  รอบ.......... 
ระดบั...................................................... สาขาวิชา/สาขางาน................................................. 

อาจารย์ที่ปรึกษา/ผู้ทรงคุณวุฒิ    
1. ……………………………………………….………………………………..………… 
2. ……………………………………………….…………………………………..……… 
3. …………………………………………………………………………………………. 

ความส าคญัของโครงงาน 
 ………………………………………………………………………………..………………… 
……………………………………………………………………………………………………..……… 
…………………………………………………………………………………………………….……… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………..……… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
จุดประสงค์การท าโครงงาน  
 1.  …………………………………………………………………………………………….… 
……………………………………………………………………………………………….…………… 
 2.  ……………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………….… 
 3.  ……………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………….… 
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ขอบเขตการศึกษา และการวางแผนจดัท าโครงการ 
1. วธีิการด าเนินงาน  

1) ............................................................................................................................  
2) ............................................................................................................................  
3) ............................................................................................................................  
4) ............................................................................................................................  
5) ............................................................................................................................  
6) ............................................................................................................................  
7) ............................................................................................................................  

2. ระยะเวลาในการด าเนินงาน  ตั้งแต่ เดือน………..พ.ศ.......... ถึง  เดือน………..พ.ศ.......... 
3. การวางแผนด าเนินงาน  คณะผูจ้ดัท าโครงการก าหนดแผนปฏิบติังาน ดงัน้ี 
 

การวางแผนในการด าเนินงาน 
ภาคเรียนท่ี 1/2553 ภาคเรียนท่ี 2/2553 

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. 
1. ............................................................ 
    ........................................................... 
2. ............................................................ 
    ........................................................... 
3. ............................................................ 
    ........................................................... 
4. ............................................................ 
    ........................................................... 
5. ............................................................ 
    ........................................................... 
6. ............................................................ 
    ........................................................... 
7. ............................................................ 
 

        

 

วสัดุ อุปกรณ์ที่จ าเป็นและวธีิจดัหา ………………………………………………………...............……… 
 …………………………………………………………………………………………………… 
ค่าใช้จ่ายและวธีิจดัหา ……………………………………………………………………………...……… 
 ……………………………………………………………………………………………………. 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………. 
    (ลงช่ือ)…………………………………………………….. นักศึกษา 
    วนั/เดือน/ปี ท่ีเสนอโครงการ…………………...……..…… 
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แบบขอรับค าแนะน าจากอาจารย์ทีป่รึกษาโครงการ 
ช่ือโครงการ …………………………………………………………………………..…………….……… 
 ……………………………………………………………………………..…………………….. 
ช่ือผู้ท าโครงงาน  1……………………………….…………… ระดบัชั้น.....................สาขา..................... 

2……………………………….…………… ระดบัชั้น.....................สาขา..................... 
3……………………………….…………… ระดบัชั้น.....................สาขา..................... 
4……………………………….…………… ระดบัชั้น.....................สาขา..................... 

 

    ดี              พอใช้        ปรับปรุง 
 1. ช่ือโครงงาน                            
 2. ความส าคญัของโครงงาน                                      

3. วตัถุประสงคข์องโครงงาน                          
 4. ขอบเขตและการวางแผนจดัท าโครงงาน                        

5. ขอ้มูลประกอบการจดัท าโครงงาน                        
 6. วสัดุ/อุปกรณ์/เคร่ืองมือ                                
 7. การออกแบบเอกสาร/แบบส ารวจ/Storyboard                       
 8. แบบประเมินผลงาน                           
 9. การวางแผนดา้นค่าใชจ่้าย                          

10. ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ                           
 

ความเห็น / ค าแนะน า 
  ส่ิงท่ีควรแกไ้ข  ปรับปรุง ไดแ้ก่ 
 .............................................................................................................................. ......... 
 .......................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................. ......... 
 .......................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................. ......... 

 

  เม่ือไดแ้กไ้ขตามค าแนะน าแลว้ ให้เสนอมาอีกคร้ัง (ภายในวนัท่ี.……/.……..…./…..…) 
  ด าเนินการตามโครงงานได ้

    
(ลงช่ือ) ………………………………………………….อาจารย์ที่ปรึกษา 

    วนั เดือน ปี …………………………………………. 
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เอกสารขอแต่งตั้งอาจารย์ทีป่รึกษาโครงการ 
 

เสนอ  ประธานคณะกรรมการบริหารโครงการ 
 

 เน่ืองดว้ย ขา้พเจา้ ...........................................................................................................................
นกัศึกษา ระดบั    ปวช.3    ปวส.2      ปวส.พิเศษ 2  ชั้นปีท่ี............... รอบ   ปกติ    ค ่า   
สาขาวิชา.......................................สาขางาน................................รหสัประจ าตวั................... เลขท่ี....... และ
สมาชิก อีก......................... คน ไดแ้ก่ 

1. ช่ือ-สกุล.................................................................................. ระดบัชั้น.................................... 
      สาขาวิชา/งาน........................................................................ รหสัประจ าตวั............................ 

2. ช่ือ-สกุล.................................................................................. ระดบัชั้น.................................... 
          สาขาวิชา/งาน........................................................................ รหสัประจ าตวั............................ 

3. ช่ือ-สกุล.................................................................................. ระดบัชั้น.................................... 
          สาขาวิชา/งาน........................................................................ รหสัประจ าตวั............................ 

ขออนุมัตจิดัท าโครงการ เร่ือง…………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………….…  

 

และ ขออนุมัตแิต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการ  ดงัต่อไปน้ี 
1. (นาย/นาง/นางสาว)..............................................................  ประธานท่ีปรึกษาโครงการ 

 

ลงนาม...............................................................................  
             ............/..................../............. 

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

ลงนาม............................................................................... 
             ............/..................../............. 

3. (นาย/นาง/นางสาว)..............................................................  ผูท้รงคุณวุฒิ 
 

ลงนาม............................................................................... 
             ............/..................../............. 

 

จงึเรียนมาเพือ่โปรดพจิารณา 

(ลงช่ือ)..........................................................................  นักศึกษา 
             ............/..................../............. 

ผลการพิจารณา 
  อนุมติั    ไม่อนุมติั 

(ลงช่ือ) …………………………………………..…… คณะกรรมการบริหารโครงการ 
    ............/..................../............. 
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แบบประเมนิตนเองหลงัเสร็จส้ินโครงการ 
โครงการล าดบัท่ี.........................ระดบั   ปวช.   ปวส. 
ช่ือโครงการ …………………………………………………………………………...…………………… 
 …………………………………………………………………………………..………………... 
ช่ือผูป้ระเมินตนเอง …….…………………….…………...……รหสัประจ าตวั ..................... เลขท่ี............ 
ระดบัชั้น  ปวช.3   ปวส.2  ปวส.พิเศษ 2  สาขา...................................... รอบ ปกติ  ค ่า 
ค าแนะน า  ให้ท าเคร่ืองหมาย    ลงในช่องระดบัความคิดห็น ของรายการประเมิน  

มากที่สุด = 5 มาก = 4  ปานกลาง = 3   น้อย = 2        น้อยมาก = 1 
 

ข้อ รายการประเมิน 
ระดับความคดิเห็นของผู้ประเมิน 
5 4 3 2 1 

1 เลือกโครงงานน้ีเพราะคุน้เคยกบัท่ีปรึกษา/ผูท้รงคุณวุฒิ      
2 เลือกโครงงานน้ีเพราะสนใจและคาดว่าจะไดค้วามรู้      
3 เลือกโครงงานน้ีเพราะมีตวัอยา่งหรือเคยมีผูท่ี้ท าไวแ้ลว้      
4 มีความสุข สนุกสนาน และทุ่มเทขณะท าโครงงานน้ี       
5 ไดรั้บความร่วมมือจากเพ่ือน ๆ ระหว่างท างาน      
6 ไดรั้บการสนบัสนุนจากผูเ้ก่ียวขอ้งภายนอกสถานศึกษา      
7 ไดรั้บการสนบัสนุนจากผูเ้ก่ียวขอ้งภายในสถานศึกษา      
8 มีความวิตกกงัวล ทอ้แท ้และหมดก าลงัใจขณะท างาน      
9 มีการแกไ้ขปัญหา อุปสรรค ระหว่างท างานให้ส าเร็จลุลว่ง      
10 มีส่ิงท่ีจ าเป็นตอ้งแกไ้ข ปรับปรุง แมโ้ครงงานจะแลว้เสร็จ      
11 ความพึงพอใจ และความภาคภูมิใจเม่ือโครงงานแลว้เสร็จ      
12 ไดรั้บคุณค่าและประโยชน์จากการท าโครงงานน้ี      

 

ส่ิงที่นักศึกษาพงึพอใจและภาคภูมิใจจากการท าโครงการนี้
 1. ..............................……..…………………………………….…………………….…………...
 2. ………………………………………………………………………………………….………
 3. ……………………………………………………………………………………………….… 
ส่ิงที่นักศึกษาควรปรับปรุงพฒันาให้ดีขึน้ในการจดัท าโครงการคร้ังต่อไป  
 1. ..............................……..…………………………………………….…………………………
 2. ………………………………………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………………………………………… 

(ลงช่ือ)…………………………………………………......นักศึกษา 
วนั/เดือน/ปี………………………………………………… 
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แบบประเมนิของอาจารย์ทีป่รึกษาหลงัเสร็จส้ินโครงการ 
 

โครงการล าดบัท่ี.........................ระดบั   ปวช.   ปวส. 
ช่ือโครงงาน………………………………………………………………………………….……….……. 
 …………………………………………………………………………………………………… 
ช่ือหวัหนา้โครงงาน …….………………………….… ระดบั...................  เลขท่ี................ รอบ............. 
สาขาวิชา/สาขางาน.................................วนัเร่ิมท างาน………..…... วนัส้ินสุดการท างาน……………….. 

 

รายละเอียดการประเมินผลการจัดท าโครงการ 
  (โปรดใส่เคร่ืองหมาย    ลงใน   ทุกขอ้) 

1.  ระดบัความรู้ /ประสบการณ์เดิมของนกัศึกษา  มาก   ปานกลาง  นอ้ย 
2.  การวางแผนงานของนกัศึกษา    ดีมาก  ดี      พอใช ้
3.  การเตรียมการก่อนลงมือท างานของนกัศึกษา       ดี   พอใช ้  ไม่ดี 
4.  การท างานเป็นไปตามขั้นตอนท่ีวางแผน         ดี       พอใช ้   ไม่ดี 
5.  การแกไ้ขปัญหาระหว่างการท างานของนกัศึกษา    ดี   ปานกลาง  ไม่ดี 
6.  ความตั้งใจ เอาใจใส่ ขยนัขนัแขง็ในการท างาน    ดี   ปานกลาง  ไม่ดี 
7.  การไดรั้บความร่วมมือจากกลุ่มเพ่ือนสมาชิก        ดี   ปานกลาง  ไม่ดี 
8.  เม่ืองานเสร็จมีการทบทวน/ปรับปรุง อยา่งไร    มาก      พอควร  ไม่มี 
9.  ผลงานเป็นท่ีพอใจของนกัศึกษาเพียงใด     มาก    พอควร         ไม่พอใจ 
10.  เป็นงานท่ีเหมาะสมกบัความถนดั/ความสามารถ    มาก     พอควร  นอ้ย 
11.  ลกัษณะของผลงานในดา้นแนวความคิด    ดีมาก  ดี   พอใช ้
12.  ลกัษณะของผลงานดา้นคุณค่าต่อตนเอง    ดีมาก  ดี   พอใช ้
13.  ลกัษณะของผลงานดา้นคุณค่าต่อผูใ้ชป้ระโยชน์  ดีมาก  ดี   พอใช ้
14.  ความรู้ ทกัษะ ประสบการณ์ใหม่ท่ีนกัศึกษาไดรั้บ   มาก   ปานกลาง  นอ้ย 
15.  ความสามารถในการน าเสนอผลงาน         ดีมาก  ดี   พอใช ้
 

ข้อดีของการท าโครงงานนี้ คอื……..……………………………………………………..…..….…………. 
 ……………………………………………………………………………………………………. 
ส่ิงที่ควรปรับปรุง คอื …………………..…………………………………………………………..……… 
 …………………………………………………………………………………………………… 
สรุป ระดับความพงึพอใจในผลการจดัท าโครงการ  
 

  มากท่ีสุด    ค่อนขา้งมาก  ปานกลาง    นอ้ย  นอ้ยมาก 
     

(ลงช่ือ)……………………………………………อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ 
(                                                   ) 
วนั/เดือน/ปี……………………………… 
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เอกสารขออนุญาตเข้าสอบการน าเสนอโครงการ 
 

โครงการล าดบัท่ี.........................ระดบั   ปวช.   ปวส. 
 

     วนัท่ี..............เดือน................................พ.ศ. .................     
 

เร่ือง ขออนุญาตเข้าสอบการน าเสนอโครงการ 
 

เสนอ   อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ 
 

เน่ืองดว้ย ขา้พเจา้ ......................................................................................................... .................. 
นกัศึกษาระดบั    ปวช. 3/...........    ปวส. 2       ปวส.พิเศษ 2       รอบ   ปกติ           ค ่า     
สาขาวิชา/สาขางาน......................................... เลขท่ี...............รหสัประจ าตวั....................และคณะผูจ้ดัท า
โครงการอีกจ านวน..................คน  ไดแ้ก่ 

1. ช่ือ-สกุล............................................................................... ระดบัชั้น.................................... 
      สาขา................................................ เลขท่ี................... รหสันกัศึกษา............................. 
2. ช่ือ-สกุล............................................................................... ระดบัชั้น.................................... 
      สาขา................................................ เลขท่ี................... รหสันกัศึกษา............................. 
3. ช่ือ-สกุล............................................................................... ระดบัชั้น.................................... 
      สาขา................................................ เลขท่ี................... รหสันกัศึกษา............................. 
 

ไดจ้ดัท าโครงการ เร่ือง....................................................................................................................  
……………………………………………………………………………………………………………... 
ส าเร็จเรียบร้อยแลว้ เม่ือวนัท่ี............. เดือน...................... พ.ศ............... 
  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุญาตให้เขา้สอบการน าเสนอโครงการจากคณะกรรมการประเมิน
โครงการดว้ย จกัเป็นพระคุณยิ่ง 

 

   ลงช่ือ.............................................................. นักศึกษา 
               (                                                   ) 

 

ผลการประเมินและการพจิารณาของที่ปรึกษาโครงการ 
   อนุญาตให้เขา้สอบการน าเสนอโครงการได ้ 

 ไม่อนุญาต (เฉพาะบางคน)   ไดแ้ก่ ......................................................................................... 
 

(ลงช่ือ)……………………………….…...... อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ 
(                                                   ) 

วนั/เดือน/ปี……………………………………….  
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แบบประเมนิโครงงานเพือ่ตัดสินผลการเรียน 
โครงการล าดบัท่ี.........................ระดบั   ปวช.   ปวส. 
ช่ือโครงงาน............................................................................................................................................................... ............. 
 .................................................................................................................... ........................................................... 
ช่ือนกัศึกษา..................................................................... ระดบัชั้น...............สาขา........................................เลขที.่............... 

รายการประเมนิ คะแนน ได้ วธิีการให้คะแนน 
1. มีความรู้ ความเขา้ใจ เก่ียวกบัขั้นตอนการจดัท า 
   โครงการ มีความสามารถในการสืบคน้ขอ้มูล  
   และมีขอ้มูลประกอบการน าเสนอ 

10  
 จากการเขา้ชั้นเรียน การน าเสนอหวัขอ้
ท่ีสนใจ (แบบโครงงาน 1) และมีขอ้มูล
สนบัสนุนหวัขอ้ท่ีสนใจศึกษา 

2. ท างานเป็นทีม วิเคราะห์เลือกเร่ืองท่ีจะท า 
   โครงงานไดอ้ยา่งเหมาะสม เห็นคุณค่า ประโยชน์ 
   โอกาสความส าเร็จจากโครงงานที่ เลือกปฏิบตัิ 

10  
 จากการวิเคราะห์ตดัสินใจเลือกหวัขอ้
โครงงาน(แบบโครงงาน 2) และมีความ
น่าจะเป็นในผลส าเร็จของการด าเนินงาน 

3. มีความรู้ ความเขา้ใจ ในการหาแหล่งเรียนรู้ 
   ผูท้รงคุณวุฒิท่ีสามารถสนบัสนุนการท างานได ้ 
   สามารถขอแต่งตั้งอาจารยท่ี์ปรึกษาและขออนุมติั 
   จดัท าโครงการภายในเวลาท่ีก าหนด 

10  

 เอกสารแบบโครงร่างเพื่อขออนุมตัิ
จดัท าโครงการ (แบบโครงงาน 3) และ
เอกสารการขอแต่งตั้งอาจารยท่ี์ปรึกษา 
(แบบโครงงาน 4-5) 

4. วิเคราะห์ และวางแผนปฏิบตัิงานไดถู้กตอ้ง  
   เหมาะสมตามขั้นตอนของกระบวนการท างาน  
   รู้จกัใชท้รัพยากรไดอ้ยา่งคุม้ค่าและประหยดั 

10  
 จากแบบเสนอโครงร่าง ความส าคญั
ของโครงงาน/วตัถุประสงค/์ขอบเขต /
วางแผนปฏิบตัิงานอยา่งเป็นระบบ  

5. ปฏิบตัิงานตามแผน รู้จกัวิธีการแกปั้ญหา มีความ 
   รับผดิชอบ มีจริยธรรมในการท างาน มีมนุษย 
   สัมพนัธ์ สามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้ 

10  
 จากแบบบนัทึกความกา้วหนา้ในการ
ปฏิบตัิงาน และประเมินจากการสังเกต
พิจารณาระหว่างปฏิบตัิงานจริง 

6. คน้พบความสามารถ ความถนดั ความสนใจใฝ่รู้  
   มีทศันคติท่ีดีต่อการจดัท าโครงงาน 10  

 ใหค้ะแนนจากการสังเกตพิจารณา 
(ก่อน-ระหว่าง-หลงัการปฏิบตัิงาน) 

7. ผลงานที่ไดมี้คุณค่า มีความคิดสร้างสรรค ์เกิด 
   ประโยชน์ต่อตนเอง ผูอ่ื้น และสามารถน าไปใช ้
   ประโยชน์ไดอ้ยา่งคุม้ค่า 

10  
 ประเมินจากช้ินงาน ผลงาน และ
เอกสารรายงานผลการจดัท าโครงการ 

8. น าเสนอผลงานดว้ยแผงโครงงาน ส่ือ อุปกรณ์ 
   ช้ินงาน หรือ นวตักรรม 

10  
 แผงโครงงาน/ช้ินงาน/ส่ืออุปกรณ์ หรือ 
นวตักรรมประกอบการน าเสนอ 

9. น าเสนอผลการจดัท าโครงงานไดค้รบถว้น ตรง 
  กบัผลท่ีไดจ้ากการศึกษา  

10  
ใหค้ะแนนจากกระบวนการและเทคนิค
ในการน าเสนอผลงาน 

10.น าเสนอโครงงาน ตอบขอ้ซกัถามตรงประเด็น  
   มีเหตุผลทางวิชาการ ตรงกบัผลท่ีไดจ้าก 
   การศึกษาอยา่งชดัเจนและน่าเล่ือมใส 

10  
ใหค้ะแนนจากการตอบขอ้ซกัถามได้
ตรงประเด็น ชดัเจน และมีเหตุผล 

รวม 100   
         4.0            3.5           3.0            2.5           2.0            1.5            1.0           0             ขป.             มส. 

ผลการเรียน                                                                                                     
ลงช่ือ.................................................................. คณะกรรมการบริหารโครงการ 

       วนัที่............. เดือน............................. พ.ศ. ........... 
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แบบบันทกึการเข้าพบอาจารย์ทีป่รึกษาโครงการ 
โครงการล าดบัท่ี.........................ระดบั   ปวช.   ปวส. 
ช่ือโครงงาน………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………. 
ช่ือนกัศึกษา …….…………………………………...............เลขท่ี .........รหสัประจ าตวั..............รอบ........ 
ระดบั  ปวช.3 /…..…   ปวส. 2   ปวส. พิเศษ 2   สาขาวิชา/งาน………………………………. 
ช่ือประธานคณะกรรมการท่ีปรึกษาโครงการ ..................................................................................... ........... 
 

คร้ังท่ี 
วนั-เวลา  
ท่ีเขา้พบ 

หวัขอ้/ผลงาน/ความกา้วหนา้ ท่ีเขา้พบ  
และขอ้เสนอแนะท่ีไดรั้บ 

ลงนาม 

 
 
 
 
 
 

  

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

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

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

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

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

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

 

 
 
 
 
 
 

  

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

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

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

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

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

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

 

 
 
 
 
 
 

  

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

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

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

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

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

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

 

 
 
 
 



 14 

คร้ังท่ี 
วนั-เวลา  
ท่ีเขา้พบ 

หวัขอ้/ผลงาน/ความกา้วหนา้ ท่ีเขา้พบ  
และขอ้เสนอแนะท่ีไดรั้บ 

ลงนาม 

 
 
 
 
 
 

 

 

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

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

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

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

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

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

 

 
 
 
 
 
 

 

 

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

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

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

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

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

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

 

 
 
 
 
 
 

 

 

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

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

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

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

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

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

 

 
 
 
 
 
 

 

 

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

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

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

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

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

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

 

 
 
 
 
 
 

 

 

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

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

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

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

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

................................................................................  
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คร้ังท่ี 
วนั-เวลา  
ท่ีเขา้พบ 

หวัขอ้/ผลงาน/ความกา้วหนา้ ท่ีเขา้พบ  
และขอ้เสนอแนะท่ีไดรั้บ 

ลงนาม 

 
 
 
 
 
 

 

 

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

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

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

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

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

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

 

 
 
 
 
 
 

 

 

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

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

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

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

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

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

 

 
 
 
 
 
 

 

 

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

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

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

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

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

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

 

 
 
 
 
 
 

 

 

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

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

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

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

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

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

 

 
 
 
 
 
 

 

 

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

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

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

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

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

................................................................................  
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แบบบันทกึบัญชีรายได้-ค่าใช้จ่ายในการจดัท าโครงการ 

 

โครงการล าดบัท่ี.........................ระดบั   ปวช.   ปวส. 
ช่ือโครงงาน………………………………………………………………………………….……….……. 
 …………………………………………………………………………………………………… 
ช่ือหวัหนา้โครงงาน …….………………………….… ระดบั...................  เลขท่ี................ รอบ............. 
สาขาวิชา/สาขางาน.................................วนัเร่ิมท างาน………..…... วนัส้ินสุดการท างาน……………….. 
 
ว/ด/ป รายการ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
สรุป :  
รายรับ : 

.......................................     .................... บาท  
 ......................................     .................... บาท 
 ......................................     .................... บาท   
รายจ่าย : 

.......................................     .................... บาท  
 ......................................     .................... บาท 
 ......................................     .................... บาท     
 
คงเหลือ                  ....................  บาท 
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แบบขออนุญาตเข้าประกวดโครงงาน 

     วนัที่...........  เดือน....................................พ.ศ. ............... 

เร่ือง ขออนุญาตเข้าประกวดโครงงาน 

เสนอ   ประธานคณะกรรมการทีป่รึกษาโครงการ 

เน่ืองดว้ย ขา้พเจา้ ................................................................................................................... 
นกัศึกษาระดบั    ปวช. 3/..........  ปวส. 2     ปวส.พิเศษ 2       รอบ   ปกติ           ค  ่า     
สาขาวชิา/สาขางาน......................................... เลขที่..............รหัสประจ าตวั......................และคณะ
ผูจ้ดัท  าโครงการอีกจ านวน.........................  คน  ไดแ้ก่ 

1. ช่ือ-สกุล..................................................................................ระดบัชั้น.......................... 
     สาขาวชิา/สาขางาน..........................................เลขที่..........รหสันกัศึกษา......................... 
2. ช่ือ-สกุล..................................................................................ระดบัชั้น.......................... 
     สาขาวชิา/สาขางาน..........................................เลขที่..........รหสันกัศึกษา......................... 
3. ช่ือ-สกุล..................................................................................ระดบัชั้น.......................... 
     สาขาวชิา/สาขางาน..........................................เลขที่..........รหสันกัศึกษา......................... 

  

ไดจ้ดัท าโครงงาน เร่ือง........................................................................................................................ 
.............................................................................................................................................................
................. ส าเร็จเรียบร้อยและเห็นวา่คุณค่าของผลงานที่จดัท  าขึ้นสามารถเขา้ประกวดโครงงาน ได ้
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาตให้เขา้รับการประกวดโครงงานกับคณะกรรมการ
บริหารโครงการของสถานศึกษาดว้ย จกัเป็นพระคุณยิง่ 
 

  ลงช่ือ......................................................นกัศึกษา 
                 (                                                   ) 

ผลการพิจารณา 
   อนุญาตใหเ้ขา้ประกวดได ้

  ลงช่ือ..................................................ประธานกรรมการที่ปรึกษาโครงการ 
                   (                                                ) 
     วนัที่........เดือน................... พ.ศ.........        
 


