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a.

คํานํา

การจัดทําคูมือ ในการจัดการเรียนการสอนวิชาโครงการ เพ่ือใหครูผูสอน และนักเรียน
นักศึกษาท้ัง ระดับ ปวช. และ ปวส. ท่ีเรียนวิชาโครงการ ไดใชเปนแนวทางในการจัดการเรียนการสอน
และ จัดทําโครงการ จัดทําเอกสารรูปเลมใหเปนไปตามลําดับข้ันตอน และสามารถดําเนินการจัดทํา
ชิ้นงาน เอกสารรูปเลมเสร็จทันเวลาท่ีกําหนด นอกจากนั้นยังเปนแนวทางในการแกปญหาในการจัดการ
เรียนการสอนรายวิชาดังกลาวท่ีผานมา เนื่องจากนักเรียนนักศึกษาไมสามารถดําเนินการจัดทําชิ้นงาน
รวมท้ังรูปเลมโครงการและสอบโครงการไดทันเวลาท่ีกําหนด ทําใหมีผลกระทบตอการสําเร็จการศึกษา
ของนักเรียนนักศึกษา

ดังนั้นเพ่ือใหการจัดการเรียนการสอนรายวิชาโครงการ เปนไปในแนวทางเดียวกัน
และสัมฤทธิ์ผลในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือประโยชนของนักเรียนนักศึกษาซึ่งเปนสวนหนึ่งในการ
สําเร็จการศึกษา จึงไดรวบรวม เรียบเรียงและปรับปรุงแบบฟอรม บางสวนเพ่ือใหชัดเจน และไดจัดทํา
เปนคูมือ ข้ันตอนแนวทางการจัดการเรียนการสอนวิชาโครงการ

หวังเปนอยางยิ่งวาเอกสารฉบับนี้จะเปนประโยชนตอครูผูสอน และนักเรียนนักศึกษา
ในการนําไปใชเปนแนวทางในการจัดการเรียนการสอนใหประสบความสําเร็จตอไป

ฝายวิชาการ
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ
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สารบัญ
เรื่อง หนา
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e.

การพิมพเอกสารโครงการ
การพิมพเอกสารโครงการ ระดับ ปวช. หรือ ปวส. เพ่ือเสนอวิชาโครงการ วิทยาลัย..................... ผูจัดทํา
โครงการจะตองจัดพิมพใหถูกตองตามรูปแบบที่กําหนดอยางเทานั่น ดังนี้

มาตรฐานกระดาษ
กําหนดมาตรฐานกระดาษที่ใชพิมพเอกสารโครงการ เปนกระดาษสีขาว ไมมีบรรทัด ขนาด มาตรฐาน

A4 ไมต่ํากวาขนาด 80 แกรม
มาตรฐานการพิมพ
1. ใหพิมพเพียงหนาเดียวของกระดาษที่กําหนดมาตรฐานไวเทานั้น
2. ใชโปรแกรมการพิมพ Microsoft Word
3. การพิมพเอกสารโครงการ ภาษาไทย ใหใชตัวพิมพ (Font) ไดแก Sarabun, หรือ TH

SarabunPSK โดยตองพิมพเปนตัวพิมพเดียวกันตลอดทั้งเลม (ภาษาอังกฤษที่มีแทรกใหใช
ตัวพิมพชนิดเดียวกัน)

- ขนาดตัวอักษรใหใชขนาด 16 พอยต  สําหรับตัวอักษรธรรมดา (Type Style =
Normal) ที่เปนตัวพ้ืน

- ใหใชขนาดตัวอักษร 18 พอยต และพิมพตัวหนา (Bold) ที่เปนตัวพ้ืน หัวขอสําคัญและ
- ใหใชขนาดตัวอักษร 16 พอยต และพิมพตัวหนา สําหรับหัวขอยอย

4. ใชเครื่องพิมพ (Printer) แบบ Inkjet หรือใชเครื่องพิมพเลเซอร (Laser Printer) ตัวอักษรตอง
เปนสีดํา และใช ตัวพิมพแบบเดียวกันตลอดทั้งเลม

5. การเวนระยะขอบกระดาษ กําหนดใหเวนขอบกระดาษวางไวทั้ง 4 ดาน ดังนี้
- เวนกระดาษดานบน (หัวกระดาษ) ไว 3.75 เซนติเมตร (หรือ 1.5 นิ้ว) ยกเวนหนาที่ข้ึน

บทใหม ของแตละบท ใหเวน 5 เซนติเมตร( 2 นิ้ว)
- ขอบดานซายเวนไว 3.75 เซนติเมตร(1.5นิ้ว)
- ขอบขวาเวนไว 2.5 เซนติเมตร (1.0 นิ้ว)
- ขอบลางเวน 2.5 เซนติเมตร(1.0 นิ้ว)

6. การเวนระยะระหวางบรรทัด กําหนดใหเวนระยะระหวางบรรทัด (หรือ leading ใหเวน 2
ชวงบรรทัดพิมพเดี่ยว)

7. การพิมพตัวอักษรตัวแรกเมื่อมียอหนา หรือข้ึนยอหนาใหมใหเวนระยะไว 7 ชวงตัวอักษร จึง
เริ่มพิมพอักษรตัวแรกของขอความ ( เริ่มพิมพตัวอักษรที่ 8 เปนตัวอักษรแรกของขอความของยอหนานั้น)
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8. ขอความท่ีคัดลอกมา (Quotation) จากแหลงเอกสารอางอิงอ่ืนใหพิมพดังนี้
- ถาขอความท่ีคัดลอกมาเม่ือพิมพแลวมีความยาวไมเกิน 3 บรรทัดท่ีพิมพ ใหพิมพตอเนื่องไป

ในเนื้อความนั้นโดยไมตองข้ึนบรรทัดใหม และใหใสเครื่องหมายอัญประกาศ “   ”
ของขอความนั่น

- ถาขอความท่ีคัดลอกมาพิมพแลวเกิน 3 บรรทัดท่ีพิมพ ไมตองใชเครื่องหมายอัญประกาศ
แตใหพิมพบรรทัดใหม โดยเวนยอหนาระยะ 4 จากขอบซายสุดแลวเริ่มพิมพขอความท่ี
ตองการคัดลอกท่ีตัวอักษรท่ี 5

ระยะหางระหวางบรรทัดสุดทายของขอความในเนื้อหากับบรรทัดแรกของขอความท่ีคัดลอก
ใหเวน เปน 1, 1.5 หรือ 2 ชวงบรรทัดพิมพเดี่ยวสําหรับการพิมพภาษาไทย และ1 ชวง
บรรทัดพิมพเดี่ยวสําหรับการพิมพภาษาอังกฤษ ในกรณีท่ีมียอหนาภายในขอความท่ี
คัดลอกมา ก็ใหเพ่ิมยอหนาเขามาอีก 2 ชวงตัวอักษร หรือเริ่มพิมพท่ีตัวอักษรท่ี 7
ถาตองการเวนขอความท่ีคัดลอกออกมาบางสวน ก็ใหพิมพเครื่องหมายจุด สามครั้ง โดย
พิมพเวนระยะ 1 ชวงตัวอักษร (…)

หากตองการจะพิมพเติมขอความของผูเขียนเอกสารโครงการ ลงไปในขอความท่ีคัดลอกมาก็ให
ใชเครื่องหมายวงเล็บเหลี่ยม [ ] กํากับ เพ่ือใหแตกตางจากเครื่องหมายวงเล็บซึ่งอาจปรากฏ
ในขอความท่ีคัดลอกมาโดยตรงนั้น

9. การจัดลําดับหนา และการพิมพเลขหนา
การจัดลําดับหนาใหเปนไปดังนี้
- เอกสารสวนนํา ท่ีเขียนดวยภาษาไทยใหใชตัวอักษรเรียงตามลําดับพยัญชนะในภาษาไทย
- (ก, ข, ค,…)
- การใชเลขโรมันหรือตัวอักษรกํากับหนา ใหเริ่มตั้งแตหนาบทคัดยอเวนแตหนาหัวเรื่องหนา

อนุมัติ หนาแรกของสารบัญ ไมตองใชตัวอักษรหรือเลขโรมันกํากับหนา  แตใหนับจํานวนหนารวม
ไปดวย

- ในสวนท่ีเริ่มเนื้อความ ใหลําดับหนาโดยใชหมายเลย 1, 2, 3,.. เวนแตหนาแรกของบทใน
สวนเนื้อความ หนาแรกของสวนอางอิง และหนาแรกของภาคผนวกแตละภาคไมตองใชเลขหนา
กํากับ แตใหนับจํานวนหนารวมไปดวย

- เลขหนา หรืออักษรประจําหนา ใหพิมพหางจากริมสวนของกระดาษ 2.5 เซนติเมตร (1.0
นิ้ว) และใหอยูในแนวเดียวกันกับขอบขวามือ
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การแบงบทและหัวขอในบท
1. บท (Chapter)

เม่ือเริ่มบทใหมจะตองข้ึนหนาใหมเสมอ และมีเลขประจําบท (ใหใชเลขอารบิกเทานั้น)
คําวา”บทท่ี”ใหพิมพไวตรงกลางตอนบนสุดของหนากระดาษ สวน “ชื่อบท” ใหพิมพไวตรงกลางของ
กระดาษเชนกัน โดยใหพิมพต่ําลงมาจากบรรทัดบน 2 ชวงบรรทัดพิมพเดี่ยวกรณีชื่อบทท่ียาวเกิน 1
บรรทัด ใหแบงเปน 2 – 3 บรรทัดตามความเหมาะสม โดยพิมพเรียงลงมาเปนลักษณะของรูป
สามเหลี่ยมกลับหัว และไมตองขีดเสนไต

2. หัวขอสําคัญ
หัวขอสําคัญในแตละบท ท่ีเปนหัวขอซื่อ มิใชเรื่องประจําบทใหพิมพชิดริมซายสําหรับ

การพิมพใหพิมพ หางจากบรรทัดบน 3 ชวงบรรทัดพิมพเดี่ยว การพิมพบรรทัดตอไปใหเวน 2 ชวง
บรรทัดพิมพเดี่ยว การพิมพหัวขอใหมถามีท่ีวางสําหรับพิมพขอความตอไปไดในหนานั้นถาไมเกินหนึ่ง
บรรทัดใหข้ึนหัวขอใหมในหนาถัดไป

3. หัวขอยอย
พิมพหัวขอยอยโดยยอหนาใหเวนระยะ 7 ชวงตัวอักษร และใหพิมพตัวอักษรคําแรกของ

ยอหนาท่ีชวงตัวอักษรท่ี 8 การพิมพหัวขอยอยใหใชตัวเลขและใชเครื่องหมายมหัพภาค (.) เปนตัว
ชวย ดังตัวอยางตอไปนี้

/ / / / / / /1./ /---------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.1//--------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.1.1//------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------

ถาพิมพคําแรกของยอหนาใหมท่ีเปนจํานวน ใหเขียนเปนตัวหนังสือ หามเขียนเปน
ตัวเลข

การจัดทําตาราง กราฟ แผนภูมิ และรูปประกอบ
- ตารางจะตองมีหมายเลขประจํา และเรียงตามลําดับไวดวย

- เลขลําดับท่ีและชื่อตาราง (Caption) ใหพิมพอยูสวนบนของตาราง
- กราฟ แผนภูมิ และรูปประกอบจะตองมีหมายเลขประจําและเรียงตามลําดับ
- ลําดับท่ีและชื่อของรูป ใหพิมพอยูสวนลางของรูป และใหอยูในหนาเดียวกันกับรูป
- ตาราง กราฟ แผนภูมิ และรูปประกอบตองจัดแทรกไว ตามลําดับของเนื้อหา

กรณีท่ีตารางนั้นมีความยาวเม่ือพิมพแลว ไมสามารถใหสิ้นสุดในหนาเดียวได ใหพิมพสวนท่ี
เหลือในหนาถัดไป แตจะตองมีลําดับท่ี ชื่อของตาราง และมีคําวา “ตอ” ในวงเล็บ โดยนี้ตองมีสวน
ของขอความในตารางรวมอยูดวยในแตละหนาอยางนอย 2 บรรทัด

ขนาดความกวางของตาราง ไมควรเกินขอบของหนากระดาษ สําหรับตารางขนาดใหญให
พยายามลดขนาดของตารางลงโดยใชการถายยอสวน หรือวิธีอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม
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รูปประกอบหากเปนภาพถายหรือท่ีอางอิงมาจากท่ีอ่ืน ใหใชการถายสําเนา แตถาเปนผลของ
การดําเนินโครงการการวิจัย ใหใชภาพจริงท้ังหมด

กําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบวิชาโครงการ
สอบเคาโครงโครงการ

เริ่มสอบเคาโครงโครงการ ประมาณสัปดาหท่ี 4
เอกสารการสอบเคาโครงโครงการ ประกอบดวย
1. เคาโครงโครงการ(คก.1)นักเรียนนักศึกษาเปนผูดําเนินการ ใหยื่นตอครูผูสอนหรือครูท่ีปรึกษาและ

คณะกรรมการสอบโครงการนั้นๆ
2. แบบรายงานผลการสอบเคาโครงโครงการ นักเรียนนักศึกษากรอกขอมูลใหเรียบรอยแลว มอบ
ใหแกประธานกรรมการในวันสอบ เม่ือสอบเสร็จแลว ประธานจะพิจารณาขอมูลและคืนใหครูผูสอน
3. แบบประเมินเคาโครงโครงการ(คก.4 )ใชในการสอบประเมินโครงการโดยครูผูสอนเปนผูมอบให
คณะกรรมการในการสอบโครงการนั้นๆ
วันสอบโครงการ

เริ่มสอบเม่ือ เปดเรียนประมาณ 9 สัปดาห นักเรียนจะสอบโครงการได ตองผานการสอบ
เคาโครงโครงการมาแลว
เอกสารสอบโครงการ ประกอบดวย

1. เอกสารการสอบ นักเรียนนักศึกษาตองสรุปเนื้อหาจากรูปเลมรายงาน และมอบให
คณะกรรมการรวมสอบโครงการนั้นๆ

2. แบบรายงานผลการสอบโครงการ(คก.9) นักเรียนนักศึกษากรอกขอมูล และมอบให
ประธานกรรมการในวันสอบเม่ือสอบเสร็จแลวประธานจะกรอกขอมูลและคืนใหครูผูสอนโครงการ
นั้นๆ

3. แบบประเมินโครงการ(คก.8) แบบรายงานผลการสอบโครงการใชในวันสอบโดยครูผูสอน
จะแจกใหคณะกรรมการรวมสอบโครงการนั้น ๆ

4. นักเรียน นักศึกษานําเสนอผลงานตอคณะกรรมการ
การสงเลมโครงการ

การสงเลมโครงการสามารถสงไดหลังจากสอบโครงการ และปรับปรุงแกไขเรียบรอยแลว
กําหนดสงหลังจากการสอบโครงการ 1 สัปดาห แตตองไมเกินวันสุดทายของการสอบปลายภาค
คณะกรรมการสอบเคาโครงโครงการและการสอบโครงการ ประกอบดวย
 กรรมการโครงการ (ผูเชี่ยวชาญเฉพาะทาง) (ถามี)
 ครูผูสอนวิชาโครงการ
 ครูท่ีปรึกษาโครงการ

* หมายเหตุ ครูผูสอนวิชาโครงการ และครูท่ีปรึกษาโครงการ สามารถเปนคนเดียวกันได
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ปฏิทินการจัดการเรียนการสอน การจัดทําโครงการ
รายวิชาโครงการ (ปวช. /ปวส.)

สัปดาหท่ี รายละเอียดการปฏิบัติงาน ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ

1

- ครูผูสอนแจงกฏเกณฑ กติกา ในการเรียนการสอน
วิชาโครงการ
- แจงเกณฑการวัดและประเมินผล
- แจงแนวทางในการจัดทําโครงการ
- แจงแนวทางในการพิจารณาหัวขอโครงการ
- อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ

ครูผูสอน -คูมือ ฯ

2-3
- นักเรียนนักศึกษารวมกันพิจารณาหัวขอโครงการ
- จัดเตรียมและพิมพเอกสารท่ีเก่ียวของเพ่ือเสนอเคา
โครงโครงการ
- นําเสนอหัวขอเคาโครงโครงการตอครูผูสอน เพ่ือ
ตรวจสอบความถูกตองกอนสอบเคาโครงโครงการ
- เตรียมความพรอมขอมูล เพ่ือสอบเคาโครงโครงการ
และ  อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ

ครูผูสอน ครูท่ีปรึกษา
นักเรียน นักศึกษา

-แบบเสนอเคา
โครงโครงการ
(คก.1)

4 - สอบเคาโครงโครงการเพ่ือขออนุมัติ ฯ
นักเรียน นักศึกษา
ครูผูสอน  ครูท่ีปรึกษา

กรรมการสอบฯ

-แบบขอสอบเคา
โครง(คก.1-5)

5-15
-ดําเนินโครงการท่ีไดรับอนุมัติ ฯ
-รายงานความกาวหนา ฯ ทุกสัปดาห
-รวบรวมขอมูลจัดทํารูปเลม 5 บท
-ตรวจสอบความถูกตองของเอกสารนําเสนอขออนุมัติ

นักเรียน นักศึกษา
ครูผูสอน ครูท่ีปรึกษา
กรรมการสอบฯ

-คก.6

16 -เตรียมขอมูลนําเสนอคณะกรรมการประเมินโครงการ
-สอบโครงการ/จัดประกวด

นักเรียน นักศึกษา
ครูผูสอน ครูท่ีปรึกษา
กรรมการสอบฯ

-รูปเลม 5 บท
-นําเสนอตอ
กรรมการสอบ

17
-ขออนุมัตโิครงการ/เขาเลม
-สงรูปเลมเพ่ือประเมิน (รอบแรก)
-นําเสนอผลงาน

นักเรียน นักศึกษา
ครูผูสอน ครูท่ีปรึกษา
กรรมการสอบฯ

-แบบขอสอบ
โครงการ(คก.7-10)

18
-สงรูปเลมสมบูรณ
-สงผลงานท่ีสมบูรณ นักเรียน นักศึกษา

หมายเหตุ : ปฏิทินสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม
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แนวทางการวัดผลและประเมินผลวิชาโครงการ
1. ระยะเริ่มตน 20 คะแนน จากเคาโครงโครงการ(แบบ คก.1)

o สอบเคาโครงโครงการ 15 คะแนน ผูพิจารณา คือ คณะกรรมการการสอบทุกทาน โดย
พิจารณาจาก

 ความสอดคลองของชื่อโครงการ วัตถุประสงคของโครงการ รวมถึงหลักการและเหตุผล
คะแนน 5 คะแนน

 ความยากงายความเปนไปไดของโครงการและสัมพันธกับจํานวนผูทําโครงการ 5 คะแนน
 การอธิบายเคาโครงโครงการท่ีสื่อถึงการดําเนินการท่ีชัดเจน เขาใจงาย 5 คะแนน
 การวางแผนดําเนินงานท่ีเหมาะสมกับเวลา สถานท่ีท่ีชัดเจน และจํานวนผูทําโครงการ 5

คะแนน
 เฉลี่ยและสรุปคะแนนเปน 15 คะแนน(แบบ คก.4และ คก.4/2)
o แบบเสนอเคาโครงโครงการ 5 คะแนน พิจารณา คือ ครูผูสอนโครงการ โดยพิจารณา

แบบเสนอเคาโครงโครงการท่ีผานการสอบและแกไขเรียบรอยแลว
o (ประเมินโดยแบบคก.4/1)

2. ระยะกระบวนการทํางานและผลงาน 60 คะแนน  จากการทําโครงการ กําหนดให
o รายงานความกาวหนาของครูผูสอน 5 คะแนน (แบบ คก.6) การดําเนินการตาม

เคาโครงท่ีวางไว อยางเปนระบบข้ันตอน และการแกปญหาเฉพาะหนาเม่ือแผนงานท่ีวาง
ไวมีปญหาหรืออุปสรรค รวมถึงการปรับปรุงแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึน

 การรายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการ การนําเสนอขอมูลท่ีเก่ียวกับความรอบรูและ
ทักษะของการทําโครงการ รวมท้ังการปรึกษากับครูผูสอนครูท่ีปรึกษา โดยเฉพาะอยางย่ิง
การสงรายงานความกาวหนาการทําโครงการแกครูผูสอนและครูท่ีปรึกษาฯอยางตอเนื่อง

 การรวมมือกัน การชวยเหลือกันในการทํางาน รวมถึงความรับผิดชอบของสมาชิก
หมายเหตุ เกณฑในการพิจารณานั้น ครูผูสอนและครูท่ีปรึกษาฯสามารถพิจารณาไดตาม

ความเหมาะสม
o สอบโครงการ 55 คะแนน ผูพิจารณา คือ คณะกรรมการการสอบทุกทาน โดยพิจารณา

จาก
o ประเมินผลงานของโครงการ(แบบคก.8/1) (30 คะแนน)ในวันท่ีสอบโครงการ
o ประเมินการนําเสนอโครงการ(แบบคก.8/2) (10 คะแนน)ในวันท่ีสอบโครงการ

พิจารณาดังนี้
 การเตรียมความพรอมในการนําเสนอโครงการ 5 คะแนน
 ลําดับข้ันในการนําเสนอโครงการ 5 คะแนน
 ความแมนยําชัดเจนในเนื้อหา การตอบคําถามท่ีถูกตอง 5 คะแนน
 ความรูท่ีไดจากการทําโครงการนาสนใจและมีประโยชน 5 คะแนน
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 สามารถนําขอความรูท่ีไดไปปรับใชในสาขาวิชาของตนไดอยางเหมาะสม 5 คะแนน
o การเขียนรายงานวิจัยโครงการ (แบบคก.8/3) (15คะแนน)และครูผูสอนโครงการเปน

พิจารณารายงานโครงการท่ีผานการสอบและแกไขเรียบรอยแลวโดยคณะกรรมการสอบ
โครงการ

หมายเหตุ : นักเรียนนักศึกษาตองดําเนินการตามข้ันตอน สงผลงานพรอมสงรูปเลมและสอบ
โครงการตามวันเวลาท่ีกําหนดและรูปเลมตองไดรับการอนุมัติเทานั้น จึงสามารถนําไปเขาเลม
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สวนประกอบของเอกสารโครงการ

สวนประกอบของเอกสารโครงการ แบงออกเปน 3 สวน  ไดแก
สวนนํา ประกอบดวย

1.1 ปกนอก
1.2 ปกใน
1.3 บทคัดยอ (5-10 บรรทัด)
1.4 กิตติกรรมประกาศ
1.5 สารบัญ

สวนเนื้อเรื่อง ประกอบดวย
2.1 บทท่ี1 บทนํา

2.1 ท่ีมาและความสําคัญของปญหา
2.2 วัตถุประสงคของโครงการ
2.3 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ
2.4 ขอบเขตของโครงการ
2.5 นิยามศัพทเฉพาะ
2.6 ผลท่ีคาดวาจะไดรับ

2.2 บทท่ี 2 หลักการและทฤษฎีท่ีเก่ียวของ
2.3 บทท่ี 3 วิธีการดําเนินงาน
2.4 บทท่ี 4 ผลการดําเนินงาน
2.5 บทท่ี 5 สรุปผลอภิปรายผลและขอเสนอแนะ

สวนอางอิง ประกอบดวย
3.1 บรรณานุกรม (เอกสารอางอิง)
3.2 ภาคผนวก

- รูปภาพกิจกรรม
- เอกสารขออนุญาตทางราชการ
- แบบสอบถาม แบบทดสอบตางๆ
- อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ

3.3 ประวัติผูจัดทํา
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ตัวอยางเอกสารรูปเลมโครงการ
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การเขียนรายงานวิชาโครงการ
( ตัวอยาง )



o

หนาท่ัวไปใหเริ่มชิดขอบบน 1.5 นิ้ว  ทุกหนา  ยกเวนหนาบทท่ี
บทที่ 1
บทนํา

การจัดหนากระดาษ

ก้ันหลัง 1 นิ้วก้ันหนา 1.5 นิ้ว

หนาเริ่มตนบทตางๆใหก้ัน
บน 2 นิ้ว

ก้ันหลัง 1 นิ้ว
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(1บรรทัด)
เคร่ืองกําเนิดไฟฟาขนาดเล็ก

SMALL  GENERATOR

ธีรนันท เย็นใจรอด
เจนภพ       ใหมคง

โครงการนี้เปนสวนหนึ่งของ วิชาโครงการรหัสวิชา....................
ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชา..................................... สาขาวิชาไฟฟากําลัง วิทยาลัยเทคนิคจะนะ
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บทที่ 1 (ใชอักษรตัวเขม  ขนาด 18 หนา)
บทนํา (ใชอักษร  ขนาด 18 หนา)

< เวน 2 บรรทัด>

1.1//ท่ีมาและความสําคัญของปญหา (ใชอักษร  ขนาด 16 หนา)
///////กลาวถึงความเปนมา  เหตุจูงใจ

(ควรกลาวถึงที่มาของเรื่องที่จะทําการโครงการวิจัย เนื่องจากสาเหตุอะไร  ควรกลาวถึงปญหา
ทีเ่ปนจุดสนใจ  กรณีการทําโครงการใหประโยชน  โดยเขียนประเด็นสําคัญที่จะศึกษาใหกะทัดรัด
และชัดเจน   อาจมีการอางถึงสิ่งที่เก่ียวของ)
1.2//วัตถุประสงคของโครงการ

(ควรระบุถึงความมุงหมาย  หรือวัตถุประสงคของการศึกษาวาตองการพิสูจนเรื่องอะไร  หรือตองการ
รูเรื่องอะไรบาง  วัตถุประสงคตองสอดคลองกับเนื้อเรื่อง)

เชน เพ่ือสรางและพัฒนาตนแบบเครื่องกําเนิดไฟฟาขนาดเล็ก...........................................
1.3// ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ

(ควรเปนการตอบคําถามลวงหนาจากวัตถุประสงคของโครงการที่ตั้งไว)
1.3.1 ไดเครื่องกําเนิดไฟฟาขนาดเล็ก
1.3.2 ตอบสนองความตองการดานพลังงานทดแทนไดระดับหนึ่ง

1. 4 ขอบเขตของโครงการ
(กรอบแนวคิดในการวิจัย   ควรเปนการระบุวาการศึกษานั้นวาจะทําในเรื่องอะไรมีขอบเขตกวางหรือ

แคบเพียงไร  โดยกลาวถึงขอบเขตเก่ียวกับ  ประชากร  กลุมตัวอยาง  ตัวแปรที่ศึกษา  เนื้อหาที่ศึกษา
ระยะเวลาที่ศึกษา  ฯลฯ )

ตัวอักษร  ขนาด 16 ปกติ
พอยท

2 นิ้ว (หนาบทที่ 1, 2,3, 4, 5 ไมตองใสเลข
หนา้)
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1. 5 นิยามศัพทเฉพาะ
(ควรเปนการใหความหมายที่เฉพาะเจาะจงของคําศัพทบางคําที่ใชในการทําโครงการ)

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

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

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

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

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

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

..........................................................................................................................................................................
1. 6 ผลท่ีคาดวาจะไดรับ

(ควรเปนการกลาวถึงการนําผลที่ไดจากการนําผลที่ไดจากการทําโครงการครั้งนี้ไปใชประโยชน
ตอไปในอนาคต)
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
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บทที่ 2 (ใชอักษรตัวเขม  ขนาด 18 พอยท)
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ (ใชอักษร  ขนาด 18 หนา)

< เวน 2 บรรทัด>
2.1 ทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ (ใชอักษรตัวเขม   ขนาด 16 หนา)

(ควรอางทฤษฎีที่เก่ียวของประกอบการทําโครงการ)
2.1//ทฤษฎีเกี่ยวกับเครื่องกําเนิดไฟฟา

2.1.1//เครื่องกําเนิดไฟฟา คือ เครื่องมือที่ใชสําหรับแปลงพลังงานกลเปนพลังงานไฟฟา โดยอาศัย
หลักการทํางาน วาเมื่อสนามแมเหล็กเคลื่อนที่ตัดขดลวด หรือขดลวดเคลื่อนที่ตัดสนามแมเหล็กก็จะไดไฟฟา
ออกมา

2.1.2//กฎของฟาราเดยและทิศทางของแรงเคลื่อนไฟฟาเหนี่ยวนํา
2.1.3 หลักการทํางานของเครื่องกําเนิดไฟฟา

รูปที่ 2.2 เครื่องกําเนิดไฟฟา 2 ข้ัว แบบงาย มีขดลวดอาเมเจอร 1 รอบหมุนตัดสนามแมเหล็กในทิศทาง
ตามเข็มนาฬิกา

2 นิ้ว (หนาบทที่ 1, 2,3, 4, 5 ไมตองใสเลข
หนา้)

ขนาด 16 ปกติ
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2.2 เอกสารท่ีเกี่ยวของ
(ควรอางงานวิจัยที่เก่ียวของจากที่มีผูทํามากอนแลวประกอบการทําโครงการ)

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

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

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

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

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

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

..........................................................................................................................................................................
2.3 หัวขอ............................

(กําหนดหัวขอจากเอกสารที่เก่ียวของมาประกอบการวิจัย เชน  กรอบวิสัยทัศนของวิทยาลัยฯ
ของสอศ. ของกระทรวง   ระเบียบที่เอ้ืออํานวย  แผนพัฒนาอาชีวศึกษา  แผนพัฒนา ฯ ฉบับที่....... ฯลฯ)
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................

2. 4 หัวขอ.......................
(กําหนดหัวขอจากเอกสารที่เก่ียวของมาประกอบการวิจัย เชน  กรอบวิสัยทัศนของวิทยาลัยฯ

ของสอศ. ของกระทรวง   ระเบียบที่เอ้ืออํานวย  แผนพัฒนาอาชีวศึกษา  แผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ ....... ฯลฯ )
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................

ขนาด 16 ปกติ
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2. 5 หัวขอ...................
(กําหนดหัวขอจากเอกสารที่เก่ียวของมาประกอบการวิจัย เชน  กรอบวิสัยทัศนของวิทยาลัยฯ

ของสอศ. ของกระทรวง   ระเบียบที่เอ้ืออํานวย  แผนพัฒนาอาชีวศึกษา  แผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ ...... ฯลฯ )
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

ขนาด 16 ปกติ
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บทที่ 3 (ใชอักษรตัวเขม  ขนาด 18 หนา)
วิธีดาํเนินการศึกษาคนควา (ใชอักษร  ขนาด 18 หนา)

(บทท่ี 3 กรณีทําสิ่งประดิษฐฯ)
ในการดําเนินการศึกษาคร้ังนี้  คณะผูจัดทําโครงการไดศึกษาขอมูลเบื้องตน (เกี่ยวกับการ

สรางสิ่งประดิษฐ ชื่อเร่ือง.........................) และไดดาํเนินการตามขั้นตอนดังนี้
///////3.1 ศึกษาขอมูลเบื้องตน

3.2 อุปกรณ / เคร่ืองมือท่ีใชในการสรางเคร่ืองมือ
3.3 การออกแบบ
3.4 การสราง
3.5 การทดลองประสิทธิภาพ

3.1 ศึกษาขอมูลเบื้องตน (ใชอักษร  ขนาด 16 หนา)
/////// (ควรอางขอมูลเบื้องตนที่ดําเนินการศึกษาคนควา เชน เครื่องจักร  เครื่องมือปจจุบัน เปนแบบขนาด
ที่สูญเสียพลังงาน  หรือการทํางานลาชา ฯลฯ  เกิดจาก   หากปรับเปลี่ยนอุปกรณ  ขนาด ฯลฯจะเกิด
ประโยชนอยางไร)
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
3.2 //อุปกรณ / เครื่องมือท่ีใชในการสราง
///////3.2.1………………………………………………………………………………………

3.2.2………………………………………………………………………………………
3.2.3………………………………………………………………………………………

2 นิ้ว (หนาบทที่ 1, 2,3, 4, 5 ไมตองใสเลข
หนา)

ขนาด 16 ปกติ
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3.3 การออกแบบ ( เขียนแบบพรอมระบุสัดสวนที่ชัดเจน)
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
3.4 การสราง (ระบุข้ันตอนการสราง)
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
3.5 การทดลองประสิทธิภาพ (ระบุวิธีการทดสอบเปนขอ ๆ  กอน – หลัง วาทําอยางไร )
(เหมาะกับการวิจัยและพัฒนา , การวิจัยแบบทดสอบ,การวิจัยเชิงเปรียบ)
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................

ขนาด 16 ปกติ
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บทที่ 3 (ใชอักษรตัวเขม  ขนาด 18 หนา)
วธิีดําเนินการวิจัย (ใชอักษรตัวเขม  ขนาด 18 หนา )

(บทที่ 3 กรณีทําวิจัยโดยศึกษาเชิงสํารวจ)
ในการดําเนินการศึกษาครั้งนี้  เปนการทําโครงการเชิงสํารวจ (Survey   Project ) คณะผูจัดทํา

โครงการไดศึกษาขอมูลเบื้องตน (เก่ียวกับการศึกษาชื่อเรื่อง.........................) และไดดําเนินการตามข้ันตอน
ดังนี้
3.1// ประชากรและกลุมตัวอยาง(ใชอักษร  ขนาด 16 หนา)
///////3.1.1 ประชากร (ประชากรทั้งหมดที่ทําการศึกษาครั้งนี้มีจํานวนเทาไร)
..........................................................................................................................................................................
///////3.1.2 กลุมตัวอยาง (จากการกําหนดตัวอยางตามตารางกําหนดขนาดของ Krejcie  R.V.  and
D.W.  Morgan ( 1970 : 608 ) แลวเก็บขอมูลโดยสุมตัวอยางแบบงายดวยการจับฉลากโดยเทียบสัดสวน

บัญญัติไตรยางศ  ตามจํานวนประชากรแตละกลุม   จากจํานวน.........กลุม คือ
กลุมที่ 1……………………………………………………………………………………………
กลุมที่ 2……………………………………………………………………………………………
กลุมที่  ฯลฯ

3.2 เครื่องมือท่ีใชในการทําโครงการ
///////3.2.1 การสรางเคร่ืองมือ
..........................................................................................................................................................................
///////3.2.2 การตรวจสอบเคร่ืองมือ
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
3.3 การเก็บรวบรวมขอมูล
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

2 นิ้ว (หนาบทที่ 1, 2,3, 4, 5 ไมตองใสเลข
หนา)

ขนาด 16 ปกติ
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3.4 การวิเคราะหและการแปรผลขอมูล
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

3.5 สถิติท่ีใชในการวิเคราะห
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
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บทที่ 4 (ใชอักษรตัวเขม  ขนาด 18 หนา)
ผลการทดสอบ (ใชอักษร  ขนาด 18 หนา)
(บทท่ี 4 กรณีทําสิ่งประดิษฐฯ)

ผลการทดสอบประสิทธิภาพการทํางานของ (ชื่อชิ้นงาน)..................................................................
......................................................................................................................................ผลปรากฏดังนี้

ตารางที่ 1 แสดง....................................

จากตารางท่ี 1 แสดงวา....................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

ตารางที่ 2 แสดง....................................

จากตารางท่ี 2 แสดงวา....................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

2 ( 1, 2,3, 4, 5 ไม่ตอ้งใส่เลข
หนา้)

ขนาด 16 ปกติ

ขนาด 16 ปกติ
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ตารางที่ 3 แสดง....................................

จากตารางท่ี 3 แสดงวา....................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

ตารางที่ 4 แสดง....................................

จากตารางท่ี 4 แสดงวา....................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
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ตัวอยาง บทที่ 4 (ใชอักษรตัวเขม  ขนาด 18 หนา)
ผลการทดสอบ (ใชอักษร  ขนาด 18 หนา)

ผลการทําโครงการเครื่องกําเนิดไฟฟาขนาดเล็กครั้งนี้ สามารถผลิตกระแสไฟฟา ไดตาม
วัตถุประสงคที่ตั้งไวในขางตน และสามารถใชเปนตนแบบในการพัฒนาไดอีกตอไป   การทดลองจะใชแรงลม
จากพัดลมเพ่ือหาจํานวนรอบที่มีผลตอแรงดันที่เกิดข้ึน  ผลการทดลองปรากฏผลดังนี้

ตารางที่ 4.1 บันทึกผลการทดลองระหวางรอบตอนาทีกับแรงดันไฟฟาที่เกิดข้ึน
ท่ี ความเร็วรอบ (rpm) แรงดันท่ีเกิดขึ้น(Volt)
1 390 2.7
2 440 3
3 462 3.5
4 482 3.8

จากตารางที่ 4.1 พบวา.............................................
...............บรรทัดสุดทาย...เวนไว 1 บรรทัด...............

แผนภูมิที่ 4.1 แสดงการเกิดแรงดันไฟฟาของเครื่องกําเนิดไฟฟา
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บทที่ 4 (ใชอักษรตัวเขม  ขนาด 18 หนา)
ผลการวิเคราะหขอมูล (ใชอักษรตัวเขม  ขนาด 18 หนา)
(บทท่ี 4 กรณีทําโครงการโดยศึกษาเชิงสํารวจ)

บทนํา
การทําการโครงการเพ่ือศึกษา
ผลท่ีไดรับจากการทําโครงการ

...............................................................................................................................................................
ตารางท่ี 1 แสดง..........................

จากตารางที่ 1 แสดงวา....................................................................................................................................

ตารางที่ 2 แสดง....................................

จากตารางที่ 2 แสดงวา....................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

2 ( 1, 2,3, 4, 5 ไม่ตอ้งใส่เลข
หนา้)
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ตารางที่ 3 แสดง....................................

จากตารางที่ 3 แสดงวา....................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
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บทที่ 5 (ใชอักษรตัวเขม  ขนาด 18 หนา)
สรุป / อภิปรายผลและขอเสนอแนะ (ใชอักษรตัวเขม ขนาด 18 หนา)

จากการทําโครงการเรื่อง..................................................................................................................................
โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ....................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
การจัดทําโครงการครั้งนี้  ผูจัดทําไดผลสรุปดังนี้
5.1 สรุปผลการจัดทําโครงการ (ใชอักษร  ขนาด 16 หนา)
/////// ( การเขียนบทสรุปเปนการเขียนบอกวาทําอะไรและไดผลเปนอยางไร  ดูจากวัตถุประสงค
ท่ีกําหนดไว)
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
5.2 อภิปรายผลการจัดทําโครงการ
/////// ( ระบุสาเหตุหรือเหตุผลท่ีมีผลจากการทําโครงการเปนไปดังบทสรุป)
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

2 ( 1, 2,3, 4, 5 ไม่ตอ้งใส่เลข
หนา้)
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5.3 ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
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บรรณานุกรม

ตัวอยางการเขียนเอกสารอางอิง (แบบท่ี 1)
ภาษาไทย
หนังสือ
() ชื่อผูแตง . ชื่อหนังสือ . พิมพครั้งที่ . จังหวัด; สํานักพิมพ . ป พ.ศ. ที่พิมพ.
ตัวอยาง
(1)ธนัท ชัยยุทธ . วงจรอิเล็กทรอนิกสพื้นฐาน . พิมพครั้งที่ 3. กรุงเทพมหานคร; อักษรเจริญ
ทัศน.2545.
(2)ปรีชา ชนะสงคราม และ สมพล ศรีสะอาน . มอเตอรกระแสตรงพื้นฐาน . กรุงเทพมหานคร :
ซีเอ็ดยูเคชั่น . 2545.
-เวน 8 ตัวอักษร-เมื่อเขียนในบรรทัดเดียวไมพอ เมื่อข้ึนบรรทัดใหมใหยอหนาเขาไป 8 ตัวอักษร
วารสาร
()ชื่อผูแตง . "ชื่อเรื่อง" . ชื่อวารสาร . ฉบับที่ ; หนาที่ .
ตัวอยาง
(3)ยืน ภูสุวรรณ. "การใชคอมพิวเตอรชวยในการเรียนการสอน". วารสารไมโครคอมพิวเตอร.
ฉบับที่ 126 กุมภาพันธ 2545 ; 120-129.
หมายเหตุ ใหเรียงลําดับชื่อผูแตงตามลําดับตัวอักษรภาษาไทยและใสหมายเลขกํากับแตละรายการ
ไวหนา โดยเขียนไวในเครื่องหมาย ()

ภาษาอังกฤษ
ใชรูปแบบเดียวกับภาษาไทย และเรียงลําดับผูแตงตามอักษรภาษาอังกฤษ เชน
(4)Heinich, Robert and Russal, Jame D. Instructional Media : the New Technologies of
Instruction. New York: John Wiley&Sons Inc.,1982.

เว็ปไซท
ถามีการอางอิงขอมูลจากเว็บไซต ใหอางอิงเปนชื่อเว็บไซตที่อางถึงขอมูลอยู และเรียงลําดับ
ตามอักษรภาษาอังกฤษ
(5)http://www.elecnet.chandra.ac.th/tipntrick/stepper/index.ht

ขนาด 18
หนา

ขนาด 16 ปกติ

รูปแบบวิธีการเขียน
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ภาคผนวก
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แบบสอบถามเพ่ือการสํารวจขอมูล
เร่ือง

ความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอรานมินิมารท วิทยาลัยเทคนิคจะนะ
คําชี้แจงการตอบแบบสอบถาม

การทําแบบสํารวจนี้เปนสวนหนึ่งของการการศึกษาวิชาโครงการตามหลักสูตร
.......................................................................................................................หัวขอเรื่อง
.......................................................................โดยกําหนดใหมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความพึงพอใจของลูกคา
ในดานตางๆ ประกอบดวย บริการ  สินคา  ราคา  สถานที่ ฯลฯ

ผูทําโครงการจึงขอความอนุเคราะหจากทาน กรุณาตอบแบบสอบถามตามความคิดเห็นที่เปนจริง
ซึ่งจะเปนประโยชนในการพัฒนาการบริการ  สินคา  ราคา  สถานที่ ฯลฯตอไป
แบบสอบถามนี้มีท้ังหมด 3 ตอน คือ

ตอนท่ี 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นเก่ียวกับความพึงพอใจของลูกคา
ตอนท่ี 3 ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม

ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม
คําชี้แจง โปรดใสเครื่องหมายลงใน (   ) หนาขอความที่ตรงตาม ความเปนจริงเก่ียวกับตัวทาน
1. เพศ

(    ) ชาย
(    ) หญิง

2. ประสบการณการทํางาน
(    ) ต่ํากวา 5 ป
(    ) 5 – 10 ป
(    ) 10 ปข้ึนไป

3. การศึกษา
(    ) ปวช.
(    ) ปวส.
(    ) ปริญญาตรี
(    ) สูงกวาปริญญาตรี

4. หัวขอ....................
(    ) ...............................
(    ) .............................



20

ตอนท่ี 2 แบบสอบถามความพึงพอใจของลูกคาท่ีมีตอราน.......................... (ทั้งหมด 40 ขอ)
* โปรดตอบขอมูลที่ทานพึงพอใจที่มีตอราน................วาอยูในระดับใด

ใหทําเครื่องหมาย ( /  ) ลงในชองระดับความคิดเห็นเพียงระดับเดียว  ตามเกณฑ ดังนี้
5 หมายถึง   เห็นดวยกับคุณลักษณะนั้นในระดับ   มากที่สุด
4 หมายถึง   เห็นดวยกับคุณลักษณะนั้นในระดับ   มาก
3 หมายถึง เห็นดวยกับคุณลักษณะนั้นในระดับ ปานกลาง
2 หมายถึง   เห็นดวยกับคุณลักษณะนั้นในระดับ   นอย
1 หมายถึง   เห็นดวยกับคุณลักษณะนั้นในระดับ นอยที่สุด

ลําดับ
ท่ี คุณลักษณะ

ระดับของความคิคเห็น
มาก
ท่ีสุด
(5)

มาก
(4)

ปานกลาง
(3)

นอย
(2)

นอยท่ีสุด
(1)

1.
2.
3.
4.
5
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.

ดาน.............................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................

ดาน.......................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................

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

…….
…….
…….
…….
…….

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

…..
…..
…..
…..
…..

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

………...
………...
………...
………...
………...

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

…...
…...
…...
…...
…...

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

……….…
…….……
….……….
……….
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ลําดับ
ท่ี คุณลักษณะ

ระดับของความคิดเห็น
มาก
ท่ีสุด
(5)

มาก
(4)

ปานกลาง
(3)

นอย
(2)

นอยท่ีสุด
(1)

16
17.
18.
19.
20.

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40

ดาน....................................... (ตอ)
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................

ดาน......................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
ดาน.......................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................

…….
…….
…….
…….
…….

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

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

…..
…..
…..
…..
…..

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

…..
…..
…..
…..
…..
…….
…….
…

………...
………...
………...
………...
………...

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

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

…...
…...
…...
…...
…...

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

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

……….
……….
……….
……….
……….

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

……….
……….
……….
……….
……….
……….
……….
……….
……….
……….
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ตอนท่ี 3 ขอเสนอแนะเพิ่มเติม
ความคิดเห็นเพ่ิมเติมที่กรุณาเสนอแนะเก่ียวกับ
ความพึงพอใจของลูกคา ทั้ง 4 ดาน

1. ดาน...................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………...............................
...............................................
……………………………………...............................................................................................................
……………………………………...............................................................................................................
2. ดาน...................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………............................
...............................................
……………………………………...............................................................................................................
……………………………………...............................................................................................................
3. ดาน...................................
……………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………...............................
.................................................
……………………………………...............................................................................................................
……………………………………...............................................................................................................
4. ดาน...................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….......................................................
........................................................

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

*** ขอบพระคุณเปนอยางสูงทีใ่หความอนุเคราะห    ตอบคําถามดวยความเปนจริง
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ภาพถายขณะทําโครงการ

คําอธิบายภาพ คําอธิบายภาพ

คําอธิบายภาพ คําอธิบายภาพ

คําอธิบายภาพ คําอธิบายภาพ

คําอธิบายภาพ คําอธิบายภาพ
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ตัวอยางหนังสือราชการ
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ที่  ศธ
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ

ตําบล........ อําเภอ..........
จังหวัด..........(..............)

ตุลาคม 25......
เรื่อง  ขอเชิญเปนผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือการทําโครงการ
เรียน
สิ่งที่สงมาดวย   แบบสอบถามการทําโครงการ จํานวน 1 ชุด

ดวย นาย / นางสาว ..............................................................นักศึกษาระดับชั้น
.....................................
สาขาวิชา........................................จะทําการวิจัยเรื่อง..............................................

สาขาวิชา................................................พิจารณาแลวเห็นวาทานเปนผูมีความรูความสามารถเก่ียวกับ
เรื่องดังกลาวเปนอยางดี จึงขอเชิญทานเปนผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือการวิจัยเก่ียวกับแบบสอบถาม
ดังที่แนบมาพรอมนี้  จํานวน 1 ชุด  วามีเนื้อหาถูกตองและเหมาะสมมากนอยเพียงใด  ซึ่งผลการตรวจสอบ
ของทานจะชวยใหการเก็บขอมูลของ  นาย / นางสาว................................................................... ........มีความ
สมบูรณยิ่งข้ึน

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและหวังวาจะไดรับความอนุเคราะหจากทานดวยดีและขอขอบคุณเปน
อยางยิ่งมาในโอกาสนี้ดวย

ขอแสดงความนับถือ
........................................

(.............................................)
ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคจะนะ

ฝายวิชาการ
โทร. 0 – 74-477 – 292
โทรสาร 0 – 74-477 – 292
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ที่  ศธ 0650.11 /
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ

ตําบล........ อําเภอ..........
จังหวัด..........(..............)

ตุลาคม 25.......
เรื่อง  ขอความอนุเคราะหใหนักศึกษาทดลองเครื่องมือการประเมินเพ่ือการทําโครงการ
เรียน

ดวย  นาย / นางสาว.............................................นักศึกษาระดับชั้น........................................
สาขาวิชา.........................................ไดทําการศึกษาทําโครงการเรื่อง...............................................................
สาขาวิชา........................................................จึงขอความรวมมือจากทานโปรดพิจารณาอนุญาต  ใหนักศึกษา
ไดทดลองใชแบบสอบถาม  เพ่ือการวิจัยในหนวยงานของทานได

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุญาตและขอขอบคุณในความอนุเคราะหของทานมา
ในโอกาสนี้ดวย

ขอแสดงความนับถือ
........................................

(.............................................)
ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคจะนะ

ฝายวิชาการ
โทร. 0 – 74-477 – 292
โทรสาร 0 – 74-477 – 292
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คําสั่งวิทยาลัยเทคนิคจะนะ
ที่ ........./ 25.......

เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการควบคุมตรวจสอบพิจารณาหัวขอเคาโครงและอนุมัติ
วิชาโครงการสาขาวิชา.......................................ปการศึกษา 25.......

----------------------------------------------------------------
เพ่ือใหการควบคุมตรวจสอบพิจารณาหัวขอเคาโครงและอนุมัติวิชาโครงการสาขาวิชา......................

ปการศึกษา 255 เปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ  จึงแตงตั้งคณะกรรมการควบคุมตรวจสอบ
พิจารณาหัวขอเคาโครงและอนุมัติวิชาโครงการสาขาวิชา.................................................ปการศึกษา 25......
ดังตอไปนี้

1. คณะกรรมการอํานวยการ
1.1 ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคจะนะ ประธานกรรมการ
1.2 รองผูอํานวยการฝายบริหารทรัพยากร กรรมการ
1.3 รองผูอํานวยการฝายแผนงานและความรวมมือ กรรมการ
1.4 รองผูอํานวยการฝายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา กรรมการ
1.5 รองผูอํานวยการฝายวิชาการ กรรมการและเลขานุการ
1. คณะกรรมการพิจารณาหัวขอการเขียนโครงการ มีหนาที่พิจารณาหัวขอการเขียนโครงการ

เพ่ือตรวจสอบวิชาโครงการที่กลุมนักศึกษาเสนอเพ่ืออนุญาตใหดําเนินการได  ประกอบดวย
2.1 รองผูอํานวยการฝายวิชาการ ประธานกรรมการ
2.2 หัวหนาแผนกวิชา......................................... รองประธานกรรมการ
2.3 อาจารยที่ปรึกษารวมโครงการ กรรมการ
2.4 อาจารยที่ปรึกษาโครงการ กรรมการและเลขานุการ

3. คณะกรรมการครูท่ีปรึกษาและควบคุมวิชาโครงการ มีหนาที่เปนครูที่ปรึกษาโครงการ
ครูที่ปรึกษารวมโครงการ  ควบคุม  ตรวจสอบ  ใหคําปรึกษา  และประเมินผลนําเสนอเพ่ือขออนุมัติผล
การเรียนตอไป  โดยนักศึกษา 1 กลุมใหเลือกครูที่ปรึกษา 1 คน  และครูที่ปรึกษารวมโครงการอีก 1
คน (ครูที่ปรึกษาโครงการ   และครูที่ปรึกษารวมโครงการใหพิจารณาจากจากคณะกรรมการกลุมที่ 3 นี้ )
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3.1 .................................................................. ครูที่ปรึกษาโครงการสาขาวิชา......................
3.2 .................................................................. ครูที่ปรึกษาโครงการสาขาวิชา......................
3.3 .................................................................. ครูที่ปรึกษาโครงการสาขาวิชา......................
3.4 .................................................................. ครูที่ปรึกษาโครงการสาขาวิชา......................
3.5 .................................................................. ครูที่ปรึกษาโครงการสาขาวิชา......................
3.6 .................................................................. ครูที่ปรึกษาโครงการสาขาวิชา......................

1. คณะกรรมการสอบวิชาโครงการ  มีหนาที่ดําเนินการสอบวิชาโครงการใหเปนไปตามวัตถุประสงค
ของการทําโครงการและเปนไปตามรูปแบบการเขียนรายงานวิชาโครงการ  มีจํานวนไมนอยกวา 3 คน
ประกอบดวย ครูที่ปรึกษาโครงการ 1 คน ครูที่ปรึกษารวมโครงการ 1 คน  รวมกับอาจารยที่มีรายชื่อตาม
ขอ 3 และ หัวหนาแผนกวิชานั้น ๆ  อีก 1 คน  รวมกันไมนอยกวา 3 คน

4.1 หัวหนาแผนกวิชา..................... ครูผูสอบวิชาโครงการสาขาวิชา.................................
4.2 ...................................ครูผูสอบวิชาโครงการสาขาวิชา.................................

สั่ง  ณ  วันที่ ......... ……………. พ.ศ. 2560

(………………………………. )
ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคจะนะ
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(ตัวอยางการเขียนประวัติยอ)

ประวัติยอผูจัดทํา

ชื่อ นายปฐมพร   สีหาเสนา
เกิด 4 กันยายน 2535
ที่อยู 229/1 ม.3 ต.จะโหนง

อ.จะ จ.สงขลา (90130)

ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2544 ป.6 โรงเรียนจะนะวิทยาคม
พ.ศ. 2547 ม.3 โรงเรียนจะโหนงวิทยา
พ.ศ. 2550 ปวช. ไฟฟากําลัง วิทยาลัยเทคนิคจะนะ
พ.ศ. 2552 ปวส. ไฟฟากําลัง วิทยาลัยเทคนิคจะนะ

ประวัติการทํางาน
พ.ศ. 2558 ฝกงาน สํานักงานบริการลูกคา การไฟฟาสวนภูมิภาค อําเภอจะนะ
พ.ศ. 2558 ฝกงาน บริษัท ผลิตภัณฑกระดาษไทย  จํากัด

เกียรติบัตรที่ไดรับ (ถาม)ี
พ.ศ. 2559 - นักเรียนผูมีผลการเรียนดี ประจําปการศึกษา 2559

- เยาวชนดีเดนสาขาพัฒนาเยาวชน และบําเพ็ญประโยชน
จังหวัดสงขลา ประจําป 2558

- ทําหนาที่นายกองคการวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย
หนวยวิทยาลัยเทคนิคจะนะ

- ทําหนาที่ปฏิคมองคการวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย
ระดับภาค ภาคก

รูปภาพ



ภาคผนวก
แบบฟอรมตาง ๆ



แบบเสนอเคาโครงโครงการ

1. ช่ือโครงการ ...............................................................................................................................
2. รายช่ือผูจัดทําโครงการ

1. นาย/นางสาว.....................................................รหัสประจําตัว....................................ชัน้..........
2. นาย/นางสาว.................................................... รหัสประจําตัว....................................ชัน้..........
3. นาย/นางสาว.................................................... รหัสประจําตัว....................................ชัน้..........

3. ประเภทการจัดทําโครงการวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ
1.ดานพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.ดานการประกอบอาชีพ
3.ดานผลิตภัณฑสําเร็จรูป
4.ดานการอนุรักษพลังงาน
5.ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
6.ดานการแพทยและชีวอนามัย

7.ดานผลิตภัณฑอาหาร
8.ดานเทคโนโลยีการเกษตร (เครื่องมืออุปกรณเพ่ือการดํานา)
9.ดานหัตถศิลป
10.ดานนวัตกรรมซอฟตแวรและระบบสมองกลฝงตัว

(Software & Embedded System Innovation)
11.ดานบําบัดน้ํา (น้ําเพ่ือประชาชน)
12.อ่ืนๆ.................................

ลักษณะโครงการ ใหม ตอเนื่อง ปรับปรุง(ป.............)

4. ครูผูสอนโครงการ ................................................................................................................................

5. ครูท่ีปรึกษาโครงการ ..........................................................................................................................

6. หลักการและเหตุผล
.................................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

7. วัตถุประสงคของโครงการ
7.1 ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
7.2 ………………………………………………………………………………………………………………………………………
7.3 ………………………………………………………………………………………………………………………………………
7.4. …………………………………………………………………………………………………………………………………..…

คก.1 31
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8.ขอบเขตของโครงการ
.........................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

.......................................................................................................................................................................
9.แนวความคิดในการออกแบบโครงการ

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

10.รูปรางช้ินงานโดยสังเขป (ถามี)

โครงรางชิ้นงาน
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11.แหลงความรู / เอกสารอางอิง
.........................................................................................................................................................

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

.......................................................................................................................................................................
12.ประมาณการวัสดุ-อุปกรณในการทําโครงการ

ท่ี รายการ จํานวน
ราคา ช่ือรานคาและ

หมายเลขโทรศัพท
(ถามี)

หนวยละ
(บาท)

รวม
(บาท)

รวมท้ังสิ้น
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13.วิธีดําเนินงาน
ตารางปฏิทินการดําเนินงาน (ตัวอยาง)

ท่ี รายการ
สัปดาหท่ี หมาย

เหตุ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 ศึกษาขอมูล
2 เสนอโครงการ
3 ออกแบบชิ้นงาน
4 เตรียมวัสดุ
5 ลงมือปฏิบัติงาน
6 ทดสอบการทํางาน/ปรับปรุง

7 จัดทํารายงานโครงการ
8 นําเสนอโครงการ
9 ฯลฯ

14.ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการทําโครงการ
1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
2. ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
3. ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
4. ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
5. ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
วันท่ีเสนอโครงการ  วันท่ี..........เดือน............................พ.ศ...............

ลงชื่อ............................................................ผูทําโครงการ ลงชื่อ............................................................ผูทําโครงการ
(............................................................) (............................................................)
โทร................................................... โทร...................................................

ลงชื่อ............................................................ผูทําโครงการ
(............................................................)
โทร...................................................

ตรวจสอบ / พิจารณาแลวเห็นสมควร ตรวจสอบ / พิจารณาแลวเห็นสมควร
ดําเนินการได แกไข ปรับปรุง อนุญาตใหดําเนินการได ไมอนุญาต
ลงชื่อ............................................................ครูท่ีปรึกษา ลงชื่อ............................................................ครูผูสอน

(............................................................) (............................................................)
โทร................................................... โทร...................................................
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คําอธิบาย แบบเสนอเคาโครงโครงการ

1.ช่ือโครงการ ควรเปนขอความท่ีกะทัดรัด ชัดเจน  สื่อความหมายตรงกัน
2.รายช่ือผูจัดทําโครงการ

- รายชื่อนักเรียนท่ีทําโครงการนี้รวมกัน
3.ประเภทการจัดทํานวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ

-เลือกประเภทนวัตกรรมของโครงการท่ีทํา
4.ครูผูสอนโครงการ

- ครูผูสอนและครูท่ีปรึกษาโครงการอาจเปนคนเดียวกันได
5.ครูท่ีปรึกษาโครงการ

- ครูผูสอนและครูท่ีปรึกษาโครงการอาจเปนคนเดียวกันได
6.หลักการและเหตุผล

เปนการใหรายละเอียดเก่ียวกับความเปนมาท่ีกอใหเกิดความคิดท่ีจะทําโครงการนี้ ใหความรู
ความเขาใจเบื้องตนกับโครงการ เริ่มจากอธิบายสภาพปจจุบันท่ี เปนอยูแลวกลาวถึงปญหาท่ีเกิดข้ึน

เหตุผลสําคัญท่ีทําใหตองทําเรื่องนี้ ใชวิธีการอะไรในการแกปญหา หรือนํามาใชในการพัฒนา
โครงการมีประโยชนอะไร มีสวนปญหานั้นอยางไร เพ่ือใหผูอานเห็น ความสําคัญของ
โครงการ

7.วัตถุประสงคของโครงการ
- ควรเปนจุดมุงหมายท่ีสามารถวัดไดอยางเปนรูปธรรม หรือกลาวถึงสิ่งท่ีตองการใหเกิดข้ึน

หลังจากทําโครงการนี้แลว ควรระบุออกมาเปนขอๆ

8.ขอบเขตของโครงการ
ระบุสิ่งท่ีตองการจะศึกษา หรือแกไขวาครอบคลุมอะไร เพียงใดบาง ท้ังในดานของเวลา สถานท่ี

กลุมบุคคล

9.แนวความคิดในการออกแบบโครงการ
หลักการ ทฤษฎี ขอความรู ท่ีนํามาใชหรือท่ีเก่ียวของ ในการทําโครงการ เขียนบรรยายพอสังเขป

ควรมีเอกสารอางอิง
10.รูปรางช้ินงานโดยสังเขป

ลักษณะรูปรางของโครงการ หรือรูปลักษณะชิ้นสวนตางๆท่ีเชื่อมโยงเขาดวยกันเปนโครงการ
11.แหลงความรู / เอกสารอางอิง

- อาจเปนเอกสาร ตํารา บุคคล หรือสถานท่ีท่ีผูเรียนจะสามารถศึกษาหาความรูเพ่ือใหปฏิบัติ
โครงการนั้นบรรลุจุดมุงหมาย
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12.ประมาณการวัสดุ-อุปกรณในการทําโครงการ
- ควรระบุ รายชื่อ วัสดุ อุปกรณท่ีสําคัญ แหลงท่ีจะหาได ราคาจําหนายในปจจุบัน และรวม

คาใชจายท้ังหมดใหดูดวย

13.วิธีดําเนินงาน
- ควรจะมีลําดับข้ันตอนท่ีถูกตอง เหมาะสม สมเหตุสมผล เปนไปตามกระบวนการของการ

ทํางานนั้น ๆ กิจกรรมตามวิธีดําเนินการจะตองสอดคลองกับวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว และแตละข้ันตอน
ของการดําเนินงานใหระบุวันเดือนป ท่ีจะทํางานในแตละข้ันตอนนั้นดวย

14.ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการทําโครงการ
- ใหระบุถึงสิ่งท่ีจะไดรับเม่ือเสร็จสิ้นโครงการ เปนท้ังผลท่ีไดรับโดยตรงและโดยออม หรือ

ผลกระทบจากโครงการในดานดี ผลท่ีคาดวาจะไดรับนี้จะตองสอดคลองกับจุดประสงคและเปาหมาย



แบบขออนุญาตสอบเคาโครงโครงการ
ครั้งท่ี.............

ชื่อโครงการ :
........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................

ผูจัดทําโครงการ : 1..........................................................................................................................
2.........................................................................................................................
3.........................................................................................................................

ประเภทวิชา.............................................................................สาขาวิชา...................................................
สาขางาน.................................................................................ระดับชั้น.............................หอง.................

วันท่ีนัดสอบ....................................................................เวลา............................................................
สถานท่ี................................................................................................................................................

คณะกรรมการรับทราบการสอบเคาโครงโครงการ

ลงชื่อ............................................................กรรมการ ลงชื่อ............................................................กรรมการ
(............................................................) (............................................................)

วันท่ี.................เดือน....................พ.ศ................ วันท่ี.................เดือน....................พ.ศ................

ลงชื่อ............................................................กรรมการ
(............................................................)

วันท่ี.................เดือน....................พ.ศ................
ตรวจสอบ / พิจารณาแลวเห็นสมควร ตรวจสอบ / พิจารณาแลวเห็นสมควร

ดําเนินการสอบได ไมสามารถใหสอบได อนุญาตใหดําเนินการได ไมอนุญาต
ลงชื่อ............................................................ครูผูสอน ลงชื่อ............................................................หน.สาขาวิชา

(............................................................) (............................................................)
วันท่ี.................เดือน....................พ.ศ................ วันท่ี.................เดือน....................พ.ศ................

หมายเหตุ : ใชเพ่ือขออนุญาตสอบเคาโครงโครงการ รวมกับแบบเสนอเคาโครงโครงการ (คก.1)
แบบรายงานผลการสอบเคาโครงโครงการ (คก.2), แบบประเมินเคาโครงโครงการ (คก.3)

คก.2
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แบบรายงานผลการสอบเคาโครงโครงการ

ช่ือโครงการ
.........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
รายช่ือผูจัดทําโครงการ :-
1. นาย/นางสาว............................................................เลขประจําตัว....................................ชั้น..................
2. นาย/นางสาว............................................................เลขประจําตัว....................................ชั้น..................
3. นาย/นางสาว............................................................เลขประจําตัว....................................ชั้น..................

สอบเคาโครงโครงการ วันท่ี...................เดือน................................พ.ศ...............................

คณะกรรมการรายงานผลการสอบเคาโครงโครงการ
พิจารณา ผลการสอบ /เห็นควร

(....................................)
กรรมการสอบ

(....................................)
กรรมการสอบ

(....................................)

ประธานกรรมการสอบเคาโครง ฯ
วันท่ี.................เดือน....................พ.ศ.................

ผาน ไมมีการแกไข
ไมผาน เสนอเคาโครงใหม
ผาน แตตองมีการแกไข

รายการแกไขดังนี้
............................................................................................
...........................................................................................
............................................................................................
............................................................................................

อนุญาตใหดําเนินการได ไมอนุญาต
ลงชื่อ......................................................รองฝายวิชาการ

(............................................................)
วันท่ี.................เดือน....................พ.ศ................

คก.3
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แบบประเมินการเขียนใบเสนอเคาโครงโครงการ
โครงการ...................................................................................................ระดับชั้น..................กลุม..........

สาขางาน..........................................สาขาวิชา...............................................
ผูทําโครงการ 1................................................................................รหัสประจําตัว...................................

2................................................................................รหัสประจําตัว...................................
3................................................................................รหัสประจําตัว...................................

ขอ รายการประเมิน
ผลการประเมิน

5 4 3 2 1
1 ชื่อโครงการ
2 มีชื่อผูทําโครงการ/ครูท่ีปรึกษา/และอ่ืนๆครบตามหัวขอ
3 ท่ีมาและความสําคัญของโครงการ
4 วัตถุประสงคของโครงการ
5 ขอบเขตของโครงการ
6 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ
7 วิธีการดําเนินโครงการ
8 แผนการดําเนินโครงการ
9 การใชงบประมาณ/ทรัพยากรในการดําเนินการ
10 การจัดทําเอกสาร/การจดัพิมพ

รวมคะแนนแตละชอง
รวมคะแนนท้ังหมด

คะแนนท่ีได = คะแนนรวม =
10

คะแนน 5 หมายถึง  มีความเหมาะสม/ถูกตอง/ชัดเจน/เปนไปได   มากท่ีสุด
คะแนน 4 หมายถึง  มีความเหมาะสม/ถูกตอง/ชัดเจน/เปนไปได   มาก
คะแนน 3 หมายถึง  มีความเหมาะสม/ถูกตอง/ชัดเจน/เปนไปได   ปานกลาง
คะแนน 2 หมายถึง  มีความเหมาะสม/ถูกตอง/ชัดเจน/เปนไปได   นอย
คะแนน 1 หมายถึง  มีความเหมาะสม/ถูกตอง/ชัดเจน/เปนไปได   นอยท่ีสุด

ลงชื่อ..........................................................ครูผูสอน
(.........................................................)

......../............................/...............

คก. 4/1
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แบบประเมินเคาโครงโครงการ

ผูประเมิน...................................................................รับผิดชอบเปน..........................................................

ประเมินโครงการ (ช่ือโครงการ)...................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................

รายช่ือผูจัดทําโครงการ
1. นาย/นางสาว............................................................เลขประจําตัว....................................ชั้น..................
2. นาย/นางสาว............................................................เลขประจําตัว....................................ชั้น..................
3. นาย/นางสาว............................................................เลขประจําตัว....................................ชั้น..................

เกณฑในการประเมิน คะแนนประเมิน หมายเหตุ

1. ความสอดคลองของชื่อโครงการ กับวัตถุประสงคของโครงการ รวมถึง
หลักการและเหตุผล
2. ความยากงายของโครงการ สัมพันธกับจํานวนผูทําโครงการ
3. ความสามารถในการอธิบายเคาโครงโครงการไดอยางชัดเจน เขาใจงาย
4. การวางแผนดําเนินงานอยางชัดเจน และเหมาะสมกับเวลา สถานท่ี และ
จํานวนผูทําโครงการ

รวมคะแนน
คะแนน 5 หมายถึง  มีความเหมาะสม/ถูกตอง/ชัดเจน/เปนไปได   มากท่ีสุด
คะแนน 4 หมายถึง  มีความเหมาะสม/ถูกตอง/ชัดเจน/เปนไปได   มาก
คะแนน 3 หมายถึง  มีความเหมาะสม/ถูกตอง/ชัดเจน/เปนไปได   ปานกลาง
คะแนน 2 หมายถึง  มีความเหมาะสม/ถูกตอง/ชัดเจน/เปนไปได   นอย
คะแนน 1 หมายถึง  มีความเหมาะสม/ถูกตอง/ชัดเจน/เปนไปได   นอยท่ีสุด

ขอเสนอแนะ
.......................................................................................................................................................

ลงชื่อ.........................................................................
(........................................................................)

ผูประเมิน(คนท่ี……..)
................/................../...................

คก. 4/2
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แบบสรุปคะแนนประเมินเคาโครงโครงการ

โครงการ...................................................................................................ระดับชั้น..................กลุม..........
สาขางาน..........................................สาขาวิชา...............................................

ผูทําโครงการ 1...............................................................................รหัสประจําตัว...................................
2................................................................................รหัสประจําตัว...................................
3................................................................................รหัสประจําตัว...................................

สรุปผลการประเมินของกรรมการ
กรรมการ คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3

คะแนนแตละชอง
รวมคะแนน

คะแนนคาท่ีได=
รวมคะแนน

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

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

ลงชื่อ..............................................ประธานกรรมการ
(.........................................................)

......../............................/...............

คก. 4
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แบบอนุมัติเคาโครงโครงการ

ช่ือโครงการ
.........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
รายช่ือผูจัดทําโครงการ :-
1. นาย/นางสาว............................................................เลขประจําตัว....................................ชั้น..................
2. นาย/นางสาว............................................................เลขประจําตัว....................................ชั้น..................
3. นาย/นางสาว............................................................เลขประจําตัว....................................ชั้น..................
สอบเคาโครงโครงการผานเม่ือ วันท่ี...................เดือน................................พ.ศ.............

โดย  ไมตองมีการแกไข  ตองมีการแกไข  และไดดําเนินการแกไขเรียบรอยแลว

ดังนั้นจึงสมควรไดรับการอนุมัติเคาโครงโครงการ เพื่อดําเนินการจัดทําโครงการตอไป

ลงชื่อ............................................................ ลงชื่อ............................................................
(..........................................................) (..........................................................)

ครูผูสอนโครงการ ครูท่ีปรึกษาโครงการ
........../............./........... ........../............./...........

บัดนี้โครงการดังกลาวสามารถดําเนินการไดภายใตการดแูลของครูผูสอนและครูท่ีปรึกษา
โครงการ ผูจัดทําโครงการรบัทราบและพรอมดําเนินการโครงการ

คณะกรรมการโครงการรับทราบและเห็นสมควรอนุมัติเคาโครงโครงการ
ลงชื่อ............................................................กรรมการ ลงชื่อ............................................................กรรมการ

(............................................................) (............................................................)
วันท่ี.................เดือน....................พ.ศ................ วันท่ี.................เดือน....................พ.ศ................

ลงชื่อ.....................................................ประธานกรรมการ
(............................................................)

วันท่ี.................เดือน....................พ.ศ................

ลงชื่อ......................................................รองฝายวิชาการ
(............................................................)

วันท่ี.................เดือน....................พ.ศ................

คก. 5
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แบบรายงานความกาวหนาการทําโครงการ
ช่ือโครงการ ........................................................................... .........................................................

ประจําสัปดาหท่ี................ถึงสัปดาหท่ี...............ตั้งแตวันท่ี............................ถึงวันท่ี................................

รายช่ือผูจัดทําโครงการ
1. นาย/นางสาว............................................................เลขประจําตัว....................................ชั้น..................
2. นาย/นางสาว............................................................เลขประจําตัว....................................ชั้น..................
3. นาย/นางสาว............................................................เลขประจําตัว....................................ชั้น..................

แผนการทํางานในชวงเวลาดังกลาวคือ.......................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
แผนการทํางานขางตน ใชเทคนิค /รูปแบบ / กระบวนการ ดังนี้
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.............................................................
ผลการทํางานเปนดังนี.้.................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
ปญหาหรืออุปสรรคท่ีเกิดข้ึน มีดังนี.้...........................................................................................................

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

......................................................................................................................................................................
แนวทางแกไข คือ ........................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
สิ่งท่ีตองปรับปรุง คือ ................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................... ผูรายงาน .......................................................... ครูผูสอน
(..............................................................) (..............................................................)

........./............../............ ........./............../............

คก. 6
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แบบขออนุญาตสอบโครงการ

ครั้งท่ี..............
ชื่อโครงการ :
........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................

ผูจัดทําโครงการ : 1..........................................................................................................................
2.........................................................................................................................
3.........................................................................................................................

ประเภทวิชา.............................................................................สาขาวิชา...................................................
สาขางาน.................................................................................ระดับชั้น.............................หอง.................

วันท่ีนัดสอบ....................................................................เวลา............................................................
สถานท่ี................................................................................................................................................

คณะกรรมการรับทราบการสอบโครงการ

ลงชื่อ............................................................กรรมการ ลงชื่อ............................................................กรรมการ
(............................................................) (............................................................)

วันท่ี.................เดือน....................พ.ศ................ วันท่ี.................เดือน....................พ.ศ................

ลงชื่อ............................................................กรรมการ
(............................................................)

วันท่ี.................เดือน....................พ.ศ................
ตรวจสอบ / พิจารณาแลวเห็นสมควร ตรวจสอบ / พิจารณาแลวเห็นสมควร

ดําเนินการสอบได ไมสามารถใหสอบได อนุญาตใหดําเนินการได ไมอนุญาต

ลงชื่อ............................................................ครูผูสอน ลงชื่อ......................................................รองฝายวิชาการ
(............................................................) (............................................................)

วันท่ี.................เดือน....................พ.ศ................ วันท่ี.................เดือน....................พ.ศ................
หมายเหตุ : แนบ - ขออนุญาตสอบเคาโครงโครงการ รวมกับแบบเสนอเคาโครงโครงการ (คก.1)แบบรายงานผลการสอบเคาโครง-
โครงการ (คก.3), แบบสรุปคะแนนประเมินเคาโครงโครงการ(คก.4)เอกสารใสรายชือลงในแบบ คก.8/1,คก.8/2 และคก.8/3 พรอมใบ
สรุปคะแนนวิชาโครงการ คก.8 *ลบสวนหมายเหตุ ตอนเสนอแบบขออนุญาตสอบโครงการ คก.7

คก.7
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แบบประเมินผลงานของโครงการ(ช้ินงาน/ผลิตภัณฑ)
โครงการ...................................................................................................ระดับชั้น..................

กลุม..........สาขางาน..........................................สาขาวิชา...............................................
ผูทําโครงการ 1................................................................................รหัสประจําตัว...................................

2................................................................................รหัสประจําตัว...................................
3................................................................................รหัสประจําตัว...................................

ชขอ รายการประเมิน
ผลการประเมิน

10-9 8-7 6-5 4-3 2-0
1 ประดิษฐคิดคนจากความคิดสรางสรรค/พัฒนาข้ึนใหม
2 สามารถนําไปใชงาน/และพัฒนาตอยอดได
3 ความนาสนใจ/มีเทคนิคการออกแบบ ของผลงาน/ชิ้นงาน
4 วัสดุท่ีนํามาใชทําผลงาน/ชิ้นงาน เหมาะสม  มีคุณภาพ

ประหยัด และคุมคา
5 มีความปลอดภัยขณะใชงาน
6 ขนาดรูปรางสัมพันธกับงาน/เหมาะสม
7 ผลกระทบท่ีเกิดกับสิ่งแวดลอม
8 ผลงาน/ชิ้นงานสอดคลองกับวัตถุประสงค
9 ผลงาน/ชิ้นงานเปนไปตามท่ีออกแบบไว
10 การใชงานมีความสะดวกมีประสิทธิภาพ

รวมคะแนนแตละชอง
รวมคะแนนท้ังหมด

คะแนนท่ีได = คะแนนรวม x 30     =  ……….. x 30 =
100                          100

คะแนน 9-10 หมายถึง  มีความเหมาะสม/ถูกตอง/ชัดเจน/เปนไปได   มากท่ีสุด
คะแนน 7-8 หมายถึง  มีความเหมาะสม/ถูกตอง/ชัดเจน/เปนไปได   มาก
คะแนน 5-6 หมายถึง  มีความเหมาะสม/ถูกตอง/ชัดเจน/เปนไปได   ปานกลาง
คะแนน 3-4 หมายถึง  มีความเหมาะสม/ถูกตอง/ชัดเจน/เปนไปได   นอย
คะแนน 0-2 หมายถึง  มีความเหมาะสม/ถูกตอง/ชัดเจน/เปนไปได   นอยท่ีสุด

ลงชื่อ..........................................................กรรมการท่ี.......
(.........................................................)

......../............................/...............

คก. 8/1
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แบบประเมินการนําเสนอโครงการ

ผูประเมิน .................................................................... รบัผิดชอบเปน...................................................
ประเมินโครงการ......................................................................................................................................
รายช่ือผูจัดทําโครงการ
1. นาย/นางสาว............................................................เลขประจําตัว....................................ชั้น..................
2. นาย/นางสาว............................................................เลขประจําตัว....................................ชั้น..................
3. นาย/นางสาว............................................................เลขประจําตัว....................................ชั้น..................

เกณฑในการประเมิน คะแนน
เต็ม

ให
คะแนน

หมายเหตุ

1. การเตรียมความพรอมในการนําเสนอโครงการ 10
2. ลําดับข้ันในการนําเสนอโครงการ 10
3. ความแมนยําในเนื้อหา  การตอบคําถามไดชัดเจน 10
4. ขอความรูท่ีไดจากการทําโครงการนาสนใจและมีประโยชน 10
5. สามารถนําขอความรูท่ีไดไปปรับใชแกสาขาวิชาของตนได
อยางเหมาะสม

10

รวมคะแนน 50
คะแนนท่ีได=รวมคะแนน

คะแนน 9-10 หมายถึง  มีความเหมาะสม/ถูกตอง/ชัดเจน/เปนไปได   มากท่ีสุด
คะแนน 7-8 หมายถึง  มีความเหมาะสม/ถูกตอง/ชัดเจน/เปนไปได   มาก
คะแนน 5-6 หมายถึง  มีความเหมาะสม/ถูกตอง/ชัดเจน/เปนไปได   ปานกลาง
คะแนน 3-4 หมายถึง  มีความเหมาะสม/ถูกตอง/ชัดเจน/เปนไปได   นอย
คะแนน 0-2 หมายถึง  มีความเหมาะสม/ถูกตอง/ชัดเจน/เปนไปได   นอยท่ีสุด

ขอเสนอแนะ
............................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................

ลงชื่อ.........................................................................ผูประเมิน
(........................................................................)

.............../................../..................

คก. 8/2
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แบบประเมินการเขียนรายงานการวิจัยโครงการ
โครงการ...................................................................................................ระดับชั้น..................กลุม..........

สาขางาน..........................................สาขาวิชา...............................................
ผูทําโครงการ 1................................................................................รหัสประจําตัว...................................

2................................................................................รหัสประจําตัว...................................
3................................................................................รหัสประจําตัว...................................

ขอ รายการประเมิน
ผลการประเมิน

6 5 4 3 2 1
1 การเขียนบทนํา/ท่ีมาและความสําคัญของโครงการ
2 วัตถุประสงคของโครงการสอดคลองกับงานท่ีทํา
3 ขอบเขตของโครงการ
4 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ
5 เอกสารท่ีเก่ียวของ
6 วิธีการดําเนินการวิจัย
7 แผนการจัดเก็บขอมูล
8 เครื่องมือท่ีใชในการจัดเก็บขอมูล
9 วิธีการและผลการวิเคราะหขอมูล
10 การอภิปรายผลและขอเสนอแนะ

รวมคะแนนแตละชอง
รวมคะแนนท้ังหมด

คะแนนท่ีได = รวมคะแนน

10
คะแนน 6 หมายถึง  มีความเหมาะสม/ถูกตอง/ชัดเจน/เปนไปได ดีเดน
คะแนน 5 หมายถึง  มีความเหมาะสม/ถูกตอง/ชัดเจน/เปนไปได ดท่ีีสุด
คะแนน 4 หมายถึง  มีความเหมาะสม/ถูกตอง/ชัดเจน/เปนไปได ดี
คะแนน 3 หมายถึง  มีความเหมาะสม/ถูกตอง/ชัดเจน/เปนไปได   ปานกลาง
คะแนน 2 หมายถึง  มีความเหมาะสม/ถูกตอง/ชัดเจน/เปนไปได พอใช
คะแนน 1 หมายถึง  มีความเหมาะสม/ถูกตอง/ชัดเจน/เปนไปได ปรับปรุง

คก. 8/3



แบบสรุปคะแนนประเมินผลวิชาโครงการ
โครงการ.............................................................................................................................

ระดับชั้น..................กลุม..........สาขางาน..........................................สาขาวิชา...............................................

รหัส
ประจําตัว

ชื่อ-สกุลผูทําโครงการ

การเสนอโครงการ
[1]
รวม

(1.1)+
(1.2)

(20)

กระบวนการทํางาน/ผลงาน [2]
รวม

(60)

คุณธรรม
จริธรรม

[3]
รวม

(20)

รวม
[1]+[2]+[3]

(100)

ระดับ
คะแนน

(1.1)
แบบเสนอ

เคาโครงการ
(15)

(1.2)
การนําเสนอ
เคาโครงการ

(5)

รายงาน
ความกาว

หนา
(5)

ผลงาน/
ชิ้นงาน

(30)

การ
นําเสนอ

(10)

รายงาน
การวิจัย

(15)

จิต
พิสัย

ครู+นร.
(20)

เกณฑการใหคะแนน ลงชื่อ..................................................... ครูท่ีปรึกษา/ผูสอน
(....................................................)

ลงชื่อ..................................................... หัวหนาแผนกวชิา..............
(....................................................)

48

ชวงคะแนน 0-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-100
ระดับคะแนน 0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4

คก. 8



แบบรายงานผลการสอบโครงการ
ช่ือโครงการ
....................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
รายช่ือผูจัดทําโครงการ :-
1. นาย/นางสาว............................................................เลขประจําตัว....................................ชั้น..................
2. นาย/นางสาว............................................................เลขประจําตัว....................................ชั้น..................
3. นาย/นางสาว............................................................เลขประจําตัว....................................ชั้น..................

สอบโครงการ วันท่ี...................เดือน................................พ.ศ...............................
คณะกรรมการรายงานผลการสอบโครงการ

พิจารณา ผลการสอบ /เห็นควร
(....................................)

กรรมการสอบ

(....................................)
กรรมการสอบ

(....................................)

ประธานกรรมการสอบโครงการ

ผาน ไมมีการแกไข
ไมผาน เสนอเคาโครงใหม
ผาน แตตองมีการแกไข

รายการแกไขดังนี้
............................................................................................
...........................................................................................
............................................................................................
............................................................................................

วันท่ี.................เดือน....................พ.ศ.................

อนุญาตใหดําเนินการได ไมอนุญาต

ลงชื่อ......................................................รองฝายวิชาการ
(............................................................)

วันท่ี.................เดือน....................พ.ศ................

คก. 9
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แบบอนุมัติโครงการ
ช่ือโครงการ
......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
รายช่ือผูจัดทําโครงการ
1. นาย/นางสาว............................................................เลขประจําตัว....................................ชั้น..................
2. นาย/นางสาว............................................................เลขประจําตัว....................................ชั้น..................
3. นาย/นางสาว............................................................เลขประจําตัว....................................ชั้น..................

สอบโครงการผานเม่ือ วันท่ี...................เดือน................................พ.ศ...............................
โดย  ไมตองมีการแกไข  ตองมีการแกไข  และไดดําเนินการแกไขเรียบรอยแลว

ดังนั้นจึงสมควรไดรับการอนุมัติโครงการเพ่ือเปนสวนหนึ่งของการศึกษาวิชาโครงการ รหัสวิชา.............
ตามหลักสูตรประกาศนียบัตร..................................... ประจําปการศึกษา....................

ลงชื่อ............................................. ลงชื่อ.................................................
(.............................................) (................................................)

ครูผูสอนโครงการ ครูท่ีปรึกษาโครงการ
........../............./........... ........../............./...........

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
คณะกรรมการการสอบโครงการอนุมัติใหโครงการนี้เปนสวนหนึ่งของการศึกษา

วิชาโครงการ รหัสวิชา ..........................................
ตามหลักสูตรประกาศนียบัตร......................... วิทยาลัยเทคนิคจะนะ

ประจําปการศึกษา...........................
คณะกรรมการโครงการรับทราบและเห็นสมควรอนุมัติโครงการ

ลงชื่อ............................................................กรรมการ ลงชื่อ............................................................กรรมการ
(............................................................) (............................................................)

วันท่ี.................เดือน....................พ.ศ................ วันท่ี.................เดือน....................พ.ศ................

ลงชื่อ............................................................กรรมการ ลงชื่อ............................................................หน.สาขาวิชา
(............................................................) (............................................................)

ลงชื่อ......................................................รองฝายวิชาการ
(............................................................)

วันท่ี.................เดือน....................พ.ศ................

คก. 10



51

แบบอนุมัติเขารูปเลม
ช่ือโครงการ
......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
รายช่ือผูจัดทําโครงการ
1. นาย/นางสาว............................................................เลขประจําตัว....................................ชั้น..................
2. นาย/นางสาว............................................................เลขประจําตัว....................................ชั้น..................
3. นาย/นางสาว............................................................เลขประจําตัว....................................ชั้น..................

โครงการนี้ไดผานการประเมินจากคณะกรรมการประเมินโครงการ และไดรับการอนุมัติใหเปนสวน
หนึ่งของการศึกษา วิชาโครงการ รหัสวิชา......................................ตามหลักสูตร.........................
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ประจําปการศึกษา
...................... เปนท่ีเรียบรอย ดังเอกสารประกอบ แบบรายงานผลการสอบโครงการ (คก.9) แบบสรุป
คะแนนวิชาโครงการ (คก.8) และ แบบอนุมัติโครงการ (คก.10) รูปเลมสมบูรณ

 เห็นควรใหจัดทํารูปเลมตอไป
 เห็นควรปรับปรุง......................................................................................................

ลงชื่อ............................................. ลงชื่อ.................................................
(.............................................) (................................................)

ครูผูสอนโครงการ หวัหนาแผนกวิชา
........../............./........... ........../............./...........

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 อนุมัติ
 ไมอนุมัติ เห็นควรปรับปรุง…………………………………….

(.....................................................)
รองผูอํานวยการฝายวิชาการ

……………/…………………./…………..

หมายเหตุ :-
ปวช. จัดทํา 3 เลม  สีขาว
ปวส. จัดทํา 3 เลม  สีฟา

คก. 11
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เอกสารประกอบการทําโครงการ
คําอธิบายประกอบการใชแบบฟอรมตางๆประกอบการสอนวิชาโครงการ
แบบฟอรม คก. 1 แบบเสนอเคาโครงโครงการ

ใชสําหรับนักเรียนในการวางแผนงานในการทําโครงการ ซึ่งเรียกวา “เคาโครงโครงการ” เพ่ือมา
เสนอคณะกรรมการในวันสอบเคาโครงโครงการและเพ่ือขออนุมัติทําโครงการตอไป โดยดานหลังของแบบ
เสนอเคาโครงโครงการนั้นมีคําอธิบายในแตละหัวขอแนบมาดวย
แบบฟอรม คก. 2 แบบอนุญาตสอบเคาโครงโครงการ

ใชสําหรับนักเรียนยื่นเพ่ือขอสอบ “เคาโครงโครงการ” เพ่ือมาเสนอคณะกรรมการเพ่ือกําหนด
วันสอบเคาโครงโครงการและเพ่ือขออนุมัติทําโครงการตอไป
แบบฟอรม คก. 3 แบบรายงานผลการสอบเคาโครงโครงการ

ใชสําหรับคณะกรรมการรายงานผลการสอบเคาโครงโครงการในวันท่ีสอบวาผานหรือไมผาน หรือ
ตองแกไขอยางไรบาง โดยประธานกรรมการเปนผูลงชื่อกํากับ เสนอรองผูอํานวยการ ลงนามอนมัุติ
แบบฟอรม คก.4 แบบประเมินเคาโครงโครงการ

ใชสําหรับประเมินการสอบเคาโครงโครงการ  โดยครูผูสอน(แบบ คก.4/1)รวมคณะกรรมการ
(แบบ คก.4/2)เปนเกณฑประกอบการประเมิน ประธานกรรมการ สรุปคะแนนประเมินเคาโครงโครงการ
(แบบ คก.4)
แบบฟอรม คก.5 แบบอนุมัติเคาโครงโครงการ

ใชสําหรับยืนยันวาเคาโครงโครงการของนักเรียน นักศึกษานั้นสอบผานแลว หรือหากมีการแกไขก็
ไดแกไขเรียบรอยแลว โดยครูผูสอนและครูท่ีปรึกษาเปนผูดูแลการแกไข และลงชื่อกํากับ จากนั้นกรรมการ
สอบจึงตรวจทานและรองฝายวิชาการลงชื่อใหอนุมัติเคาโครงโครงการเพ่ือให นักเรียนนักศึกษาไดรับทราบ
และดําเนินการตอไป โดยครูผูสอนเก็บไวเปนหลักฐาน
แบบฟอรม คก.6 แบบรายงานความกาวหนาการทําโครงการ

ใชสําหรับนักเรียนรายงานความกาวหนาของการทําโครงการแกครูผูสอน และ/หรือครูท่ีปรึกษา
โครงการ เพ่ือการติดตามผลงานและการประเมินผล โดยเฉพาะอยางยิ่งการใหความชวยเหลือ ซึ่งชวง
ระยะเวลาของการรายงานนั้น เปนรายงานประจําสัปดาห เพ่ือจะไดเห็นปญหาจากการทํางานและยัง
สามารถมีเวลา ท่ีจะแกไขปญหาตาง ๆ ได ซึ่งครูผูสอน หรือ ท่ีปรึกษาโครงการตกลงกับนักเรียนนักศึกษา
แตละกลุม ซึ่งผูรายงานนั้นไมควรเปนนักเรียนนักศึกษาคนใดคนหนึ่ง ควรใหนักเรียนนักศึกษาท้ังกลุม
รายงานความกาวหนาในสวนท่ีตนเองรับผิดชอบ
แบบฟอรม คก. 7 แบบอนุญาตสอบโครงการ

ใชสําหรับนักเรียนยื่นเพ่ือขอสอบ “โครงการ” เพ่ือมาเสนอคณะกรรมการเพ่ือกําหนดวันสอบ
โครงการและเพ่ือขออนุมัติโครงการตอไป (พรอมพิมพชื่อโครงการ รายชื่อสมาชิกในกลุมและ
คณะกรรมการลงในแบบ คก8/1,คก.8/2,คก.8/3และแบบคก.8 ในวันท่ี ขออนุญาตสอบโครงการ)
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แบบฟอรม คก.8/1,คก.8/2และ คก.8/3 แบบประกอบการประเมินวิชาโครงการ
ใชสําหรับประเมินการสอบโครงการ โดยผูเปนคณะกรรมการการสอบทุกทานจะตองใชเปนเกณฑ

ประกอบการประเมิน ในวันสอบโครงการ
แบบฟอรม คก.8 แบบสรุปคะแนนประเมินผลวิชาโครงการ

ใชสําหรับสรุปคะแนนการสอบวิชาโครงการ โดยครูผูสอนและหัวหนาสาขาวิชารวบรวมคะแนนท่ี
ไดจากการประเมินโดยคณะกรรมการการสอบวิชาโครงการเพ่ือทําการวัดและประเมินผลของวิชาตอไป
แบบฟอรม คก.9 แบบรายงานผลการสอบโครงการ

ใชสําหรับคณะกรรมการรายงานผลการสอบโครงการในวันท่ีสอบวา ผานหรือไมผาน หรือตอง
แกไขอยางไรบาง โดยประธานกรรมการเปนผูลงชื่อกํากับ
แบบฟอรม คก.10 แบบอนุมัติโครงการ

ใชสําหรับยืนยันวาโครงการของนักเรียนนักศึกษาสอบผานแลว หรือหากมีการแกไขก็ไดแกไข
เรียบรอยแลว โดยครูผูสอนและครูท่ีปรึกษาเปนผูดูแลการแกไข จากนั้นกรรมการการสอบจึงตรวจทาน
และลงชื่อใหอนุมัติโครงการ ซึ่งนักเรียนนักศึกษาตองนําแบบอนุมัติโครงการนี้ มอบใหแกรองผูอํานวยการ
ผายวิชาการ พรอมแบบฟอรมหมายเลข 9 แบบอนุมัติโครงการ (เขาเลม)

แบบฟอรมคก.11 แบบอนุมัติโครงการ (เขาเลม)
ใชสําหรับเขาเลมรายงานโครงการ เม่ือนักเรียนดําเนินการทุกข้ันตอนเรียบรอยแลว นักเรียน

จะตองมอบแบบฟอรม คก.10 แบบอนุมัติโครงการ และแบบฟอรมคก.11 แบบอนุมัติโครงการ (เขาเลม)
ใหแกฝายวิชาการซึ่งทานจะตรวจความเรียบรอยและลงลายมือชื่อ เพ่ือเปนการรับรองการจบโครงการ
และจัดทํารายงานสงเพ่ือเปนสวนหนึ่งของการ จบวิชาโครงการ โดยแบบฟอรมหมายเลข 11 แบบอนุมัติ
โครงการ (เขาเลม) นี้ใหแนบไวดานหนาของรายงานโครงการดวย
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บันทึกขอความ
สวนราชการ แผนกวิชา.......................................................................ฝายวิชาการ
ที่ ฝว. ...................../...................... วันที่ ......................................................................................
เร่ือง สรุปรายงานผลการประเมินหัวขอโครงการ (สอบเคาโครงโครงการ)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เรียน  รองผูอํานวยการฝายวิชาการ

ตามที่ ขาพเจา ............................................................... ตําแหนง.............................ประจํา
แผนกวิชา................................................................................ ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่ในการสอน
ประจําภาคเรียนที่ 2/2559 ในรายวิชา โครงการ รหัสวิชา......................................จํานวน..............หนวย
กิต ระดับชั้น ............................... แผนกวิชา............................................................... ตามแผนการ
จัดการเรียนการสอน และตามปฏิทินการจัดการเรียนการสอนวิชาโครงการ ตามที่ฝายวิชาการกําหนด
นักเรียนนักศึกษาตองสอบประเมินหัวขอโครงการ ภายในสัปดาหที่ 4 โดยคณะกรรมการประเมินฯ เพื่อขอ
อนุมัติหัวขอโครงการกอนดําเนินการจัดทําโครงการตอไป มีนักเรียนนักศึกษาเขาสอบเพื่อรับการประเมิน
หัวขอโครงการ (สอบเคาโครงโครงการ) จํานวน..........โครงการ ผานการสอบประเมิน ฯ จํานวน .........
โครงการ รายละเอียดดังเอกสารที ่แนบ ขาพเจาไดดําเนินการจัดสอบประเมินหัวขอโครงการเปนที่
เรียบรอย ซึ่งคณะกรรมการประเมินไดพิจารณาการนําเสนอของนักเรียนนักศึกษาแลวเห็นวา โครงการที่
นําเสนอมีความเปนไปได และเหมาะสมในการจัดทําสําหรับนักศึกษา ระดับ ... ... .. .คณะกรรมการได
พิจารณาแลวเห็นสมควรอนุมัติ ใหดําเนินการตอไปใหเสร็จสิ้นภายในสัปดาหที่ 17 ภาคเรียนที่ 2/2559
เพื่อใหการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาโครงการ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเพื่อประโยชนของ
นักเรียนนักศึกษาในการวัดผลประเมินผลโครงการหลังเสร็จสิ้นการดําเนินโครงการซึ่งตองสอบประเมิน
โครงการปลายภาคเรียน ตอไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและหากเห็นชอบโปรดลงนาม
1. แบบขออนุญาตสอบเคาโครงโครงการ (คก.2)
2. แบบอนุมัติเคาโครงโครงการ (คก.5)
3. แบบเสนอเคาโครงโครงการ (คก.1)
4. แบบรายงานผลการสอบเคาโครงโครงการ (คก.3)
5. แบบประเมินเคาโครงโครงการ (คก.4)

(...........................................................)

ครูผูสอน
ความเห็นหัวหนาแผนกวชิา ฯ
.................................................................
.................................................................
(............................................................)
หัวหนาแผนกวิชา....................................
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(ตัวอยาง)
สรุปรายงานผลการสอบเคาโครงโครงการ ภาคเรียนท่ี 2/25.........

รหัสวิชา............................................วิชา โครงการ  จํานวน............หนวยกิต
แผนกวิชา............................................................ .ระดับ...........

ท่ี ชื่อโครงการ
ผลการสอบ

ผูจัดทํา ครูท่ีปรึกษา
ผาน

ไม
ผาน

คะแนน
15

1 เครื่องคัดเกรดผลผลิตทาง
การเกษตร (Control) 

นายรัชชานนท อินทธรรมมา
นายเกียรติศักดิ์  กองสุข

นายสุริยะ  พูลพิพัฒน

2 เครื่องคัดเกรดผลผลิตทาง
การเกษตร (โครงสราง) 

นายวุฒิพงษ  ชัยวงศ
นายอนุรักษ  อุดทุม

นายสุริยะ  พูลพิพัฒน

3 เครื่องผลิตกระแสไฟฟาจาก
น้ํารอน-เย็น 

นายธนากร  อองคํา
นายฉัตรชัย  อินจิตต

นายสุริยะ  พูลพิพัฒน

4 เพาเวอรแบงค สองทางเลือก


นายวีรยุทธ  จิตจํา
นายวัจนกร  ดาศรี

นายสุริยะ  พูลพิพัฒน

5 เครื่องรดน้ําอัตโนมัติ


นายบุญธรรม  ธรรมนาม
นายอภิลักษณ  บัวทอง

นายจรุงศักดิ์  ศรีมาลา

6 เครื่องผลิตไฟฟากระแสตรง
จากความรอน 

น.ส.จรรยาพร  ทวีสุข
นายอรรถพล  เสพสุข

นายจรุงศักดิ์  ศรีมาลา

7 ชุดฝกจําลองการทํางานระบบ
นิวเมติกส 

นายมนัส  พรมพิลา
นายสมชาย  มาลีหวล

นายจรุงศักดิ์  ศรีมาลา

8 ชุดฝกจําลองการทํางานระบบ
นิวเมติกส 

น.ส.กนกาญจน  พูนผล นายจรุงศักดิ์  ศรีมาลา

ลงชื่อ.......................................................... ครูผูสอน
(นายสุริยะ  พูลพิพัฒน)

ลงชื่อ...............................................................ผูรับรอง
(นายจรุงศักดิ์  ศรีมาลา)

หัวหนาแผนกวิชาชางไฟฟากําลัง




