เอกสารประกอบการสอน

เรื่อง การดาเนินการจัดทาโครงการ วิชา โครงการ รหัสวิชา 3104-8501
สาขาวิชาช่ างไฟฟ้ากาลัง หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557
ประเภทวิชา อุตสาหกรรม

จัดทาโดย
นายสุ ริยา ทองมาก

วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์ นิกร
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ

2
เอกสารประกอบการสอน
ชื่อวิชา โครงการ
รหัสวิชา 3104 - 8501
หลักสู ตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ชื่อหน่ วย การดาเนินการจัดทาโครงการ

หน่ วยที่ 6
สอนครั้งที่ 6
จานวน 32 ชั่วโมง
คาบที่ 28-60

หัวข้ อเรื่อง
ประกอบด้วยหัวข้อเรื่ องดังนี้
1. การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง
2. การปฏิบตั ิงานโครงการ
3. การประเมินผลโครงการ
4. การเขียนรายงานผลการจัดทาโครงการ
5. การรายงานผลการจัดทาโครงการ
หัวข้ องาน
ประกอบด้วยหัวข้องานดังนี้
1. แบบทดสอบก่อนเรี ยนหน่วยที่ 6 เรื่ อง การดาเนินการจัดทาโครงการ
2. แบบฝึ กหัดหน่วยที่ 6 เรื่ อง การดาเนินการจัดทาโครงการ
3. ใบงานที่ 6.1 เรื่ อง การรายงานความก้าวหน้าของโครงการและการประเมินผลโครงการ
4. ใบงานที่ 6.2 เรื่ อง การเขียนรายงานผลการจัดทาโครงการ
5. ใบงานที่ 6.3 เรื่ อง การขออนุมตั ิรายงานผลการจัดทาโครงการ
6. ใบงานที่ 6.4 เรื่ อง การรายงานผลการจัดทาโครงการ
7. แบบทดสอบหลังเรี ยนหน่วยที่ 6 เรื่ อง การดาเนินการจัดทาโครงการ
สาระสาคัญ
การดาเนิ นการจัดทาโครงการ เป็ นการปฏิบตั ิงานตามแผนที่กาหนดไว้ในเค้าโครงโครงการ ซึ่งอาจ
ปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ในการปฏิบตั ิงานโครงการ ผูจ้ ดั ทาโครงการต้องบันทึกผลการ
ปฏิบตั ิงาน มีรายงานความก้าวหน้าของโครงการเป็ นระยะ ๆ และประเมินผลโครงการ เสนอต่อครู ที่ปรึ กษา
โครงการ เพื่อใช้ในการนิ เทศติดตามให้คาปรึ กษา แนะนาแนวทางในการจัดทาโครงการ การพัฒนา และ
ปรับปรุ งแก้ไข ทั้งนี้เพือ่ ให้ได้มาซึ่งโครงการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
การเขียนรายงานผลการจัดทาโครงการเป็ นขั้นตอนที่ผจู ้ ดั ทาโครงการ จะต้องนาเสนอข้อมูลรายละเอียด
ทั้งหมดของการดาเนิ นการจัดทาโครงการไว้เป็ นหลักฐานบอกเล่าถึงสิ่ งที่ได้ดาเนิ นการมาทั้งหมด เพื่อให้
ผูส้ นใจได้ทราบถึงเหตุผลในการศึกษาค้นคว้า ที่มาและความสาคัญของปั ญหา เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ ยวข้อง
วิธีดาเนินการวิจยั ผลการวิจยั และการสรุ ปผล อภิปรายผลรวมถึงข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่ได้จากการจัดทาโครงการ

3
เอกสารประกอบการสอน
ชื่อวิชา โครงการ
รหัสวิชา 3104 - 8501
หลักสู ตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ชื่อหน่ วย การดาเนินการจัดทาโครงการ

หน่ วยที่ 6
สอนครั้งที่ 6
จานวน 32 ชั่วโมง
คาบที่ 28-60

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. จุดประสงค์ทั่วไป
1.1 เพื่อให้มี ความรู ้เกี่ ยวกับความหมายของเอกสารที่เกี่ ยวข้อง ประโยชน์ ของการศึกษาเอกสารที่
เกี่ยวข้อง แหล่งศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องและเกณฑ์การเลือกเอกสารที่เกี่ยวข้องสาหรับการจัดทาโครงการ
1.2 เพื่ อให้ มี ท ักษะในการปฏิ บ ัติ งานโครงการ เขี ยนรายงานความก้าวหน้ าของโครงการ การ
ประเมินผลโครงการ การเขียนรายงานผลการจัดทาโครงการและการรายงานผลการจัดทาโครงการ
1.3 เพือ่ ให้มีเจตคติที่ดีต่อการรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและการประหยัด
1.4 เพื่อประยุกต์ใช้หลักพอประมาณ มีเหตุผลและมีภูมิคุม้ กันในการปฏิบตั ิงานโครงการ ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
2.1 บอกความหมายของเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ถูกต้อง
2.2 บอกประโยชน์ของการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ถูกต้อง
2.3 บอกแหล่งศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ถูกต้อง
2.4 อธิบายเกณฑ์การเลือกเอกสารที่เกี่ยวข้องสาหรับการจัดทาโครงการได้ถูกต้อง
2.5 ปฏิบตั ิงานโครงการได้ถูกต้อง
2.6 เขียนรายงานความก้าวหน้าของโครงการได้ถูกต้อง
2.7 ประเมินผลโครงการได้ถูกต้อง
2.8 เขียนรายงานผลการจัดทาโครงการได้ถูกต้อง
2.9 รายงานผลการจัดทาโครงการได้ถูกต้อง
2.10 ปฏิบตั ิงานที่ได้รับมอบหมายเสร็จตามกาหนด
2.11 ปฏิบตั ิงานโดยคานึงถึงความปลอดภัย
2.12 ใช้วสั ดุถูกต้องและเหมาะสมกับงาน
สมรรถนะอาชีพประจาหน่ วย
สร้างโครงการตามแบบที่กาหนด

4
การบูรณาการกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ชื่อวิชา โครงการ
รหัสวิชา 3104 - 8501
หลักสู ตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ชื่อหน่ วย การดาเนินการจัดทาโครงการ

หน่ วยที่ 6
สอนครั้งที่ 6
จานวน 32 ชั่วโมง
คาบที่ 28-60

พอประมาณ
1. ผูเ้ รี ยนเลือกใช้วสั ดุปฏิบตั ิงานตามโครงการได้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม
มีเหตุผล
2. ผูเ้ รี ยนเขียนรายงานความก้าวหน้า
ของโครงการ การประเมินผล
การเขียนรายงานและการรายงาน
ผลถูกต้องตามหลักการและ
ส่ วนประกอบที่กาหนด

ภูมิค้มุ กัน
3. ผูเ้ รี ยนตระหนักถึงความ
ปลอดภัยในการปฏิบตั ิงาน
ตามโครงการและเตรี ยม
ความพร้อมในการปฏิบตั ิงาน

การดาเนินการ
จัดทาโครงการ

ความรู้ + ทักษะ
- ผูเ้ รี ยนมีความรู ้เกี่ยวกับความหมาย ประโยชน์
แหล่งศึกษาและเกณฑ์การเลือกเอกสารที่เกี่ยวข้อง
สาหรับการจัดทาโครงการ
- ผูเ้ รี ยนมีทกั ษะในการปฏิบตั ิงานโครงการ เขียน
รายงานความก้าวหน้าของโครงการ ประเมินผล
โครงการ เขียนรายงานผลการจัดทาโครงการและ
รายงานผลการจัดทาโครงการ

คุณธรรม จริยธรรม
- ผูเ้ รี ยนมีความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายและประหยัด

สั งคม

เศรษฐกิจ

วัฒนธรรม

สิ่ งแวดล้ อม

1,3

1,2,3

1

1,2,3
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รายการจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
ชื่อวิชา โครงการ
รหัสวิชา 3104 - 8501
หลักสู ตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ชื่อหน่ วย การดาเนินการจัดทาโครงการ
ชื่อรายวิชา
หัวข้ อ/งาน

โครงการ
การดาเนินการจัดทาโครงการ
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม

1. บอกความหมายของเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ถูกต้อง
2. บอกประโยชน์ของการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องได้
ถูกต้อง
3. บอกแหล่งศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ถูกต้อง
4. อธิบายเกณฑ์การเลือกเอกสารที่เกี่ยวข้องสาหรับ
การจัดทาโครงการได้ถูกต้อง
5. ปฏิบตั ิงานโครงการได้ถูกต้อง
6. เขียนรายงานความก้าวหน้าของโครงการได้ถูกต้อง
7. ประเมินผลโครงการได้ถูกต้อง
8. เขียนรายงานผลการจัดทาโครงการได้ถูกต้อง
9. รายงานผลการจัดทาโครงการได้ถูกต้อง
10. ปฏิบตั ิงานที่ได้รับมอบหมายเสร็จตามกาหนด
11. ปฏิบตั ิงานโดยคานึงถึงความปลอดภัย
12. ใช้วสั ดุถูกต้องและเหมาะสมกับงาน
ISL : Intellectual Skills
Type of Knowledge
R : ฟื้ นความรู้ (Recalled Knowledge)
A : ประยุกต์ความรู้ (Applied Knowledge)
T : ส่ งถ่ายความรู้ (Transferred Knowledge)

หน่ วยที่ 6
สอนครั้งที่ 6
จานวน 32 ชั่วโมง
คาบที่ 28-60

สอนครั้งที่
เวลาเรียน
ISL
PSL
WH
R A T I C A Rc Rs I

6
32 คาบ
หมายเหตุ











PSL : Physical Skills
Type of Skills
I : เลียนแบบ (Imitation)
C : ทาด้วยความถูกต้อง (Control)
A : ทาด้วยความชานาญ (Automatism)




WH : Work Habit
Type of Skills
Rc : ยอมรับ (Receiving)
Rs : ตอบสนอง (Response)
I : ลักษณะนิสัย (Internalization)

6

ผังวิเคราะห์ หัวข้ อเรื่อง
ชื่อวิชา โครงการ
รหัสวิชา 3104 - 8501
หลักสู ตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ชื่อหน่ วย การดาเนินการจัดทาโครงการ

การดาเนินการจัดทาโครงการ
1. การศึกษาเอกสารทีเ่ กี่ยวข้ อง
2. การปฏิบัติงานโครงการ
3. การประเมินผลโครงการ
4. การเขียนรายงานผลการจัดทาโครงการ
5. การรายงานผลการจัดทาโครงการ

หน่ วยที่ 6
สอนครั้งที่ 6
จานวน 32 ชั่วโมง
คาบที่ 28-60

7
แผนบทเรียนหน่ วยที่ 6 สั ปดาห์ ที่ 8
หน่ วยที่ 6
ชื่อวิชา โครงการ
รหัสวิชา 3104 - 8501
หลักสู ตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
เวลารวม 240 นาที
ชื่อหน่ วย การดาเนินการจัดทาโครงการ
1. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
1.
2.
3.
4.

ก. ความสามารถ
บอกความหมายของเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ถูกต้อง
บอกประโยชน์ของการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ถกู ต้อง
บอกแหล่งศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ถูกต้อง
อธิบายเกณฑ์การเลือกเอกสารที่เกี่ยวข้องสาหรับการจัดทาโครงการได้ถูกต้อง

2. การนาเข้ าสู่ บทเรียน
ก. อุปกรณ์ช่วย

ข. รายละเอียดระบุไว้ใน
ใบความรู้แผ่นที่ 1 แบบฝึ กหัดข้อที่ 1
ใบความรู้แผ่นที่ 1 แบบฝึ กหัดข้อที่ 2
ใบความรู้แผ่นที่ 1-2 แบบฝึ กหัดข้อที่ 3
ใบความรู้แผ่นที่ 2 แบบฝึ กหัดข้อที่ 4

ข. คาถามประกอบ
นักศึกษาบอกได้หรื อไม่วา่ การจัดทาโครงการต้องดาเนินการอย่างไรบ้าง
นักศึกษาทราบหรื อไม่วา่ เอกสารสาหรับใช้ในการศึกษาข้อมูลเพื่อจัดทาโครงการมีอะไรบ้าง
การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องมีประโยชน์อย่างไร
แหล่งรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องได้แก่สถานที่ใดบ้าง
เกณฑ์ในการเลือกเอกสารที่เกี่ยวข้องมีอะไรบ้าง

3. การปฏิบัตกิ าร
เวลา (นาที)
หมายเลขวัตถุประสงค์
ทดสอบก่ อนเรี ยน

10

60
1-4

240
5-7

ขั้นสนใจปัญหา
ขั้น
ศึกษา
ข้ อมูล

บรรยาย
ถามตอบ
สาธิต

ขั้นพยายาม
ขั้นสาเร็ จผล
ทดสอบหลังเรี ยน
Power Point
อุปกรณ์ ของจริ ง
ช่ วย ใบงาน/
สอน แบบฝึ กหัด/เฉลย
แบบทดสอบ/เฉลย

4. สิ่งทีแ่ นบมาด้ วย ใบความรู้แผ่นที่ 1-2 แบบฝึ กหัดข้อที่ 1-4 สื่ อ Power Point เฟรมที่ 1-8

8
แผนบทเรียนหน่ วยที่ 6 สั ปดาห์ ที่ 8
หน่ วยที่ 6
ชื่อวิชา โครงการ
รหัสวิชา 3104 - 8501
หลักสู ตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
เวลารวม 240 นาที
ชื่อหน่ วย การดาเนินการจัดทาโครงการ
1. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
ก. ความสามารถ
5. ปฏิบตั ิงานโครงการได้ถูกต้อง
6. เขียนรายงานความก้าวหน้าของโครงการได้ถูกต้อง
7. ประเมินผลโครงการได้ถกู ต้อง
2. การนาเข้ าสู่ บทเรียน
ก. อุปกรณ์ช่วย

ข. รายละเอียดระบุไว้ใน
ใบความรู้แผ่นที่ 3-4 แบบฝึ กหัดข้อที่ 5
ใบความรู้แผ่นที่ 5-27 แบบฝึ กหัดข้อที่ 6
ใบความรู้แผ่นที่ 28-29 แบบฝึ กหัดข้อที่ 7

ข. คาถามประกอบ
นักศึกษาบอกได้หรื อไม่ว่าการปฏิบตั ิงานโครงการควรปฏิบตั ิอย่างไรบ้าง
นักศึกษาคิดว่าการเขียนรายงานความก้าวหน้าของโครงการต้องเขียน
รายละเอียดอะไรบ้าง
นักศึกษาบอกได้หรื อไม่ว่าทาไมนักศึกษาต้องประเมินผลโครงการของตนเอง

3. การปฏิบัตกิ าร
เวลา (นาที)
หมายเลขวัตถุประสงค์
ทดสอบก่ อนเรี ยน
ขั้นสนใจปัญหา
ขั้น
ศึกษา
ข้ อมูล

บรรยาย
ถามตอบ
สาธิต

ขั้นพยายาม
ขั้นสาเร็ จผล
ทดสอบหลังเรี ยน
Power Point
อุปกรณ์ ของจริ ง
ช่ วย ใบงาน/
สอน แบบฝึ กหัด/เฉลย
แบบทดสอบ/เฉลย

4. สิ่งทีแ่ นบมาด้ วย ใบความรู้แผ่นที่ 3-29 ใบงานที่ 6.1แบบฝึ กหัดข้อที่ 5-7 สื่ อ Power Point เฟรมที่ 9-19

9
แผนบทเรียนหน่ วยที่ 6 สั ปดาห์ ที่ 9
หน่ วยที่ 6
ชื่อวิชา โครงการ
รหัสวิชา 3104 - 8501
หลักสู ตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
เวลารวม 240 นาที
ชื่อหน่ วย การดาเนินการจัดทาโครงการ
1. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
ก. ความสามารถ
5. ปฏิบตั ิงานโครงการได้ถูกต้อง
6. เขียนรายงานความก้าวหน้าของโครงการได้ถูกต้อง
7. ประเมินผลโครงการได้ถกู ต้อง
2. การนาเข้ าสู่ บทเรียน
ก. อุปกรณ์ช่วย

ข. รายละเอียดระบุไว้ใน
ใบความรู้แผ่นที่ 3-4
ใบความรู้แผ่นที่ 5-27
ใบความรู้แผ่นที่ 28-29
ข. คาถามประกอบ

สิ่ งใดบ้างที่เป็ นปัญหาและอุปสรรคต่อการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์โครงการของ
นักศึกษา
3. การปฏิบัตกิ าร
เวลา (นาที)
หมายเลขวัตถุประสงค์
ทดสอบก่ อนเรี ยน

240
5-7

ขั้นสนใจปัญหา
ขั้น
ศึกษา
ข้ อมูล

บรรยาย
ถามตอบ
สาธิต

ขั้นพยายาม
ขั้นสาเร็ จผล
ทดสอบหลังเรี ยน
Power Point
อุปกรณ์ ของจริ ง
ช่ วย ใบงาน/
สอน แบบฝึ กหัด/เฉลย
แบบทดสอบ/เฉลย

4. สิ่งทีแ่ นบมาด้ วย ใบความรู้แผ่นที่ 3-29 ใบงานที่ 6.1 สื่ อ Power Point เฟรมที่ 20-23

10
แผนบทเรียนหน่ วยที่ 6 สั ปดาห์ ที่ 10
หน่ วยที่ 6
ชื่อวิชา โครงการ
รหัสวิชา 3104 - 8501
หลักสู ตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
เวลารวม 240 นาที
ชื่อหน่ วย การดาเนินการจัดทาโครงการ
1. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
ก. ความสามารถ
5. ปฏิบตั ิงานโครงการได้ถูกต้อง
6. เขียนรายงานความก้าวหน้าของโครงการได้ถูกต้อง
7. ประเมินผลโครงการได้ถกู ต้อง
2. การนาเข้ าสู่ บทเรียน
ก. อุปกรณ์ช่วย

ข. รายละเอียดระบุไว้ใน
ใบความรู้แผ่นที่ 3-4
ใบความรู้แผ่นที่ 5-27
ใบความรู้แผ่นที่ 28-29
ข. คาถามประกอบ

สิ่ งใดบ้างที่เป็ นปัญหาและอุปสรรคต่อการปฏิบตั ิงานโครงการของนักศึกษา
3. การปฏิบัตกิ าร
เวลา (นาที)
หมายเลขวัตถุประสงค์
ทดสอบก่ อนเรี ยน

240
5-7

ขั้นสนใจปัญหา
ขั้น
ศึกษา
ข้ อมูล

บรรยาย
ถามตอบ
สาธิต

ขั้นพยายาม
ขั้นสาเร็ จผล
ทดสอบหลังเรี ยน
Power Point
อุปกรณ์ ของจริ ง
ช่ วย ใบงาน/
สอน แบบฝึ กหัด/เฉลย
แบบทดสอบ/เฉลย

4. สิ่งทีแ่ นบมาด้ วย ใบความรู้แผ่นที่ 3-29 ใบงานที่ 6.1 สื่ อ Power Point เฟรมที่ 24-27

11
แผนบทเรียนหน่ วยที่ 6 สั ปดาห์ ที่ 11
หน่ วยที่ 6
ชื่อวิชา โครงการ
รหัสวิชา 3104 - 8501
หลักสู ตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
เวลารวม 240 นาที
ชื่อหน่ วย การดาเนินการจัดทาโครงการ
1. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
ก. ความสามารถ
5. ปฏิบตั ิงานโครงการได้ถูกต้อง
6. เขียนรายงานความก้าวหน้าของโครงการได้ถูกต้อง
7. ประเมินผลโครงการได้ถกู ต้อง
2. การนาเข้ าสู่ บทเรียน
ก. อุปกรณ์ช่วย

ข. รายละเอียดระบุไว้ใน
ใบความรู้แผ่นที่ 3-4
ใบความรู้แผ่นที่ 5-27
ใบความรู้แผ่นที่ 28-29
ข. คาถามประกอบ

สิ่ งใดบ้างที่เป็ นปัญหาและอุปสรรคต่อการทดลองโครงการของนักศึกษา
3. การปฏิบัตกิ าร
เวลา (นาที)
หมายเลขวัตถุประสงค์
ทดสอบก่ อนเรี ยน

240
5-7

ขั้นสนใจปัญหา
ขั้น
ศึกษา
ข้ อมูล

บรรยาย
ถามตอบ
สาธิต

ขั้นพยายาม
ขั้นสาเร็ จผล
ทดสอบหลังเรี ยน
Power Point
อุปกรณ์ ของจริ ง
ช่ วย ใบงาน/
สอน แบบฝึ กหัด/เฉลย
แบบทดสอบ/เฉลย

4. สิ่งทีแ่ นบมาด้ วย ใบความรู้แผ่นที่ 3-29 ใบงานที่ 6.1 สื่ อ Power Point เฟรมที่ 28-31

12
แผนบทเรียนหน่ วยที่ 6 สั ปดาห์ ที่ 12
หน่ วยที่ 6
ชื่อวิชา โครงการ
รหัสวิชา 3104 - 8501
หลักสู ตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
เวลารวม 240 นาที
ชื่อหน่ วย การดาเนินการจัดทาโครงการ
1. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
ก. ความสามารถ
5. ปฏิบตั ิงานโครงการได้ถูกต้อง
6. เขียนรายงานความก้าวหน้าของโครงการได้ถูกต้อง
7. ประเมินผลโครงการได้ถกู ต้อง
2. การนาเข้ าสู่ บทเรียน
ก. อุปกรณ์ช่วย

ข. รายละเอียดระบุไว้ใน
ใบความรู้แผ่นที่ 3-4
ใบความรู้แผ่นที่ 5-27
ใบความรู้แผ่นที่ 28-29
ข. คาถามประกอบ

สิ่ งใดบ้างที่ส่งผลให้โครงการของนักศึกษาด้อยคุณภาพ
3. การปฏิบัตกิ าร
เวลา (นาที)
หมายเลขวัตถุประสงค์
ทดสอบก่ อนเรี ยน

240
5-7

ขั้นสนใจปัญหา
ขั้น
ศึกษา
ข้ อมูล

บรรยาย
ถามตอบ
สาธิต

ขั้นพยายาม
ขั้นสาเร็ จผล
ทดสอบหลังเรี ยน
Power Point
อุปกรณ์ ของจริ ง
ช่ วย ใบงาน/
สอน แบบฝึ กหัด/เฉลย
แบบทดสอบ/เฉลย

4. สิ่งทีแ่ นบมาด้ วย ใบความรู้แผ่นที่ 3-29 ใบงานที่ 6.1 สื่ อ Power Point เฟรมที่ 32-35

13
แผนบทเรียนหน่ วยที่ 6 สั ปดาห์ ที่ 13
หน่ วยที่ 6
ชื่อวิชา โครงการ
รหัสวิชา 3104 - 8501
หลักสู ตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
เวลารวม 240 นาที
ชื่อหน่ วย การดาเนินการจัดทาโครงการ
1. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
ก. ความสามารถ
8. เขียนรายงานผลการจัดทาโครงการได้ถกู ต้อง
2. การนาเข้ าสู่ บทเรียน
ก. อุปกรณ์ช่วย

ข. รายละเอียดระบุไว้ใน
ใบความรู้แผ่นที3่ 0-38 แบบฝึ กหัดข้อที่ 8,9
ข. คาถามประกอบ

นักศึกษาบอกได้หรื อไม่ว่าการเขียนรายงานผลการจัดทาโครงการต้องเขียน
รายละเอียดอะไรบ้าง
3. การปฏิบัตกิ าร
เวลา (นาที)
หมายเลขวัตถุประสงค์
ทดสอบก่ อนเรี ยน

240
5-7

ขั้นสนใจปัญหา
ขั้น
ศึกษา
ข้ อมูล

บรรยาย
ถามตอบ
สาธิต

ขั้นพยายาม
ขั้นสาเร็ จผล
ทดสอบหลังเรี ยน
Power Point
อุปกรณ์ ของจริ ง
ช่ วย ใบงาน/
สอน แบบฝึ กหัด/เฉลย
แบบทดสอบ/เฉลย

4. สิ่งทีแ่ นบมาด้ วย ใบความรู้แผ่นที่ 30-38 ใบงานที่ 6.2 แบบฝึ กหัดข้อที่ 8-9 สื่ อ Power Point เฟรมที่ 36-44

14
แผนบทเรียนหน่ วยที่ 6 สั ปดาห์ ที่ 14
หน่ วยที่ 6
ชื่อวิชา โครงการ
รหัสวิชา 3104 - 8501
หลักสู ตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
เวลารวม 240 นาที
ชื่อหน่ วย การดาเนินการจัดทาโครงการ
1. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
ก. ความสามารถ
8. เขียนรายงานผลการจัดทาโครงการได้ถกู ต้อง
2. การนาเข้ าสู่ บทเรียน
ก. อุปกรณ์ช่วย

ข. รายละเอียดระบุไว้ใน
ใบความรู้แผ่นที3่ 0-38
ข. คาถามประกอบ

อุปสรรคใดบ้างทาให้การเขียนรายงานผลการจัดทาโครงการของนักศึกษาไม่
ต่อเนื่อง
3. การปฏิบัตกิ าร
เวลา (นาที)
หมายเลขวัตถุประสงค์
ทดสอบก่ อนเรี ยน

240
5-7

ขั้นสนใจปัญหา
ขั้น
ศึกษา
ข้ อมูล

บรรยาย
ถามตอบ
สาธิต

ขั้นพยายาม
ขั้นสาเร็ จผล
ทดสอบหลังเรี ยน
Power Point
อุปกรณ์ ของจริ ง
ช่ วย ใบงาน/
สอน แบบฝึ กหัด/เฉลย
แบบทดสอบ/เฉลย

4. สิ่งทีแ่ นบมาด้ วย ใบความรู้แผ่นที่30-38 ใบงานที่ 6.2 สื่ อ Power Point เฟรมที่ 45-46

15
แผนบทเรียนหน่ วยที่ 6 สั ปดาห์ ที่ 15
หน่ วยที่ 6
ชื่อวิชา โครงการ
รหัสวิชา 3104 - 8501
หลักสู ตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
เวลารวม 240 นาที
ชื่อหน่ วย การดาเนินการจัดทาโครงการ
1. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
ก. ความสามารถ
9. รายงานผลการจัดทาโครงการได้ถูกต้อง

ข. รายละเอียดระบุไว้ใน
ใบความรู้แผ่นที่ 39-46 แบบฝึ กหัดข้อที่ 10

2. การนาเข้ าสู่ บทเรียน
ก. อุปกรณ์ช่วย

ข. คาถามประกอบ
นักศึกษาทราบหรื อไม่ว่าการรายงานผลการจัดทาโครงการต้องดาเนินการ
อย่างไรบ้าง

3. การปฏิบัตกิ าร
เวลา (นาที)
หมายเลขวัตถุประสงค์

230 240
9

ทดสอบก่ อนเรี ยน
ขั้นสนใจปัญหา
ขั้น
ศึกษา
ข้ อมูล

บรรยาย
ถามตอบ
สาธิต

ขั้นพยายาม
ขั้นสาเร็ จผล
ทดสอบหลังเรี ยน
Power Point
อุปกรณ์ ของจริ ง
ช่ วย ใบงาน/
สอน แบบฝึ กหัด/เฉลย
แบบทดสอบ/เฉลย

4. สิ่งทีแ่ นบมาด้ วย ใบความรู้แผ่นที่ 39-47 ใบงานที่ 6.3และ6.4 แบบฝึ กหัดข้อที่ 10 สื่ อ Power Point เฟรมที่ 47-49

16
แบบทดสอบก่ อนเรียน
หน่ วยที่ 6
ชื่อวิชา โครงการ
รหัสวิชา 3104 - 8501 แผ่ นที่ 1
หลักสู ตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
เวลารวม 10 นาที
ชื่อหน่ วย การดาเนินการจัดทาโครงการ
คาสั่ ง จงเลือกคาตอบที่ถูกทีส่ ุ ดเพียงคาตอบเดียว
1. รายละเอียดใดไม่ ใช่ รายละเอียดขอบเขตของโครงการ
ก. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ข. ระยะเวลาที่จดั ทาโครงการ
ค. ตัวแปรที่ศึกษา
ง. สถานที่จดั ทาโครงการ
จ. การอภิปรายผล
2. เกณฑ์ใดไม่ ควรนามาใช้เลือกเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ก. มีความทันสมัย
ข. เป็ นเครื่ องมือชี้นาในการศึกษาข้อมูล
ค. ไม่จาเป็ นต้องผ่านการรับรองมาตรฐาน
ง. มีการเสนอแนวคิดอันเป็ นประโยชน์ต่อการจัดทาโครงการ
จ. มีหนังสืออ้างอิงหรื อหนังสือรับรองที่น่าเชื่อถือ
3. รายละเอียดใดต้องนาเสนอในรายงานความก้าวหน้าของโครงการ
ก. เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ข. สถิติที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล
ค. ผลการปฏิบตั ิงาน
ง. สถานที่จดั ทาโครงการ
จ. งบประมาณที่ใช้ในการจัดทาโครงการ
4. สิ่งใดไม่ ใช่ ประโยชน์โดยตรงของการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ก. ตั้งสมมติฐานได้อย่างมีเหตุผล
ข. ได้สมาชิกในกลุ่มที่ตรงกับความต้องการ
ค. เลือกใช้สถิติวเิ คราะห์ขอ้ มูลได้อย่างถูกต้อง
ง. ได้แนวคิดพื้นฐานและทฤษฎีต่าง ๆ
จ. กาหนดขอบเขตของโครงการได้ชดั เจน

17
แบบทดสอบก่ อนเรียน
หน่ วยที่ 6
ชื่อวิชา โครงการ
รหัสวิชา 3104 - 8501 แผ่ นที่ 2
หลักสู ตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
เวลารวม 10 นาที
ชื่อหน่ วย การดาเนินการจัดทาโครงการ
5. การรายงานผลการจัดทาโครงการต้องเตรี ยมสิ่งใด
ก. เค้าโครงโครงการ บันทึกข้อความขออนุมตั ิรายงานผลการจัดทาโครงการ สื่อนาเสนอ
ข. รู ปเล่มรายงานผลการจัดทาโครงการ ตัวโครงการ รายงานความก้าวหน้าของโครงการ
ค. บันทึกข้อความขออนุมตั ิรายงานผลการจัดทาโครงการ ตัวโครงการ เค้าโครงโครงการ
ง. รู ปเล่มรายงานผลการจัดทาโครงการ ตัวโครงการ สื่อนาเสนอ
จ. ตัวโครงการ สื่อนาเสนอ เค้าโครงโครงการเค้า
6. รายละเอียดใดไม่ ใช่ ส่วนนาหรื อส่วนหน้าของการเขียนรายงานผลการจัดทาโครงการ
ก. บรรณานุกรม
ข. ปกนอก
ค. กิตติกรรมประกาศ
ง. บทคัดย่อ
จ. สารบัญ
7. ความหมายของเอกสารที่เกี่ยวข้องคาตอบใดถูกต้อง
ก. ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ข. ผลงานทางวิชาการ ที่มีการจัดทาหรื อจัดพิมพ์เผยแพร่
ค. ผลการจัดทาโครงการ
ง. ข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูล
จ. ระเบียบวิธีการดาเนินโครงการ
8. แหล่งข้อมูลใดไม่ ควรเลือกเป็ นแหล่งศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ก. สมุดบันทึก
ข. วิทยานิพนธ์
ค. วารสาร
ง. หนังสือ
จ. พจนานุกรม

18
แบบทดสอบก่ อนเรียน
หน่ วยที่ 6
ชื่อวิชา โครงการ
รหัสวิชา 3104 - 8501 แผ่ นที่ 3
หลักสู ตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
เวลารวม 10 นาที
ชื่อหน่ วย การดาเนินการจัดทาโครงการ
9. การปฏิบตั ิงานโครงการต้องปฏิบตั ิอย่างไร
ก. ปฏิบตั ิตามแผนปฏิบตั ิงานที่สถานศึกษากาหนด
ข. ปฏิบตั ิงานได้ตามความเหมาะสม
ค. ปฏิบตั ิตามแผนปฏิบตั ิงานที่ฝ่ายวิชาการกาหนด
ง. ปฏิบตั ิตามแผนการปฏิบตั ิงานที่กาหนดไว้ในเค้าโครงโครงการ
จ. ปฏิบตั ิตามแผนปฏิบตั ิงานที่แผนกวิชากาหนด
10. หัวข้อประเมินใดไม่ ใช่ หวั ข้อประเมินการรายงานผลของโครงการ
ก. ความคิดสร้างสรรค์
ข. ประโยชน์ของโครงงาน
ค. ความปลอดภัยในการใช้งาน
ง. ความประณี ตสวยงามของโครงการ
จ. การเขียนรายงานความก้าวหน้า
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ใบความรู้

หน่ วยที่ 6
ชื่อวิชา โครงการ
รหัสวิชา 3104 - 8501 แผ่ นที่ 1
หลักสู ตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
เวลารวม 220 นาที
ชื่อหน่ วย การดาเนินการจัดทาโครงการ
การดาเนินการจัดทาโครงการ สามารถแบ่งเป็ นขั้นตอนได้ดงั นี้
1. การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง
2. การปฏิบตั ิงานโครงการ
3. การเขียนรายงานผลการจัดทาโครงการ
4. การรายงานผลการจัดทาโครงการ
การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง
1. ความหมายของเอกสารที่เกี่ยวข้อง
เอกสารที่เกี่ยวข้อง หมายถึง ผลงานเขียนทางวิชาการ ที่มีการจัดทาหรื อจัดพิมพ์เผยแพร่ ในรู ป
สื่อสิ่ งพิมพ์ สื่ อคอมพิวเตอร์หรื อสื่ อโสตทัศนู ปกรณ์ต่าง ๆ ได้แก่ หนังสื อ ตารา บทความทางวิชาการ วารสาร
งานวิจยั ไมโครฟิ ล์ม เป็ นต้น การศึกษาเอกสารที่เกี่ ยวข้อ งต้อ งมี เนื้ อหาสัมพันธ์กบั โครงการที่ดาเนิ นการ
(พิชิต ฤทธิ์จรู ญ. 2547 : 55)
2. ประโยชน์ของการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง
2.1 มองเห็นปั ญหาของการจัดทาโครงการได้ชดั เจน
2.2 ได้แนวคิดพื้นฐานและทฤษฎีต่าง ๆ ในการจัดทาโครงการ
2.3 กาหนดขอบเขตของโครงการได้ชดั เจนและเหมาะสม
2.4 ตั้งสมมติฐานได้อย่างสมเหตุผล
2.5 สามารถเลือกเทคนิคการดาเนินการจัดทาโครงการได้อย่างเหมาะสม
2.6 เลือกเครื่ องมือเก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่างเหมาะสม
2.7 เลือกใช้สถิติวเิ คราะห์ขอ้ มูลได้อย่างถูกต้อง
2.8 ได้แนวทางในการเขียนรายงานผลการจัดทาโครงการ
3. แหล่งศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง
แหล่งที่ผดู ้ าเนิ นการจัดทาโครงการสามารถศึกษาค้นคว้าเอกสารที่เกี่ ยวข้องได้เป็ นอย่างดี คือ
ห้องสมุด เนื่องจากเป็ นแหล่งที่รวบรวมเอกสารต่าง ๆ ไว้มากมาย นอกจากนี้ ยงั มีการให้บริ การสืบค้นข้อมูล
โดยผ่านระบบเครื อข่ายอินเตอร์เน็ต แหล่งค้นคว้าที่เป็ นตัวเอกสารหรื อสื่ อที่บรรจุขอ้ มูลต่าง ๆ ซึ่ งรวบรวม
อยูภ่ ายในห้องสมุด มีดงั นี้
3.1 หนังสือ ตารา
3.2 พจนานุกรม ศัพทานุกรมและปทานุกรม
3.3 วารสาร จุลสาร และเอกสารเผยแพร่ ต่าง ๆ
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ใบความรู้

หน่ วยที่ 6
ชื่อวิชา โครงการ
รหัสวิชา 3104 - 8501 แผ่ นที่ 2
หลักสู ตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
เวลารวม 220 นาที
ชื่อหน่ วย การดาเนินการจัดทาโครงการ
3.4 หนังสือพิมพ์ นิตยสาร
3.5 ปริ ญญานิพนธ์ หรื อวิทยานิพนธ์
3.6 ข้อมูลจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ภาพประกอบที่ 6.1 แหล่งศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง
4. เกณฑ์การเลือกเอกสารที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ (วุฒิพงษ์ อินทิแสง. 2551 : 48)
4.1 มีความทันสมัย เหมาะสมที่จะใช้อา้ งอิง
4.2 เป็ นเครื่ องมือชี้นาในการศึกษาข้อมูล
4.3 มีหนังสืออ้างอิงหรื อรับรองที่น่าเชื่อถือ
4.4 มีการเสนอแนวคิดอันเป็ นประโยชน์ต่อการจัดทาโครงการ
4.5 พิจารณาและคัดเลือกเฉพาะส่วนที่เป็ นประโยชน์ต่อการจัดทาโครงการ
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ใบความรู้

หน่ วยที่ 6
ชื่อวิชา โครงการ
รหัสวิชา 3104 - 8501 แผ่ นที่ 3
หลักสู ตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
เวลารวม 220 นาที
ชื่อหน่ วย การดาเนินการจัดทาโครงการ
การปฏิบัติงานโครงการ
การปฏิบตั ิงานโครงการนั้น เป็ นการปฏิบตั ิงานตามแผนที่ ได้กาหนดไว้ในเค้าโครงโครงการ ซึ่ ง
อาจปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ในการปฏิบตั ิงานโครงการ ผูจ้ ดั ทาโครงการต้องบันทึกผล
การปฏิบตั ิงาน และรายงานความก้าวหน้าของโครงการเป็ นระยะ ๆ เสนอต่อครู ที่ปรึ กษาโครงการ เพื่อใช้ในการ
นิเทศติดตามให้คาปรึ กษา แนะนาแนวทางในการจัดทาโครงการ การพัฒนา และปรับปรุ งแก้ไข ทั้งนี้ เพื่อให้
ได้มาซึ่งโครงการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ในการจัดทาแผนการปฏิบตั ิงานมีหลายวิธีให้เลือก สาหรับ
การเรี ยนการสอน วิชาโครงการ รหัสวิชา 3004 – 6001 ระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชีพชั้นสู ง สาขาวิชาไฟฟ้ ากาลัง
วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร ขอใช้แบบ Gantt’ chart ซึ่ งเป็ นการจัดทาแผนการปฏิบตั ิงาน
ในรู ปแบบของตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมการดาเนิ น งานกับระยะเวลาของแต่ละกิ จกรรม
โดยจัดทาเป็ นตารางปฏิบตั ิงาน (Time schedule) ซึ่งตารางมีรายละเอียดดังนี้ (วุฒิพงษ์ อินทิแสง. 2551 : 48-50)
1. แนวตั้งแสดงถึงกิจกรรมการดาเนินงานตั้งแต่เริ่ มโครงการจนสิ้นสุดโครงการ
2. แนวนอนจะแสดงระยะเวลาในการปฏิบตั ิงานของแต่ละกิจกรรมโดยแสดงเป็ นรายเดือนและใน
แต่ละเดือนจะแยกเป็ นรายสัปดาห์
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ใบความรู้

หน่ วยที่ 6
ชื่อวิชา โครงการ
รหัสวิชา 3104 - 8501 แผ่ นที่ 4
หลักสู ตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
เวลารวม 220 นาที
ชื่อหน่ วย การดาเนินการจัดทาโครงการ
ตัวอย่าง แผนการปฏิบตั ิงาน
ชื่อโครงการ………………………………………………………………………………………..
การดาเนินงาน

พฤษภาคม

มิถุนายน

กรกฎาคม

สิ งหาคม

กันยายน

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

หมายเหตุ

1. การศึกษาค้นคว้า
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
2. การออกแบบและ
เขียนแบบโครงการ
3. การจัดซื้อจัดหาวัสดุ
อุปกรณ์
4. การลงมือปฏิบตั ิงาน
5. การทดลองใช้ /
ปรับปรุ งแก้ไข
6. การเขียนรายงานผล
การจัดทาโครงการ
6. การรายงานผลการ
จัดทาโครงการ
7. การนาเสนอโครงการ
ผูจ้ ดั ทาโครงการจะต้องดาเนิ นการปฏิบตั ิงานตามแผนการปฏิบตั ิงานของโครงการที่กาหนดไว้อย่างเป็ น
ขั้นตอนและปฏิ บ ัติ งานโดยค านึ งถึ งความปลอดภัยทั้งต่ อ ตนเอง ต่ อ ผู ้อื่ นและต่ อ ส่ วนรวม มี การรายงาน
ความก้าวหน้าของโครงการเสนอต่อครู ที่ ปรึ กษาโครงการตามแผนการปฏิ บตั ิ งาน ทั้งนี้ เพื่อ ใช้ในการนิ เทศ
ติดตามผลการปฏิบตั ิงาน โดยใช้แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าของโครงการดังตัวอย่างต่อไปนี้
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หน่ วยที่ 6
ชื่อวิชา โครงการ
รหัสวิชา 3104 - 8501 แผ่ นที่ 5
หลักสู ตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
เวลารวม 220 นาที
ชื่อหน่ วย การดาเนินการจัดทาโครงการ
การรายงานความก้ าวหน้ าของโครงการ
ชื่อโครงการ....................................................................................................
ครั้งที่ 1 การศึกษาค้นคว้าเอกสารที่เกี่ยวข้อง การออกแบบและเขียนแบบโครงการ
ผลการปฏิบัติงาน
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
ปัญหาอุปสรรคและการปรับปรุงแก้ ไข
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ.......................................................หัวหน้าผูจ้ ดั ทาโครงการ
(............................................................)
โทร...................................................

ลงชื่อ...........................................................ผูจ้ ดั ทาโครงการ
(............................................................)
โทร...................................................
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หน่ วยที่ 6
ชื่อวิชา โครงการ
รหัสวิชา 3104 - 8501 แผ่ นที่ 6
หลักสู ตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
เวลารวม 220 นาที
ชื่อหน่ วย การดาเนินการจัดทาโครงการ
ผลการนิเทศกากับติดตามและข้ อเสนอแนะของครู ที่ปรึกษาโครงการ
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ…………………………………
(…………………………………)
ครู ที่ปรึ กษาโครงการ
…………./…………/…………
ผลการนิเทศกากับติดตามและข้ อเสนอแนะของครู ที่ปรึกษาโครงการ
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ…………………………………
(…………………………………)
ครู ที่ปรึ กษาโครงการ
…………./…………/…………
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หน่ วยที่ 6
ชื่อวิชา โครงการ
รหัสวิชา 3104 - 8501 แผ่ นที่ 7
หลักสู ตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
เวลารวม 220 นาที
ชื่อหน่ วย การดาเนินการจัดทาโครงการ
การรายงานความก้ าวหน้ าของโครงการ
ชื่อโครงการ....................................................................................................
ครั้งที่ 2 การจัดซื้อจัดหาวัสดุ อุปกรณ์
ผลการปฏิบัติงาน
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
ปัญหาอุปสรรคและการปรับปรุงแก้ ไข
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ.......................................................หัวหน้าผูจ้ ดั ทาโครงการ
(............................................................)
โทร...................................................

ลงชื่อ...........................................................ผูจ้ ดั ทาโครงการ
(............................................................)
โทร...................................................
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ใบความรู้

หน่ วยที่ 6
ชื่อวิชา โครงการ
รหัสวิชา 3104 - 8501 แผ่ นที่ 8
หลักสู ตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
เวลารวม 220 นาที
ชื่อหน่ วย การดาเนินการจัดทาโครงการ
ผลการนิเทศกากับติดตามและข้ อเสนอแนะของครู ที่ปรึกษาโครงการ
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ…………………………………
(…………………………………)
ครู ที่ปรึ กษาโครงการ
…………./…………/…………
ผลการนิเทศกากับติดตามและข้ อเสนอแนะของครู ที่ปรึกษาโครงการ
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ…………………………………
(…………………………………)
ครู ที่ปรึ กษาโครงการ
…………./…………/…………
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ใบความรู้

หน่ วยที่ 6
ชื่อวิชา โครงการ
รหัสวิชา 3104 - 8501 แผ่ นที่ 9
หลักสู ตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
เวลารวม 220 นาที
ชื่อหน่ วย การดาเนินการจัดทาโครงการ
การรายงานความก้ าวหน้ าของโครงการ
ชื่อโครงการ....................................................................................................
ครั้งที่ 3 การลงมือปฏิบตั ิงาน
ผลการปฏิบัติงาน
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
ปัญหาอุปสรรคและการปรับปรุงแก้ ไข
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ.......................................................หัวหน้าผูจ้ ดั ทาโครงการ
(............................................................)
โทร...................................................

ลงชื่อ...........................................................ผูจ้ ดั ทาโครงการ
(............................................................)
โทร...................................................
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หน่ วยที่ 6
ชื่อวิชา โครงการ
รหัสวิชา 3104 - 8501 แผ่ นที่ 10
หลักสู ตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
เวลารวม 220 นาที
ชื่อหน่ วย การดาเนินการจัดทาโครงการ
ผลการนิเทศกากับติดตามและข้ อเสนอแนะของครู ที่ปรึกษาโครงการ
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ…………………………………
(…………………………………)
ครู ที่ปรึ กษาโครงการ
…………./…………/…………
ผลการนิเทศกากับติดตามและข้ อเสนอแนะของครู ที่ปรึกษาโครงการ
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ…………………………………
(…………………………………)
ครู ที่ปรึ กษาโครงการ
…………./…………/…………
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หน่ วยที่ 6
ชื่อวิชา โครงการ
รหัสวิชา 3104 - 8501 แผ่ นที่ 11
หลักสู ตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
เวลารวม 220 นาที
ชื่อหน่ วย การดาเนินการจัดทาโครงการ
การรายงานความก้ าวหน้ าของโครงการ
ชื่อโครงการ....................................................................................................
ครั้งที่ 4 การทดลองใช้ / ปรับปรุ งแก้ไข
ผลการปฏิบัติงาน
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
ปัญหาอุปสรรคและการปรับปรุงแก้ ไข
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ.......................................................หัวหน้าผูจ้ ดั ทาโครงการ
(............................................................)
โทร...................................................

ลงชื่อ...........................................................ผูจ้ ดั ทาโครงการ
(............................................................)
โทร...................................................
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หน่ วยที่ 6
ชื่อวิชา โครงการ
รหัสวิชา 3104 - 8501 แผ่ นที่ 12
หลักสู ตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
เวลารวม 220 นาที
ชื่อหน่ วย การดาเนินการจัดทาโครงการ
ผลการนิเทศกากับติดตามและข้ อเสนอแนะของครู ที่ปรึกษาโครงการ
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ…………………………………
(…………………………………)
ครู ที่ปรึ กษาโครงการ
…………./…………/…………
ผลการนิเทศกากับติดตามและข้ อเสนอแนะของครู ที่ปรึกษาโครงการ
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ…………………………………
(…………………………………)
ครู ที่ปรึ กษาโครงการ
…………./…………/…………
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หน่ วยที่ 6
ชื่อวิชา โครงการ
รหัสวิชา 3104 - 8501 แผ่ นที่ 13
หลักสู ตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
เวลารวม 220 นาที
ชื่อหน่ วย การดาเนินการจัดทาโครงการ
การรายงานความก้ าวหน้ าของโครงการ
ชื่อโครงการ....................................................................................................
ครั้งที่ 5 การเขียนรายงานผลการจัดทาโครงการ
ผลการปฏิบัติงาน
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
ปัญหาอุปสรรคและการปรับปรุงแก้ ไข
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ...........................................................หัวหน้าผูท้ าโครงการ
(............................................................)
โทร...................................................

ลงชื่อ...........................................................ผูท้ าโครงการ
(............................................................)
โทร...................................................
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หน่ วยที่ 6
ชื่อวิชา โครงการ
รหัสวิชา 3104 - 8501 แผ่ นที่ 14
หลักสู ตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
เวลารวม 220 นาที
ชื่อหน่ วย การดาเนินการจัดทาโครงการ
ผลการนิเทศกากับติดตามและข้ อเสนอแนะของครู ที่ปรึกษาโครงการ
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ…………………………………
(…………………………………)
ครู ที่ปรึ กษาโครงการ
…………./…………/…………
ผลการนิเทศกากับติดตามและข้ อเสนอแนะของครู ที่ปรึกษาโครงการ
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ…………………………………
(…………………………………)
ครู ที่ปรึ กษาโครงการ
…………./…………/…………
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หน่ วยที่ 6
ชื่อวิชา โครงการ
รหัสวิชา 3104 - 8501 แผ่ นที่ 15
หลักสู ตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
เวลารวม 220 นาที
ชื่อหน่ วย การดาเนินการจัดทาโครงการ
ตัวอย่ างที่ 6.1 การรายงานความก้าวหน้าของโครงการครั้งที่ 1 การศึกษาค้นคว้าเอกสารที่เกี่ยวข้อง
การออกแบบและเขียนแบบโครงการ
การรายงานความก้ าวหน้ าของโครงการ
ชื่อโครงการ การสร้างและหาประสิทธิภาพเครื่ องตีเยือ่ กระดาษใยสับปะรด
ครั้งที่ 1 การศึกษาค้นคว้าเอกสารที่เกี่ยวข้อง การออกแบบและเขียนแบบโครงการ
ผลการปฏิบัติงาน
การศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากตารา ระบบอินเตอร์เน็ต ผูเ้ ชี่ยวชาญและครู ที่ปรึ กษาโครงการ เพื่อใช้ใน
การออกแบบและเขียนแบบโครงการเครื่ องตีเยือ่ กระดาษใยสับปะรด จนสามารถกาหนดแบบโครงร่ างของ
เครื่ องตีเยือ่ กระดาษใยสับปะรดตามภาพประกอบที่ 1

ภาพประกอบที่ 1 แสดงแบบโครงร่ างของเครื่ องตีเยือ่ กระดาษใยสับปะรด
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หน่ วยที่ 6
ชื่อวิชา โครงการ
รหัสวิชา 3104 - 8501 แผ่ นที่ 16
หลักสู ตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
เวลารวม 220 นาที
ชื่อหน่ วย การดาเนินการจัดทาโครงการ
รายละเอียดแบบโครงร่ างเครื่ องตีเยือ่ กระดาษใยสับปะรด
1. โครงเครื่ อง
2. มอเตอร์
3. มู่เลย์
4. สายพาน
5. เพลา
6. ถัง
7. ใบมีดส่วนที่ 1
8. ใบมีส่วนที่ 2
9. ตูค้ วบคุม
10. หลอดสัญญาณบอกสภาวะการทางานของเครื่ องในสภาวะปกติ
11. หลอดสัญญาณบอกสภาวะการทางานของเครื่ องในสภาวะผิดปกติ
12. สวิตช์กดปุ่ มเปิ ดเครื่ อง
13. สวิตช์กดปุ่ มปิ ดเครื่ อง
14. ล้อ
ปัญหาอุปสรรคและการปรับปรุงแก้ ไข
ปั ญหาอุปสรรค
การปรับปรุ งแก้ไข
1. ผูจ้ ดั ทาโครงการขาดความรู ้เกี่ยวกับการออกแบบ 1. สอบถามข้อมูลจากครู แผนกวิชาเครื่ องมือกลและ
ชุดมู่เลย์ สายพาน เพลาและใบมีด
ซ่อมบารุ งจนมีความรู ้และสามารถออกแบบชุด
มู่เลย์ สายพาน เพลาและใบมีดได้สมบูรณ์แบบ
2. ผูจ้ ดั ทาโครงการขาดความรู ้เกี่ยวกับการออกแบบ 2. สอบถามข้อมูลจากครู แผนกวิชาโลหะการจนมี
ถัง
ความรู ้และสามารถออกแบบถังได้สมบูรณ์แบบ
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หน่ วยที่ 6
ชื่อวิชา โครงการ
รหัสวิชา 3104 - 8501 แผ่ นที่ 17
หลักสู ตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
เวลารวม 220 นาที
ชื่อหน่ วย การดาเนินการจัดทาโครงการ
ลงชื่อ...........................................................หัวหน้าผูจ้ ดั ทาโครงการ
(นายอานวย ยอดทอง)
เบอร์โทรศัพท์ 089-8747478
ลงชื่อ...........................................................ผูจ้ ดั ทาโครงการ
(นายอาพล ทองอ่อน)
เบอร์โทรศัพท์ 085-6353987
ผลการนิเทศกากับติดตามและข้ อเสนอแนะของครู ที่ปรึกษาโครงการ
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ…………………………………
(…………………………………)
ครู ที่ปรึ กษาโครงการ
…………./…………/…………
ผลการนิเทศกากับติดตามและข้ อเสนอแนะของครู ที่ปรึกษาโครงการ
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ…………………………………
(…………………………………)
ครู ที่ปรึ กษาโครงการ
…………./…………/…………
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หน่ วยที่ 6
ชื่อวิชา โครงการ
รหัสวิชา 3104 - 8501 แผ่ นที่ 18
หลักสู ตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
เวลารวม 220 นาที
ชื่อหน่ วย การดาเนินการจัดทาโครงการ
ตัวอย่ างที่ 6.2 การรายงานความก้าวหน้าของโครงการครั้งที่ 2 การจัดซื้อจัดหาวัสดุ อุปกรณ์
การรายงานความก้ าวหน้ าของโครงการ
ชื่อโครงการ การสร้างและหาประสิทธิภาพเครื่ องตีเยือ่ กระดาษใยสับปะรด
ครั้งที่ 2 การจัดซื้อจัดหาวัสดุ อุปกรณ์
ผลการปฏิบัติงาน
ดาเนินการจัดซื้อจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ที่มีคุณภาพ ราคาไม่แพงและสามารถหาซื้อได้ง่ายในท้องตลาด
ประกอบด้วย เหล็กแผ่น มอเตอร์ มู่เลย์ สายพาน เพลา ถัง ตูค้ วบคุม หลอดสัญญาณ สวิตช์และล้อเพือ่ ใช้สาหรับ
สร้างเครื่ องตีเยือ่ กระดาษใยสับปะรดตามภาพประกอบที่ 1

ภาพประกอบที่ 1 แสดงวัสดุ อุปกรณ์สร้างเครื่ องตีเยือ่ กระดาษใยสับปะรด
ปัญหาอุปสรรคและการปรับปรุงแก้ ไข
ปั ญหาอุปสรรค
มอเตอร์ไฟฟ้ ากระแสสลับขนาด 220 V, 3 HP ขาด
ตลาด

การปรับปรุ งแก้ไข
ให้ร้านค้าที่จาหน่ายมอเตอร์ไฟฟ้ ากระแสสลับสัง่ ซื้อ
จากกรุ งเทพมหานคร
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หน่ วยที่ 6
ชื่อวิชา โครงการ
รหัสวิชา 3104 - 8501 แผ่ นที่ 19
หลักสู ตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
เวลารวม 220 นาที
ชื่อหน่ วย การดาเนินการจัดทาโครงการ
ลงชื่อ...........................................................หัวหน้าผูจ้ ดั ทาโครงการ
(นายอานวย ยอดทอง)
เบอร์โทรศัพท์ 089-8747478
ลงชื่อ...........................................................ผูจ้ ดั ทาโครงการ
(นายอาพล ทองอ่อน)
เบอร์โทรศัพท์ 085-6353987
ผลการนิเทศกากับติดตามและข้ อเสนอแนะของครู ที่ปรึกษาโครงการ
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ…………………………………
(…………………………………)
ครู ที่ปรึ กษาโครงการ
…………./…………/…………
ผลการนิเทศกากับติดตามและข้ อเสนอแนะของครู ที่ปรึกษาโครงการ
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ…………………………………
(…………………………………)
ครู ที่ปรึ กษาโครงการ
…………./…………/…………
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หน่ วยที่ 6
ชื่อวิชา โครงการ
รหัสวิชา 3104 - 8501 แผ่ นที่ 20
หลักสู ตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
เวลารวม 220 นาที
ชื่อหน่ วย การดาเนินการจัดทาโครงการ
ตัวอย่ างที่ 6.3 การรายงานความก้าวหน้าของโครงการครั้งที่ 3 การลงมือปฏิบตั ิงาน
การรายงานความก้ าวหน้ าของโครงการ
ชื่อโครงการ การสร้างและหาประสิทธิภาพเครื่ องตีเยือ่ กระดาษใยสับปะรด
ครั้งที่ 3 การลงมือปฏิบตั ิงาน
ผลการปฏิบัติงาน
การลงมือปฏิบตั ิงานสร้างเครื่ องตีเยือ่ กระดาษใยสับปะรดได้ดาเนินการดังนี้
1. การเชื่อมโครงสร้างของเครื่ องตีเยือ่ กระดาษใยสับปะรด มีการปฏิบตั ิงานตามภาพประกอบที่ 1

ภาพประกอบที่ 1 แสดงการเชื่อมโครงสร้างเครื่ องตีเยือ่ กระดาษใยสับปะรด
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หน่ วยที่ 6
ชื่อวิชา โครงการ
รหัสวิชา 3104 - 8501 แผ่ นที่ 21
หลักสู ตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
เวลารวม 220 นาที
ชื่อหน่ วย การดาเนินการจัดทาโครงการ
2. การประกอบถังเครื่ องตีเยือ่ กระดาษใยสับปะรด มีการปฏิบตั ิงานตามภาพประกอบที่ 2

ภาพประกอบที่ 2 แสดงการประกอบถังเครื่ องตีเยือ่ กระดาษใยสับปะรด
3. การติดตั้งตูค้ วบคุม มอเตอร์ไฟฟ้ ากระแสสลับและระบบไฟฟ้ ามีการปฏิบตั ิงานตามภาพประกอบที่ 3

ภาพประกอบที่ 3 แสดงการติดตั้งตูค้ วบคุม มอเตอร์ไฟฟ้ ากระแสสลับและระบบไฟฟ้ า

40
ใบความรู้

หน่ วยที่ 6
ชื่อวิชา โครงการ
รหัสวิชา 3104 - 8501 แผ่ นที่ 22
หลักสู ตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
เวลารวม 220 นาที
ชื่อหน่ วย การดาเนินการจัดทาโครงการ
4. เครื่ องตีเยือ่ กระดาษใยสับปะรดที่เสร็จสมบรู ณ์ตามภาพประกอบที่ 4

ภาพประกอบที่ 4 แสดงเครื่ องตีเยือ่ กระดาษใยสับปะรดที่เสร็จสมบูรณ์
ปัญหาอุปสรรคและการปรับปรุงแก้ ไข
ปั ญหาอุปสรรค
ผูจ้ ดั ทาโครงการขาดความรู ้เกี่ยวกับการสร้างโครง
เครื่ องตีเยือ่ กระดาษใยสับปะรด

การปรับปรุ งแก้ไข
สอบถามข้อมูลจากครู แผนกวิชาโลหะการจนมี
ความรู ้และทักษะ สามารถสร้างโครงเครื่ องตีเยือ่
กระดาษใยสับปะรดได้อย่างสมบูรณ์

ลงชื่อ...........................................................หัวหน้าผูจ้ ดั ทาโครงการ
(นายอานวย ยอดทอง)
เบอร์โทรศัพท์ 089-8747478
ลงชื่อ...........................................................ผูจ้ ดั ทาโครงการ
(นายอาพล ทองอ่อน)
เบอร์โทรศัพท์ 085-6353987
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หน่ วยที่ 6
ชื่อวิชา โครงการ
รหัสวิชา 3104 - 8501 แผ่ นที่ 23
หลักสู ตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
เวลารวม 220 นาที
ชื่อหน่ วย การดาเนินการจัดทาโครงการ
ผลการนิเทศกากับติดตามและข้ อเสนอแนะของครู ที่ปรึกษาโครงการ
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ…………………………………
(…………………………………)
ครู ที่ปรึ กษาโครงการ
…………./…………/…………
ผลการนิเทศกากับติดตามและข้ อเสนอแนะของครู ที่ปรึกษาโครงการ
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ…………………………………
(…………………………………)
ครู ที่ปรึ กษาโครงการ
…………./…………/…………
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หน่ วยที่ 6
ชื่อวิชา โครงการ
รหัสวิชา 3104 - 8501 แผ่ นที่ 24
หลักสู ตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
เวลารวม 220 นาที
ชื่อหน่ วย การดาเนินการจัดทาโครงการ
ตัวอย่ างที่ 6.4 การรายงานความก้าวหน้าของโครงการครั้งที่ 4 การทดลองใช้ / ปรับปรุ งแก้ไข
การรายงานความก้ าวหน้ าของโครงการ
ชื่อโครงการ การสร้างและหาประสิทธิภาพเครื่ องตีเยือ่ กระดาษใยสับปะรด
ครั้งที่ 4 การทดลองใช้ / ปรับปรุ งแก้ไข
ผลการปฏิบัติงาน
ผูจ้ ดั ทาโครงการสร้างเครื่ องตีเยือ่ กระดาษใยสับปะรดเสร็จสมบูรณ์ ได้ดาเนิ นการการทดลองใช้และ
ปรับปรุ งแก้ไข มีการปฏิบตั ิงานตามภาพประกอบที่ 1

ภาพประกอบที่ 1 แสดงการทดลองใช้และปรับปรุ งแก้ไขเครื่ องตีเยือ่ กระดาษใยสับปะรด
ปัญหาอุปสรรคและการปรับปรุงแก้ ไข
ปั ญหาอุปสรรค
การปรับปรุ งแก้ไข
เครื่ องตีเยือ่ กระดาษใยสับปะรดเมื่อนามาวางบนพื้น เปลี่ยนล้อเป็ นแบบมีเบรก
เอียงจะลื่นไหลเคลื่อนที่ได้ง่าย
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หน่ วยที่ 6
ชื่อวิชา โครงการ
รหัสวิชา 3104 - 8501 แผ่ นที่ 25
หลักสู ตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
เวลารวม 220 นาที
ชื่อหน่ วย การดาเนินการจัดทาโครงการ
ลงชื่อ...........................................................หัวหน้าผูจ้ ดั ทาโครงการ
(นายอานวย ยอดทอง)
เบอร์โทรศัพท์ 089-8747478
ลงชื่อ...........................................................ผูจ้ ดั ทาโครงการ
(นายอาพล ทองอ่อน)
เบอร์โทรศัพท์ 085-6353987
ผลการนิเทศกากับติดตามและข้ อเสนอแนะของครู ที่ปรึกษาโครงการ
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ…………………………………
(…………………………………)
ครู ที่ปรึ กษาโครงการ
…………./…………/…………
ผลการนิเทศกากับติดตามและข้ อเสนอแนะของครู ที่ปรึกษาโครงการ
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ…………………………………
(…………………………………)
ครู ที่ปรึ กษาโครงการ
…………./…………/…………

44
ใบความรู้

หน่ วยที่ 6
ชื่อวิชา โครงการ
รหัสวิชา 3104 - 8501 แผ่ นที่ 26
หลักสู ตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
เวลารวม 220 นาที
ชื่อหน่ วย การดาเนินการจัดทาโครงการ
ตัวอย่ างที่ 6.5 การรายงานความก้าวหน้าของโครงการครั้งที่ 5 การเขียนรายงานผลการจัดทาโครงการ
การรายงานความก้ าวหน้ าของโครงการ
ชื่อโครงการ การสร้างและหาประสิทธิภาพเครื่ องตีเยือ่ กระดาษใยสับปะรด
ครั้งที่ 5 การเขียนรายงานผลการจัดทาโครงการ
ผลการปฏิบัติงาน
ผูจ้ ดั ทาโครงการเครื่ องตีเยือ่ กระดาษใยสับปะรด ได้ดาเนิ นการเขียนรายงานผลการจัดทาโครงการ
โดยน าเสนอข้อมู ลรายละเอี ยดทั้งหมดของการดาเนิ นการจัดทาโครงการ ประกอบด้วย บทนา เอกสารและ
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง วิธีดาเนิ นการ ผลการศึกษาและการสรุ ปผล อภิปรายผล รวมถึงข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่ได้จาก
การจัดทาโครงการ มีการปฏิบตั ิงานตามภาพประกอบที่ 1

ภาพประกอบที่ 1 แสดงการเขียนรายงานผลการจัดทาโครงการ
ปัญหาอุปสรรคและการปรับปรุงแก้ ไข
ปั ญหาอุปสรรค
ผูจ้ ดั ทาโครงการไม่เข้าใจวิธีการคานวณค่าเบีย่ งเบน
มาตรฐาน

การปรับปรุ งแก้ไข
สอบถามข้อมูลจากครู ที่ปรึ กษาโครงการและครู สอน
วิชาคณิ ตศาสตร์จนมีความรู ้และสามารถคานวณค่า
เบีย่ งเบนมาตรฐานได้
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หน่ วยที่ 6
ชื่อวิชา โครงการ
รหัสวิชา 3104 - 8501 แผ่ นที่ 27
หลักสู ตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
เวลารวม 220 นาที
ชื่อหน่ วย การดาเนินการจัดทาโครงการ
ลงชื่อ...........................................................หัวหน้าผูจ้ ดั ทาโครงการ
(นายอานวย ยอดทอง)
เบอร์โทรศัพท์ 089-8747478
ลงชื่อ...........................................................ผูจ้ ดั ทาโครงการ
(นายอาพล ทองอ่อน)
เบอร์โทรศัพท์ 085-6353987
ผลการนิเทศกากับติดตามและข้ อเสนอแนะของครู ที่ปรึกษาโครงการ
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ…………………………………
(…………………………………)
ครู ที่ปรึ กษาโครงการ
…………./…………/…………
ผลการนิเทศกากับติดตามและข้ อเสนอแนะของครู ที่ปรึกษาโครงการ
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ…………………………………
(…………………………………)
ครู ที่ปรึ กษาโครงการ
…………./…………/…………
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หน่ วยที่ 6
ชื่อวิชา โครงการ
รหัสวิชา 3104 - 8501 แผ่ นที่ 28
หลักสู ตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
เวลารวม 220 นาที
ชื่อหน่ วย การดาเนินการจัดทาโครงการ
การประเมินผลโครงการ
การเรี ยนการสอนวิชาโครงการ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในการประเมินผลโครงการ
ถือได้วา่ เป็ นขั้นตอนที่สาคัญขั้นตอนหนึ่ง เนื่ องจากจะทาให้ผเู ้ รี ยนได้ทราบคาตอบว่าโครงการนั้น บรรลุตาม
วัตถุประสงค์และเป้ าหมายที่กาหนดไว้หรื อไม่ เพียงใด มีขอ้ บกพร่ องอะไรบ้าง ทั้งนี้ เพื่อเป็ นข้อมูลในการ
ปรับปรุ งแก้ไขต่อไป โดยจะขอกล่าวรายละเอียดดังนี้
1. ความหมายของการประเมินผลโครงการ
การประเมินผลโครงการ หมายถึง กระบวนการที่มุ่งแสวงหาคาตอบว่านโยบาย แผนงานหรื อโครงการ
นั้น บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้ าหมายที่กาหนดไว้หรื อไม่ เพียงใด มีขอ้ บกพร่ องอะไรบ้าง ทั้งนี้เพื่อเป็ น
ข้อมูลในการปรับปรุ งแก้ไขต่อไป
2. จุดมุ่งหมายของการประเมินผลโครงการ
การประเมินผลโครงการมีจุดมุ่งหมายดังนี้
2.1 เพื่อสนับสนุ นหรื อยกเลิกโครงการ โดยถ้าประเมินผลแล้วโครงการนั้นสาเร็จตามวัตถุประสงค์
และเป้ าหมายที่วางไว้ก็ควรดาเนินการต่อไป แต่ถา้ ประเมินผลแล้วโครงการนั้นมีปัญหาหรื อมีผลกระทบเชิง
ลบมากกว่าเชิงบวกก็ควรยกเลิกโครงการ
2.2 เพือ่ ทราบถึงความก้าวหน้าของการปฏิบตั ิงานตามโครงการ
2.3 เพือ่ ปรับปรุ งโครงการ ให้บรรลุวตั ถุประสงค์ที่กาหนด
2.4 เพื่อศึกษาทางเลือก โดยปกติในการนาโครงการไปปฏิบตั ิหรื อทดลองใช้น้ นั ผูจ้ ดั ทาโครงการ
จะต้องพยายามแสวงหาทางเลือกที่ดีที่สุด อย่างน้อย 2 ทางเลือก เพือ่ เปรี ยบเทียบทางเลือก ก่อนที่จะตัดสินใจ
เลือกทางเลือกใดปฏิบตั ิหรื อทดลอง ทั้งนี้เพือ่ ลดความเสี่ยง
2.5 เพือ่ ขยายผลโครงการ การนาโครงการไปปฏิบตั ิ จะช่วยให้ผดู ้ าเนินการทราบว่าโครงการนั้น
ควรขยายผลต่อไปหรื อไม่อย่างไร การขยายผลนั้นมิได้หมายความว่าจะขยายไปได้ทุกพื้นที่ ทั้งนี้ ตอ้ งคานึ งถึง
มิติของประชากร เวลา สถานที่ สถานการณ์ ฯลฯ เช่น การนาโครงการไปใช้ในพื้นที่หนึ่ งอาจได้ผลดี แต่
นาไปขยายผลในอีกพืน้ ที่หนึ่ งอาจไม่ได้ผล หรื อ สิ่ งที่เคยทาได้ผลดีในช่วงเวลาหนึ่ง อาจจะไม่ได้ผลดีในอีก
ช่วงเวลาหนึ่ง
3. ระยะการประเมินผลโครงการ
การประเมินผลโครงการ จะต้องประเมินจากสภาพจริ ง ทั้งนี้เพือ่ นาไปสู่ความสาเร็จของโครงการ
ในการประเมินผลโครงการ ผูเ้ รี ยนสามารถดาเนินการได้หลายรู ปแบบ เช่น ผูเ้ รี ยนประเมินด้วยตนเอง เพือ่ น
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หน่ วยที่ 6
ชื่อวิชา โครงการ
รหัสวิชา 3104 - 8501 แผ่ นที่ 29
หลักสู ตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
เวลารวม 220 นาที
ชื่อหน่ วย การดาเนินการจัดทาโครงการ
ของผูเ้ รี ยนเป็ นผูป้ ระเมิน ครู ที่ปรึ กษาประเมินและผูป้ กครองประเมิน (เกษม สุ วรรณจักรและคณะ. 2553 : 77-78)
สาหรับการเรี ยนการสอนวิชาโครงการหลักสูตรประกาศนี ยบัตรวิชาชีพชั้นสู ง สาขาวิชาไฟฟ้ ากาลัง วิทยาลัย
การอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกรนั้น แบ่งการประเมินผลโครงการออกเป็ น 2 ระยะ ดังนี้
3.1 การประเมินปฏิบตั ิงานโครงการ เป็ นระยะที่ผเู ้ รี ยนประเมินผลโครงการในส่วนของขั้นตอน
การดาเนินการจัดทาโครงการ โดยพิจารณาจาก
3.1.1 ปฏิบตั ิงานตามแผนการปฏิบตั ิงาน
3.1.2 การแบ่งงานเหมาะสม
3.1.3 ความรับผิดชอบของกลุ่ม
3.1.4 การเขียนรายงานความก้าวหน้า
3.1.5 ปฏิบตั ิงานที่ได้รับมอบหมายเสร็จตามกาหนด
3.1.6 ปฏิบตั ิงานโดยคานึงถึงความปลอดภัย
3.1.7 ใช้วสั ดุถูกต้องและเหมาะสมกับงาน
3.1.8 ความถูกต้องของโครงการ
3.2 การประเมินรายงานผลการจัดทาโครงการ เป็ นระยะที่ผเู ้ รี ยนประเมินผลโครงการในส่ วนของ
ขั้นตอนก่อนที่จะรายงานผลการจัดทาโครงการต่อคณะกรรมการประเมินผลโครงการ โดยพิจารณาจาก
3.2.1 รู ปเล่มรายงานผลการจัดทาโครงการ
3.2.2 ความคิดสร้างสรรค์
3.2.3 ประโยชน์ของโครงงาน
3.2.4 ความแข็งแรงทนทานของโครงการ
3.2.5 ความประณี ตสวยงามของโครงการ
3.2.6 ความเหมาะสมของขนาดและรู ปทรงโครงการ
3.2.7 ความปลอดภัยในการใช้งาน
3.2.8 ความสะดวกในการบารุ งรักษา
3.2.9 ใช้วสั ดุถูกต้องและเหมาะสมกับงาน
3.2.10 การรายงานผลการจัดทาโครงการ เป็ นการซักซ้อมก่ อนการรายงานต่อคณะกรรมการ
ประเมินผลโครงการ
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หน่ วยที่ 6
ชื่อวิชา โครงการ
รหัสวิชา 3104 - 8501 แผ่ นที่ 30
หลักสู ตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
เวลารวม 220 นาที
ชื่อหน่ วย การดาเนินการจัดทาโครงการ
การเขียนรายงานผลการจัดทาโครงการ
การเขียนรายงานผลการจัดทาโครงการเป็ นขั้นตอนที่ผจู ้ ดั ทาโครงการ จะต้องนาเสนอข้อมูลรายละเอียด
ทั้งหมดของการดาเนิ นการจัดทาโครงการ ไว้เป็ นหลักฐานบอกเล่าถึงสิ่ งที่ได้ดาเนิ นการมาทั้งหมด เพื่อให้
ผูส้ นใจได้ทราบถึงเหตุผลในการศึกษาค้นคว้า ที่มาและความสาคัญของปั ญหา เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ ยวข้อง
วิธีดาเนินการ ผลการศึกษาและการสรุ ปผล อภิปรายผล รวมถึงข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่ได้จากการจัดทาโครงการ
1. ส่ วนประกอบของรายงานผลการจัดทาโครงการ
การเขียนรายงานผลการจัดทาโครงการประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้
1. ส่วนนาหรื อส่วนหน้า ประกอบด้วยส่วนย่อยต่าง ๆ ดังนี้
1.1 ปกนอก ปกใน ให้ระบุชื่อโครงการ ชื่อผูจ้ ดั ทาโครงการ สาขางาน สาขาวิชา หลักสูตร
ชื่อสถานศึกษา ปี การศึกษาที่จบ

ภาพประกอบที่ 6.2 ปกนอก ปกใน
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หน่ วยที่ 6
ชื่อวิชา โครงการ
รหัสวิชา 3104 - 8501 แผ่ นที่ 31
หลักสู ตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
เวลารวม 220 นาที
ชื่อหน่ วย การดาเนินการจัดทาโครงการ
1.2 ใบรับรองโครงการ เป็ นส่วนที่แสดงหลักฐานเพื่อให้ทราบว่าโครงการนั้น ๆ ได้ผา่ นการ
ตรวจสอบและเห็นชอบให้เป็ นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชา
ไฟฟ้ ากาลัง วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร ซึ่ งจะระบุ ชื่อโครงการ ชื่ อ-นามสกุลผูจ้ ดั ทาโครงการ
ระดับการศึกษา สาขาวิชา สาขางาน ชื่อ-นามสกุลครู ที่ปรึ กษาโครงการ ชื่อ-นามสกุลและลายมือชื่อ คณะกรรมการ
ประเมินผลโครงการ วัน/เดือน/ปี ที่ประเมินผลโครงการและชื่อ-นามสกุล ลายมือชื่อหัวหน้าแผนกวิชา

ภาพประกอบที่ 6.3 ใบรับรองโครงการ
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หน่ วยที่ 6
ชื่อวิชา โครงการ
รหัสวิชา 3104 - 8501 แผ่ นที่ 32
หลักสู ตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
เวลารวม 220 นาที
ชื่อหน่ วย การดาเนินการจัดทาโครงการ
1.3 บทคัดย่อ เป็ นข้อความที่สรุ ปเนื้ อหาของโครงการทั้งหมด ซึ่ งสาระสาคัญจะประกอบด้วย
3 ประการ คือ
1.3.1 ชื่อโครงการและวัตถุประสงค์ของโครงการ
1.3.2 ประเภทของโครงการ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.3.3 ผลการศึกษา
1.4 กิตติกรรมประกาศ เป็ นการแสดงคาอุทิศความดีให้แก่ผมู ้ ีพระคุณซึ่ งได้ให้ความช่วยเหลือ
หรื อให้คาปรึ กษาแนะนาจนโครงการสาเร็จด้วยดี
1.5 สารบัญ เป็ นการบอกรายการและตาแหน่งที่อยูข่ องเนื้ อหาสาระในเล่ม ซึ่ งประกอบด้วย
สารบัญ สารบัญภาพ สารบัญตาราง
2. ส่วนเนื้อหา ประกอบด้วยส่วนย่อยต่าง ๆ ดังนี้
2.1 บทที่ 1 บทนา
เป็ นบทสาคัญที่นาผูอ้ ่านไปสู่ เนื้ อหาของโครงการ โดยจะประกอบด้วยรายละเอียดต่าง ๆ
ดังต่อไปนี้
2.1.1 ที่มาและความสาคัญของปั ญหา เป็ นส่ วนที่อธิบายถึงที่มาของโครงการและเหตุผล
ที่ตอ้ งจัดทาโครงการ โดยจะต้องแสดงให้เห็นว่าปั ญหาหรื อหัวข้อโครงการนั้นมีความสาคัญ มีคุณค่า และ
มีความเป็ นไปได้ที่จะต้องศึกษาค้นคว้าเพียงใด โดยอาจจะยกทฤษฎีหรื อผลการวิจยั ที่เกี่ยวข้องมาอ้างอิงและ
สนับสนุนเพือ่ ให้การจัดทาโครงการมีความน่าเชื่อถือยิง่ ขึ้น
2.1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ เป็ นส่ วนที่บอกและชี้แจงให้เห็นว่าต้องการศึกษาอะไร
โดยเขียนให้สอดคล้องกับที่มาและความสาคัญของปั ญหา
2.1.3 สมมติฐานของโครงการ ซึ่ งเป็ นส่ วนที่แสดงการคาดคะเนคาตอบหรื อผลลัพธ์ของ
โครงการไว้ล่วงหน้า โดยจะต้องเขียนให้สมั พันธ์กบั วัตถุประสงค์ของโครงการ
2.1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ เป็ นส่วนที่อธิบายถึงคุณค่าและประโยชน์ที่ได้รับจาก
การจัดทาโครงการควรกล่าวถึงประโยชน์ 2 ระดับ คือ ประโยชน์โดยตรงหรื อประโยชน์ทนั ทีที่ได้จากการ
จัดทาโครงการและประโยชน์โดยอ้อมหรื อประโยชน์สืบเนื่องหลังจากมีการนาโครงการไปใช้
2.1.5 ขอบเขตของโครงการ เป็ นการกาหนดกรอบของโครงการที่จะศึกษาว่าจะต้องให้
ครอบคลุมเรื่ องใดบ้าง ทั้งนี้ เพื่อให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยทัว่ ไปขอบเขตของโครงการ
จะกล่าวถึงประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ตัวแปรที่ศึกษา ระยะเวลาที่จดั ทาโครงการและสถานที่จดั ทาโครงการ
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หน่ วยที่ 6
ชื่อวิชา โครงการ
รหัสวิชา 3104 - 8501 แผ่ นที่ 33
หลักสู ตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
เวลารวม 220 นาที
ชื่อหน่ วย การดาเนินการจัดทาโครงการ
2.1.6 นิยามศัพท์เฉพาะ เป็ นการให้ความหมายของคา กลุ่มคา ข้อความหรื อตัวแปรที่ศึกษา
เฉพาะโครงการแต่ละเรื่ อง เพื่อ สื่ อความหมายให้เกิดความเข้าใจตรงกันระหว่างผูจ้ ดั ทาโครงการกับผูอ้ ่าน
รายงานโครงการ
2.2 บทที่ 2 เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
เป็ นการนาเสนอแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ ยวข้องกับเรื่ องที่จดั ทาโครงการ โดย
การสรุ ปจากหนังสื อ วารสาร นิ ตยสาร หนังสื อพิมพ์และงานวิจยั ต่าง ๆ โดยต้องเขียนเนื้ อหาให้มีความสัมพันธ์
เชื่อมโยงต่อเนื่องกัน การเขียนเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องมีหลักในการเขียนที่สาคัญดังนี้
2.2.1 เขียนเฉพาะเอกสารและงานวิจยั ที่มีความเกี่ยวข้อง โดยให้สอดคล้องกับโครงการที่
ดาเนินการ
2.2.2 จัดลาดับความสาคัญของเนื้ อหาโดยเริ่ มจากการอธิบายภาพรวมกว้าง ๆ แล้วค่อย ๆ
เข้าสู่รายละเอียดโครงการที่ดาเนินการ อาจแบ่งเนื้อหาเป็ นข้อ ๆ ตามความเหมาะสม
2.2.3 เนื้ อหาแต่ละข้อจะต้องเขียนให้มีความสัมพันธ์ สอดคล้องและบรรยายให้มีความ
เชื่อมโยงกัน รวมทั้งมีการสรุ ปแต่ละหัวข้อและมีการสรุ ปรวม โดยสาระสาคัญของการสรุ ปนั้นควรนาไปสู่
การกาหนดตัวแปรที่ศึกษาในหัวข้อโครงการ
2.2.4 มีการอ้างอิงแหล่งที่มาของเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องที่น่าเชื่อถือ
2.2.5 การเขียนเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องควรจะประกอบด้วยเนื้อหาสาระที่สาคัญ
2 ส่วน คือ
2.2.5.1 ส่วนแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ประกอบด้วย
ก. นิยามหรื อความหมายของตัวแปรหรื อสิ่งที่ตอ้ งการศึกษา
ข. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
2.2.5.2 ส่ วนงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับโครงการซึ่งประกอบด้วยงานวิจยั ในประเทศ
และต่างประเทศ
2.3 บทที่ 3 วิธีดาเนินการ
เป็ นการเขียนอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีดาเนิ นการจัดทาโครงการ เพือ่ ให้
บรรลุวตั ถุประสงค์ของโครงการ โดยทัว่ ไปจะมีหวั ข้อสาคัญดังนี้
2.3.1 การกาหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ให้กล่าวถึงประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือใคร
มีลกั ษณะอย่างไร มีจานวนเท่าไรและเลือกโดยวิธีใด
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หน่ วยที่ 6
ชื่อวิชา โครงการ
รหัสวิชา 3104 - 8501 แผ่ นที่ 34
หลักสู ตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
เวลารวม 220 นาที
ชื่อหน่ วย การดาเนินการจัดทาโครงการ
2.3.2 การออกแบบและสร้างเครื่ องมือที่ใช้ในการจัดทาโครงการ ให้กล่าวถึงประเภทและ
ลักษณะของเครื่ องมือว่าใช้เครื่ องมื ออะไร มี วิธีการออกแบบและสร้างเครื่ องมื อที่ใช้ในการจัดทาโครงการนั้น
อย่างไร
2.3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล เป็ นการอธิบายถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมข้อมูล
ว่าดาเนิ นการอย่างไร มีข้นั ตอนอย่างไร เพือ่ แสดงให้เห็นว่าได้ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ทาให้ได้ขอ้ มูล
ที่น่าเชื่อถือ
2.3.4 การวิเคราะห์ขอ้ มูลและสรุ ปผลข้อมูล เป็ นการอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอน
การวิเคราะห์ขอ้ มูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลและการสรุ ปผลข้อมูล
2.4 บทที่ 4 ผลการศึกษา
เป็ นการรายงานผลจากการวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้จากการรวบรวม โดยเขียนให้ชดั เจนตาม
ข้อเท็จจริ ง จัดเรี ยงลาดับอย่างเป็ นขั้นตอนและเข้าใจง่าย อาจนาเสนอในรู ปของตาราง ภาพประกอบ แผนภูมิ
หรื อกราฟต่าง ๆ ตามความเหมาะสม และมีการบรรยายข้อมูลโดยจัดลาดับความสาคัญจากมากไปหาน้อย
จากน้อยไปหามากหรื อแสดงข้อมูลที่มากที่สุด น้อยที่สุด รวมทั้งผลสรุ ปที่แสดงว่ามีประเด็นข้อค้นพบใดบ้าง
ที่เป็ นประโยชน์และน่าสนใจ
2.5 บทที่ 5 สรุ ปผล อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
เป็ นการกล่าวถึงสาระ 3 ส่วน คือ สรุ ปผล อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
2.5.1 สรุ ปผล เป็ นการเขียนสรุ ปผลที่เกี่ ยวข้องกับการจัดโครงการทั้งหมด โดยเริ่ มตั้งแต่
วัตถุประสงค์ของโครงการ วิธีดาเนิ นการและสรุ ปผลโครงการ โดยสรุ ปการแปลผลด้วยข้อความสั้น ๆ กระชับ
และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ
2.5.2 อภิ ปรายผล เป็ นการวิจารณ์ ในเชิ งเหตุผลว่าเหตุ ใดผลการจัดทาโครงการจึงปรากฏ
เช่นนั้น โดยเลือกเอาเฉพาะประเด็นที่น่าสังเกต โดดเด่น สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และสมมติฐานของโครงการ
นอกจากนี้ อาจเปรี ยบเทียบผลการจัดทาโครงการกับผลงานการวิจยั อื่นว่ามีความสอดคล้องหรื อขัดแย้งกัน
หรื อไม่อย่างไร
2.5.3 ข้อเสนอแนะ แยกออกเป็ น 2 ส่วน คือ
2.5.3.1 ข้อเสนอแนะทัว่ ไป เป็ นการเสนอแนะว่าผลการจัดทาโครงการจะนาไป
ประยุกต์ใช้ในด้านต่าง ๆ ได้อย่างไร ควรปรับปรุ งและระมัดระวังในเรื่ องใดบ้าง อย่างไร
2.5.3.2 ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป เป็ นการเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อที่จะ
ขยายโครงการให้ใช้งานได้กว้างขวาง ครบถ้วนและมีความสมบูรณ์ยงิ่ ขึ้น
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หน่ วยที่ 6
ชื่อวิชา โครงการ
รหัสวิชา 3104 - 8501 แผ่ นที่ 35
หลักสู ตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
เวลารวม 220 นาที
ชื่อหน่ วย การดาเนินการจัดทาโครงการ
3. ส่ วนท้ายหรื อส่วนหลัง ประกอบด้วย
3.1 บรรณานุ กรม เป็ นส่ วนที่แสดงรายชื่อหนังสื อ วารสาร นิ ตยสาร หนังสื อพิมพ์ หรื อเอกสาร
สื บค้นทางอินเตอร์เน็ ต ที่ใช้ในการค้นคว้าอ้างอิงประกอบการเขียนโครงการนั้น ๆ ซึ่ งผูส้ นใจสามารถค้นคว้า
เพิม่ เติมได้ โดยมีรูปแบบการเขียนดังนี้ (มหาวิทยาลัยทักษิณ. 2549 : 35-57)
3.1.1 รู ปแบบการเขียนบรรณานุกรมหนังสือ
ชื่อผูแ้ ต่ง.//(ปี ที่พมิ พ์).//ชื่อหนังสือ.//เมืองที่พมิ พ์/:/สานักพิมพ์.
ตัวอย่ างที่ 6.6
วุฒิพงษ์ อินทิแสง. (2551). โครงการ. กรุ งเทพมหานคร : ศูนย์ส่งเสริ มอาชีวะ.
ชื่อผูแ้ ต่ง คือ วุฒิพงษ์ อินทิแสง
ปี ที่พมิ พ์ คือ 2551
ชื่อหนังสือ คือ โครงการ
เมืองที่พมิ พ์ คือ กรุ งเทพมหานคร
สานักพิมพ์ คือ ศูนย์ส่งเสริ มอาชีวะ
3.1.2 รู ปแบบการเขียนบรรณานุกรมบทความในวารสารและนิตยสาร
ชื่อผูเ้ ขียนบทความ.//(ปี ที่พมิ พ์).//“ชื่อบทความ,”/ชื่อวารสารหรื อนิตยสาร./ปี ที่หรื อเล่มที่,/เลขหน้า.
ตัวอย่ างที่ 6.7
อานวย ใจดี. (2553). “เครื่ องหัน่ ผักตบชวา,” รวมโครงการ. 18(2). 18 – 19.
ชื่อผูเ้ ขียนบทความ คือ อานวย ใจดี
ปี ที่พมิ พ์ คือ 2553
ชื่อบทความ คือ เครื่ องหัน่ ผักตบชวา
ชื่อวารสารหรื อนิตยสาร คือ รวมโครงการ
ปี ที่หรื อเล่มที่ คือ ปี ที่ 18 เล่มที่ 2
เลขหน้า คือ 18 - 19
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หน่ วยที่ 6
ชื่อวิชา โครงการ
รหัสวิชา 3104 - 8501 แผ่ นที่ 36
หลักสู ตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
เวลารวม 220 นาที
ชื่อหน่ วย การดาเนินการจัดทาโครงการ
3.1.3 รู ปแบบการเขียนบรรณานุกรมบทความในหนังสือพิมพ์
ชื่อผูเ้ ขียนบทความ.//(ปี ที่พมิ พ์,/วันที่/เดือน).//“ชื่อบทความ,”/ชื่อหนังสือพิมพ์.//เลขหน้า.
ตัวอย่ างที่ 6.8
สันติ สมวงษ์. (2550, 15 สิงหาคม). “วิทยาศาสตร์,” มติชน. 15.
ชื่อผูเ้ ขียนบทความ คือ สันติ สมวงษ์
ปี ที่พมิ พ์ คือ 2550
วันที่ เดือน คือ 15 สิงหาคม
ชื่อบทความ คือ วิทยาศาสตร์
ชื่อหนังสือพิมพ์ คือ มติชน
เลขหน้า คือ 15
3.1.4 รู ปแบบการเขียนบรรณานุกรมวิทยานิพนธ์
ชื่อผูท้ าวิทยานิพนธ์.//(ปี ที่พมิ พ์).//ชื่อวิทยานิพนธ์.//ระดับของวิทยานิพนธ์/ชื่อเมือง/:/ชื่อสถาบันการศึกษา.
ตัวอย่ างที่ 6.9
เฉลียว คงคาใจ. (2550). การสร้างและหาประสิทธิภาพเครื่ องทดสอบความเป็ นกรดในน้ า
ดื่ม. วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต กรุ งเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ .
ชื่อผูท้ าวิทยานิพนธ์ คือ เฉลียว คงคาใจ
ปี ที่พมิ พ์ คือ 2550
ชื่อวิทยานิพนธ์ คือ การสร้างและหาประสิ ทธิภาพเครื่ องทดสอบความเป็ นกรดใน
น้ าดื่ม
ระดับของวิทยานิพนธ์ คือ วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต
ชื่อเมือง คือ กรุ งเทพมหานคร
ชื่อสถาบันการศึกษา คือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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หน่ วยที่ 6
ชื่อวิชา โครงการ
รหัสวิชา 3104 - 8501 แผ่ นที่ 37
หลักสู ตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
เวลารวม 220 นาที
ชื่อหน่ วย การดาเนินการจัดทาโครงการ
3.1.5 รู ปแบบการเขียนบรรณานุกรมบทความสืบค้นทางอินเตอร์เน็ต
ชื่อผูเ้ ขียนบทความ.//(ปี ที่พมิ พ์).//ชื่อบทความ.//วัน/เดือน/ปี ที่สืบค้น,ชื่อเว็บไชต์.
ตัวอย่ างที่ 6.10
ธงชัย ใจบุญ. (2550). การเขียนรายงานวิจยั 5 บท. สืบค้นเมื่อ 10 ตุลาคม 2553,จาก
http://www.vec.go.th
ชื่อผูเ้ ขียนบทความ คือ ธงชัย ใจบุญ
ปี ที่พมิ พ์ คือ 2550
ชื่อบทความ คือ การเขียนรายงานวิจยั 5 บท
วัน เดือน ปี ที่สืบค้น คือ สืบค้นเมื่อ 10 ตุลาคม 2553
ชื่อเว็บไชต์ คือ จาก http://www.vec.go.th/
3.2 ภาคผนวก เป็ นส่ วนที่แสดงรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการซึ่ งต้องการนาเสนอ
เพื่อเป็ นการยืนยันหรื อแสดงถึงการดาเนิ นโครงการอย่างเป็ นระบบและเพิม่ ความน่ าเชื่อถือของโครงการ อีกทั้ง
ยังเป็ นการช่วยให้ผอู ้ ่ านเข้าใจโครงการได้ดียงิ่ ขึ้นและได้เห็นแบบอย่างหรื อ แนวทางการดาเนิ นโครงการ
โดยตัวอย่างที่มกั จะแสดงไว้ในภาคผนวก ได้แก่ ชื่อบุคคลที่ให้ขอ้ มูล แบบสอบถาม สถิติที่ใช้และตัวอย่างการ
คานวณ เค้าโครงโครงการที่ได้รับอนุมตั ิ คู่มือการใช้ เป็ นต้น
3.3 ประวัติผจู ้ ดั ทาโครงการ เป็ นส่ วนที่แสดงรายละเอียดโดยสรุ ปเกี่ยวกับผูจ้ ดั ทาโครงการได้แก่
ชื่อ ชื่อสกุล วันเดือนปี เกิด สถานที่เกิด สถานที่อยูป่ ั จจุบนั ประวัติการศึกษาแต่ละระดับโดยให้ระบุชื่อสถานศึกษา
ปี ที่สาเร็จการศึกษา ประวัติการทางาน (ให้ระบุถา้ มี) เป็ นต้น
3.4 ปกหลัง ให้ใช้กระดาษที่มีขนาดและสี เหมือนปกนอก แต่ไม่ตอ้ งเขียนรายละเอียดใด ๆ ลงไป
2. รายละเอียดกระดาษและหลักการพิมพ์ รายงานผลการจัดทาโครงการ
การจัดพิมพ์รายงานผลการจัดทาโครงการ ให้จดั พิมพ์ดว้ ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยจะต้องผ่าน
การตรวจสอบและเสนอแนะจากครู ที่ปรึ กษาทุกขั้นตอน จากนั้นรวบรวมจัดทาเป็ นรู ปเล่มโดยมีรายละเอียด
ดังนี้
1. ปกรายงานเป็ นแบบปกแข็ง
2. กระดาษที่ใช้พิมพ์เป็ นกระดาษสี ขาวไม่มีเส้นบรรทัด ขนาดมาตรฐาน A4 ขนาด 70 แกรม
ขึ้นไป พิมพ์หน้าเดียว
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หน่ วยที่ 6
ชื่อวิชา โครงการ
รหัสวิชา 3104 - 8501 แผ่ นที่ 38
หลักสู ตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
เวลารวม 220 นาที
ชื่อหน่ วย การดาเนินการจัดทาโครงการ
3. การตั้งค่าหน้ากระดาษ
3.1 ด้านบนและด้านซ้าย ให้เว้นระยะห่างจากขอบกระดาษ 1.5 นิ้ว
3.2 ด้านล่างและด้านขวา ให้เว้นระยะห่างจากขอบกระดาษ 1 นิ้ว
4. ตัวอักษร
4.1 แบบอักษรพิมพ์ ให้ใช้แบบอักษร Font Angsana New
4.2 ขนาดตัวอักษรที่ใช้เป็ นพื้น 16 พอยท์
4.3 ขนาดตัวอักษรของปกนอก ปกใน กิ ตติกรรมประกาศ ใบรับรองโครงการ บทคัดย่อ
สารบัญ สารบัญภาพ สารบัญ ตาราง บทที่ บรรณานุ กรม ภาคผนวก ประวัติย่อผูจ้ ดั ทาโครงการ 20 พอยท์
ตัวหนา กาหนดให้อยูก่ ่ ึงกลางหน้ากระดาษ
4.4 ขนาดของตัวอักษรหัวข้อหลัก 18 พอยท์ ตัวหนา
4.5 ขนาดของตัวอักษรหัวข้อย่อย 16 พอยท์ ตัวหนา

ตัวอย่ างการพิมพ์

บทที่ 1
บทนา
หัวข้ อหลัก

ขนาด 20 พอยท์
ตัวหนา

1. หัวข้ อย่ อย
ขนาด 18 พอยท์
1.1 หัวข้อย่อยต่อ ๆ ไป...............................................................................................
ตัวหนา
.......................................................................................................................................................
1.1.1 หัวข้อย่อยต่อ ๆ ไป......................................................................................
2. หัวข้ อย่ อย
ขนาด 16 พอยท์
2.1 หัวข้อย่อยต่อ ๆ ไป...............................................................................................
ตัวหนา
2.1.1 หัวข้อย่อยต่อ ๆ ไป.....................................................................................

ภาพประกอบที่ 6.4 ตัวอย่างการพิมพ์
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หน่ วยที่ 6
ชื่อวิชา โครงการ
รหัสวิชา 3104 - 8501 แผ่ นที่ 39
หลักสู ตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
เวลารวม 220 นาที
ชื่อหน่ วย การดาเนินการจัดทาโครงการ
การรายงานผลการจัดทาโครงการ
1. ความสาคัญของการรายงานผลการจัดทาโครงการ
การรายงานผลการจัดทาโครงการเป็ นการประเมินโครงการเมื่อเสร็ จสิ้ นกระบวนการจัดทาโครงการ
ทั้งนี้เพือ่ เป็ นการตรวจสอบโครงการว่าได้ดาเนินการเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการหรื อไม่ โดยผูเ้ ข้า
รับการประเมินจะต้องดาเนิ นการจัดเตรี ยมรู ปเล่มรายงานผลการจัดทาโครงการและโครงการที่ดาเนิ นการจัดทา
นาเสนอต่อครู ที่ปรึ กษาโครงการเพือ่ ตรวจสอบและขออนุมตั ิเข้ารับการประเมินโครงการโดยคณะกรรมการ
ประเมินผลโครงการต่อไป

ภาพประกอบที่ 6.5 การรายงานผลการจัดทาโครงการ
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หน่ วยที่ 6
ชื่อวิชา โครงการ
รหัสวิชา 3104 - 8501 แผ่ นที่ 40
หลักสู ตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
เวลารวม 220 นาที
ชื่อหน่ วย การดาเนินการจัดทาโครงการ
2. ส่ วนประกอบการรายงานผลการจัดทาโครงการ
สาหรับการเรี ยนการสอนวิชาโครงการ หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง สาขาวิชาไฟฟ้ า
กาลัง วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร โครงการของนักศึกษาจะเป็ นโครงการประเภทพัฒนาหรื อ
ประดิ ษ ฐ์ ดังนั้นการรายงานผลการจัดท าโครงการ ผูจ้ ัดท าโครงการจะต้องรายงานผลการด าเนิ นการจัดท า
โครงการต่อคณะกรรมการประเมิ นผลโครงการ จานวน 3 คน เพื่อประเมิ นผลโครงการ ทั้งนี้ จะต้องผ่านความ
เห็นชอบจากครู ที่ปรึ กษาโครงการ ซึ่ งการรายงานผลการจัดทาโครงการผูด้ าเนิ นการจัดทาโครงการจะต้อง
แนบและจัดเตรี ยมส่วนประกอบการรายงานผลการจัดทาโครงการ เพือ่ เสนอดังต่อไปนี้
1. บันทึกข้อความขออนุมตั ิรายงานผลการจัดทาโครงการ
2. รู ปเล่มรายงานผลการจัดทาโครงการ จานวน 3 ชุด
3. ตัวโครงการ
4. สื่อประกอบการนาเสนอ เช่น แผ่นพับ ป้ ายนิเทศ โปรแกรมPower Point เป็ นต้น
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หน่ วยที่ 6
ชื่อวิชา โครงการ
รหัสวิชา 3104 - 8501 แผ่ นที่ 41
หลักสู ตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
เวลารวม 220 นาที
ชื่อหน่ วย การดาเนินการจัดทาโครงการ

บันทึกข้ อความ
ส่ วนราชการ.........วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร ...................................................................
ที่................................................วันที่ ...........................................................................................................
เรื่อง.....ขออนุมตั ิรายงานผลการจัดทาโครงการ.............................................................................................
เรียน หัวหน้าแผนกวิชาไฟฟ้ ากาลัง
ด้วยข้าพเจ้า
1. นาย.......................................................................................รหัสประจาตัว..................................
2. นาย.......................................................................................รหัสประจาตัว..................................
นักศึกษาระดับชั้น ..................... สาขาวิชาไฟฟ้ ากาลัง สาขางาน..................................................
มีความประสงค์ขออนุมตั ิรายงานผลการจัดทาโครงการ
ชื่อหัวข้อ(ภาษาไทย).........................................................................................................................................
ชื่อหัวข้อ(ภาษาอังกฤษ)....................................................................................................................................
ครู ที่ปรึ กษาโครงการ........................................................................................................................................
ครู ที่ปรึ กษาโครงการ........................................................................................................................................
โดยได้รับความเห็นชอบจากครู ที่ปรึ กษาโครงการเรี ยบร้อยแล้ว
จึงเรี ยนมาเพือ่ โปรดทราบและพิจารณาอนุมตั ิ
ลงชื่อ................................................หัวหน้าผูจ้ ดั ทาโครงการ
(......................................................)
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หน่ วยที่ 6
ชื่อวิชา โครงการ
รหัสวิชา 3104 - 8501 แผ่ นที่ 42
หลักสู ตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
เวลารวม 220 นาที
ชื่อหน่ วย การดาเนินการจัดทาโครงการ

ใบอนุมตั ิให้ รายงานผลการจัดทาโครงการ
ชื่อโครงการ ....................................................
ความเห็นชอบของครู ที่ปรึกษาโครงการ
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
( ) อนุมตั ิ
( ) ไม่อนุมตั ิ เพราะ.........................................................................................................................
ลงชื่อ.....................................ครู ที่ปรึ กษาโครงการ
( ................................... )
........../ ................/ .............
ความเห็นชอบของครู ที่ปรึกษาโครงการ (ครู ประจาวิชา)
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
( ) อนุมตั ิ
( ) ไม่อนุมตั ิ เพราะ.........................................................................................................................
ได้พจิ ารณาแล้วเห็นควรดาเนินการ ดังนี้
1. กาหนดให้รายงานผลการจัดทาโครงการ วันที่.......เดือน......................พ.ศ...........เวลา...............
สถานที่รายงานผลการจัดทาโครงการ..........................................................................................
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หน่ วยที่ 6
ชื่อวิชา โครงการ
รหัสวิชา 3104 - 8501 แผ่ นที่ 43
หลักสู ตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
เวลารวม 220 นาที
ชื่อหน่ วย การดาเนินการจัดทาโครงการ
2. ขอแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลโครงการ จานวน 3 คน ประกอบด้วย
2.1 นาย..........................................................ประธานกรรมการ
2.2 นาย..........................................................กรรมการ
2.3 นาย..........................................................กรรมการ
จึงเรี ยนมาเพือ่ โปรดพิจารณาอนุมตั ิ
ลงชื่อ..................................... ครู ที่ปรึ กษาโครงการ
( ................................... )
........../ ................/ ..............

( ) อนุมตั ิ
( ) ไม่อนุมตั ิ เพราะ........................................................................................................................
ลงชื่อ..................................................
(นายสุริยา ทองมาก)
หัวหน้าแผนกวิชาไฟฟ้ ากาลัง
........./........../........
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หน่ วยที่ 6
ชื่อวิชา โครงการ
รหัสวิชา 3104 - 8501 แผ่ นที่ 44
หลักสู ตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
เวลารวม 220 นาที
ชื่อหน่ วย การดาเนินการจัดทาโครงการ
ตัวอย่ างที่ 6.11 บันทึกข้อความขออนุมตั ิรายงานผลการจัดทาโครงการ

บันทึกข้ อความ
ส่ วนราชการ.........วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร ...................................................................
ที่....แผนกวิชาไฟฟ้ ากาลัง....วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 ...............................................................
เรื่อง.....ขออนุมตั ิรายงานผลการจัดทาโครงการ.............................................................................................
เรียน หัวหน้าแผนกวิชาไฟฟ้ ากาลัง
ด้วยข้าพเจ้า
1. นายอานวย ยอดทอง
รหัสประจาตัว 5331040033
2. นายอาพล ทองอ่อน
รหัสประจาตัว 5331040035
นักศึกษาระดับชั้น ปวส.2 สาขาวิชาไฟฟ้ ากาลัง สาขางานเครื่ องกลไฟฟ้ า
มีความประสงค์ขออนุมตั ิรายงานผลการจัดทาโครงการ
ชื่อหัวข้อ(ภาษาไทย) การสร้างและหาประสิทธิภาพเครื่ องตีเยือ่ กระดาษใยสับปะรด
ชื่อหัวข้อ(ภาษาอังกฤษ) Creation and performance tools of beaten pulp pineapple fiber
ครู ที่ปรึ กษาโครงการ นายสุริยา ทองมาก
ครู ที่ปรึ กษาโครงการ นายสุรชัย แย้มทิม
โดยได้รับความเห็นชอบจากครู ที่ปรึ กษาโครงการเรี ยบร้อยแล้ว
จึงเรี ยนมาเพือ่ โปรดทราบและพิจารณาอนุมตั ิ
ลงชื่อ................................................หัวหน้าผูจ้ ดั ทาโครงการ
(นายอานวย ยอดทอง)
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หน่ วยที่ 6
ชื่อวิชา โครงการ
รหัสวิชา 3104 - 8501 แผ่ นที่ 45
หลักสู ตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
เวลารวม 220 นาที
ชื่อหน่ วย การดาเนินการจัดทาโครงการ

ใบอนุมตั ิให้ รายงานผลการจัดทาโครงการ
ชื่อโครงการ การสร้างและหาประสิทธิภาพเครื่ องตีเยือ่ กระดาษใยสับปะรด
ความเห็นชอบของครู ที่ปรึกษาโครงการ
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
() อนุมตั ิ
( ) ไม่อนุมตั ิ เพราะ.........................................................................................................................
ลงชื่อ..................................... ครู ที่ปรึ กษาโครงการ
(นายสุรชัย แย้มทิม )
4 / กุมภาพันธ์ / พ.ศ. 2555
ความเห็นชอบของครู ที่ปรึกษาโครงการ (ครู ประจาวิชา)
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
() อนุมตั ิ
( ) ไม่อนุมตั ิ เพราะ.........................................................................................................................
ได้พจิ ารณาแล้วเห็นควรดาเนินการ ดังนี้
1. กาหนดให้รายงานผลการจัดทาโครงการ วันที่ 12 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 เวลา 09.00 น.
สถานที่รายงานผลการจัดทาโครงการ ห้อง 428 แผนกวิชาไฟฟ้ ากาลัง
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หน่ วยที่ 6
ชื่อวิชา โครงการ
รหัสวิชา 3104 - 8501 แผ่ นที่ 46
หลักสู ตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
เวลารวม 220 นาที
ชื่อหน่ วย การดาเนินการจัดทาโครงการ
2. ขอแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลโครงการ จานวน 3 คน ประกอบด้วย
2.1 นายอานวย
ลาพินี
ประธานกรรมการ
2.2 นายสุริยะ
พูลพิพฒั น์
กรรมการ
2.3 นางดวงรัตน์ รัศมีอกั ษรสกุล
กรรมการ
จึงเรี ยนมาเพือ่ โปรดพิจารณาอนุมตั ิ
ลงชื่อ..................................... ครู ที่ปรึ กษาโครงการ
(นายสุริยา ทองมาก )
4 / กุมภาพันธ์ / พ.ศ. 2555

() อนุมตั ิ
( ) ไม่อนุมตั ิ เพราะ........................................................................................................................
ลงชื่อ..................................................
(นายสุริยา ทองมาก)
หัวหน้าแผนกวิชาไฟฟ้ ากาลัง
4 / กุมภาพันธ์ / พ.ศ. 2555
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หน่ วยที่ 6
ชื่อวิชา โครงการ
รหัสวิชา 3104 - 8501 แผ่ นที่ 47
หลักสู ตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
เวลารวม 220 นาที
ชื่อหน่ วย การดาเนินการจัดทาโครงการ
สรุป
การดาเนินการจัดทาโครงการ จะต้องปฏิบตั ิงานตามแผนที่ได้กาหนดไว้ พร้อมกับการบันทึกผลการ
ปฏิบตั ิงาน และรายงานความก้าวหน้าของโครงการเป็ นระยะ ๆ เสนอต่อครู ที่ปรึ กษาโครงการ เพื่อใช้ในการ
นิเทศติดตามให้คาปรึ กษา แนะนาแนวทางในการจัดทาโครงการ การพัฒนา และปรับปรุ งแก้ไข เขียนรายงาน
ผลการจัดทาโครงการเพือ่ นาเสนอข้อมูลรายละเอียดทั้งหมดของการดาเนิ นการจัดทาโครงการไว้เป็ นหลักฐาน
บอกเล่าถึงสิ่ งที่ได้ดาเนิ นการมาทั้งหมด โดยเสนอรายงานผลการจัดทาโครงการต่อครู ที่ปรึ กษาโครงการเพื่อ
ตรวจสอบและขออนุมตั ิเข้ารับการประเมินโครงการโดยคณะกรรมการประเมินผลโครงการ
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หน่ วยที่ 6
ชื่อวิชา โครงการ
รหัสวิชา 3104 - 8501 แผ่ นที่ 1
หลักสู ตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
เวลารวม 20 นาที
ชื่อหน่ วย การดาเนินการจัดทาโครงการ
คาสั่ ง ให้ นักศึกษาเลือกตัวอักษรด้ านขวามือเติมในช่ องว่ างหน้ าข้อความด้ านซ้ ายมือให้ มีความสั มพันธ์ กนั
...........1. ผลงานเขียนทางวิชาการ ที่มีการจัดทา
ก. การประเมินผลโครงการ
หรื อจัดพิมพ์เผยแพร่
ข. ผลการปฏิบตั ิงาน ปั ญหาอุปสรรคและ
(จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อที่ 1)
การปรับปรุ งแก้ไข
...........2. ประโยชน์ของการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ค. การรายงานผลการจัดทาโครงการ
(จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อที่ 2)
ง. ความหมายของเอกสารที่เกี่ยวข้อง
...........3. ปริ ญญานิพนธ์ หรื อวิทยานิพนธ์
จ. ได้แนวทางในการเขียนรายงานผลการ
(จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อที่ 3)
จัดทาโครงการ
...........4. เกณฑ์ในการเลือกเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ฉ. แผนการปฏิบตั ิงาน
(จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อที่ 4)
ช. มีความทันสมัย
..........5. การปฏิบตั ิงานโครงการ
ซ. การเขียนรายงานผลการจัดทาโครงการ
(จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อที่ 5)
ฌ. ส่ วนหน้า
...........6. การรายงานความก้าวหน้าของโครงการ
ญ. แหล่งศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง
(จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อที่ 6)
.........7. สนับสนุนหรื อยกเลิกโครงการ
(จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อที่ 7)
...........8. ส่ วนนา ส่วนเนื้อหา ส่วนท้าย
(จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อที่ 8)
...........9. บทคัดย่อ (จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อที่ 8)
...........10. ป้ ายนิเทศ (จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อที่ 9)
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ใบงานที่ 6.1

หน่ วยที่ 6
ชื่อวิชา โครงการ
รหัสวิชา 3104 - 8501 แผ่ นที่ 1
หลักสู ตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
เวลารวม 1,020 นาที
ชื่อหน่ วย การดาเนินการจัดทาโครงการ
ใบงานที่ 6.1
เรื่อง การรายงานความก้ าวหน้ าของโครงการและการประเมินผลโครงการ
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
1. เขียนรายงานความก้าวหน้าของโครงการได้ถูกต้อง
2. ประเมินผลโครงการได้ถูกต้อง
3. ปฏิบตั ิงานที่ได้รับมอบหมายเสร็จตามกาหนด
4. ปฏิบตั ิงานโดยคานึงถึงความปลอดภัย
5. ใช้วสั ดุถูกต้องและเหมาะสมกับงาน
เงื่อนไข
1. การรายงานความก้าวหน้าของโครงการ ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มตามโครงการที่ดาเนิ นการ ลงมือ
ดาเนิ นการปฏิบตั ิงานตามแผนการปฏิบตั ิงานของโครงการที่กาหนดไว้อย่างเป็ นขั้นตอน พร้อมทั้งรายงาน
ความก้าวหน้าของโครงการเสนอต่อครู ที่ปรึ กษา เพือ่ ใช้ในการนิเทศติดตามผลการปฏิบตั ิงาน
2. การประเมินผลโครงการ ให้นกั ศึกษาดาเนินการประเมินผลโครงการจากสภาพจริ ง เพือ่ นาไปสู่
ความสาเร็จของโครงการ เสนอต่อครู ที่ปรึ กษาโครงการ เพื่อใช้ในการนิ เทศติดตามผลการปฏิบตั ิงาน โดยกาหนด
รายละเอียดดังนี้
2.1 ผูป้ ระเมินผลโครงการ ประกอบด้วย
2.1.1 ผูเ้ รี ยน
2.1.2 เพือ่ น
2.1.3 ผูป้ กครอง
2.2 ระยะการประเมินผลโครงการ กาหนดให้แบ่งการประเมินผลโครงการออกเป็ น 2 ระยะ
ดังนี้
2.2.1 การประเมินปฏิบตั ิการโครงการ
2.2.2 การประเมินรายงานผลการจัดทาโครงการ
3. ครู ผสู ้ อนบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแก่ผเู ้ รี ยนดังนี้
3.1 ความพอประมาณ ผูเ้ รี ยนเลือกใช้วสั ดุปฏิบตั ิงานตามโครงการได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
3.2 ความมีเหตุผล ผูเ้ รี ยนเขียนรายงานความก้าวหน้าของโครงการและการประเมินผลโครงการ
ถูกต้องตามหลักการและส่วนประกอบที่กาหนด
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ใบงานที่ 6.1

หน่ วยที่ 6
ชื่อวิชา โครงการ
รหัสวิชา 3104 - 8501 แผ่ นที่ 2
หลักสู ตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
เวลารวม 1,020 นาที
ชื่อหน่ วย การดาเนินการจัดทาโครงการ
3.3 การมีภูมิคุม้ กันในตัวที่ดี ผูเ้ รี ยนตระหนักถึงความปลอดภัยในการปฏิบตั ิงานตามโครงการ
สื่ อการเรียน เครื่องมือ อุปกรณ์
1. ใบความรู ้หน่วยที่ 6 เรื่ อง การดาเนินการจัดทาโครงการ
2. แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าของโครงการ
3. แบบฟอร์มการประเมินผลโครงการ
ลาดับขั้นการดาเนินการ
1. นักศึกษาแบ่งกลุ่มตามโครงการที่ดาเนินการ โดยกาหนดให้มีสมาชิกในกลุ่มไม่เกิน 2 คน
2. แต่ละกลุ่มดาเนินการปฏิบตั ิงานตามแผนการปฏิบตั ิงานของโครงการที่กาหนดไว้
3. รายงานความก้าวหน้าของโครงการตามแผนการปฏิบตั ิงานโครงการและประเมินผลโครงการ
เสนอต่อครู ที่ปรึ กษา
เกณฑ์ การประเมินผล
คะแนนรวมตามเกณฑ์ประเมินผลใบงานจะต้องไม่ต่ากว่า 80 เปอร์เซ็นต์
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ใบงานที่ 6.1

หน่ วยที่ 6
ชื่อวิชา โครงการ
รหัสวิชา 3104 - 8501 แผ่ นที่ 3
หลักสู ตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
เวลารวม 1,020 นาที
ชื่อหน่ วย การดาเนินการจัดทาโครงการ
การรายงานความก้ าวหน้ าของโครงการ
ชื่อโครงการ..............................................................................................................
ครั้งที่ ....................................................................................................................
ผลการปฏิบัติงาน
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
ปัญหาอุปสรรคและการปรับปรุงแก้ ไข
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ.......................................................หัวหน้าผูจ้ ดั ทาโครงการ
(............................................................)
โทร...................................................

ลงชื่อ...........................................................ผูจ้ ดั ทาโครงการ
(............................................................)
โทร...................................................
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ใบงานที่ 6.1

หน่ วยที่ 6
ชื่อวิชา โครงการ
รหัสวิชา 3104 - 8501 แผ่ นที่ 4
หลักสู ตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
เวลารวม 1,020 นาที
ชื่อหน่ วย การดาเนินการจัดทาโครงการ
การประเมินผลโครงการ
ระยะที่ 1 การประเมินปฏิบัติการโครงการ
ผู้ประเมิน.......................................................................................

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

รายละเอียดของหัวข้ อการประเมิน
ปฏิบตั ิงานตามแผนการปฏิบตั ิงาน
การแบ่งงานเหมาะสม
ความรับผิดชอบของกลุ่ม
การเขียนรายงานความก้าวหน้า
ปฏิบตั ิงานที่ได้รับมอบหมายเสร็จตามกาหนด
ปฏิบตั ิงานโดยคานึงถึงความปลอดภัย
ใช้วสั ดุถูกต้องและเหมาะสมกับงาน
ความถูกต้องของโครงการ

ผ่ าน ไม่ ผ่าน

เหตุผล (กรณีไม่ ผ่าน)

สรุปการประเมินผลโครงการโดย......................................................................................................................
 ผ่ าน
 ไม่ ผ่าน
ความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะเพิ่มเติม
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ...............................................................
(.....................................................)
............./ ................................/ ............
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ใบงานที่ 6.1

หน่ วยที่ 6
ชื่อวิชา โครงการ
รหัสวิชา 3104 - 8501 แผ่ นที่ 5
หลักสู ตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
เวลารวม 1,020 นาที
ชื่อหน่ วย การดาเนินการจัดทาโครงการ
การประเมินผลโครงการ
ระยะที่ 2 การประเมินการรายงานผลของโครงการ
ผู้ประเมิน.......................................................................................
รายละเอียดของหัวข้ อการประเมิน
ผ่ าน ไม่ ผ่าน
1. รู ปเล่มรายงานผลการจัดทาโครงการ
2. ความคิดสร้างสรรค์
3. ประโยชน์ของโครงงาน
4. ความแข็งแรงทนทานของโครงการ
5. ความประณี ตสวยงามของโครงการ
6. ความเหมาะสมของขนาดและรู ปทรงโครงการ
7. ความปลอดภัยในการใช้งาน
8. ความสะดวกในการบารุ งรักษา
9. ใช้วสั ดุถูกต้องและเหมาะสมกับงาน
10. การรายงานผลการจัดทาโครงการ

เหตุผล (กรณีไม่ ผ่าน)

สรุปการประเมินผลโครงการโดย......................................................................................................................
 ผ่ าน
 ไม่ ผ่าน
ความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะเพิ่มเติม
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ...............................................................
(.....................................................)
............./ ................................/ ...........
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ใบงานที่ 6.1

หน่ วยที่ 6
ชื่อวิชา โครงการ
รหัสวิชา 3104 - 8501 แผ่ นที่ 6
หลักสู ตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
เวลารวม 1,020 นาที
ชื่อหน่ วย การดาเนินการจัดทาโครงการ
ผลการนิเทศกากับติดตามและข้ อเสนอแนะของครู ที่ปรึกษาโครงการ
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ…………………………………
(…………………………………)
ครู ที่ปรึ กษาโครงการ
…………./…………/…………
ผลการนิเทศกากับติดตามและข้ อเสนอแนะของครู ที่ปรึกษาโครงการ
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ…………………………………
(…………………………………)
ครู ที่ปรึ กษาโครงการ
…………./…………/…………
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เกณฑ์ ประเมินผลใบงานที่ 6.1
หน่ วยที่ 6
ชื่อวิชา โครงการ
รหัสวิชา 3104 - 8501
หลักสู ตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
แผ่ นที่ 1
ชื่อหน่ วย การดาเนินการจัดทาโครงการ
เกณฑ์ ประเมินผลใบงานที่ 6.1
เรื่อง การรายงานความก้ าวหน้ าของโครงการและการประเมินผลโครงการ
รายชื่อสมาชิกในกลุ่ม
1............................................................................ 2....................................................................................
ระดับชั้น........................สาขางาน........................................สาขาวิชา..........................................................
ระดับคะแนน
หมายเหตุ
รายการประเมิน
ตัวคูณ คะแนนที่ได้
1 2 3 4
1. ปฏิบตั ิงานตาม
0.5
แผนการปฏิบตั ิงาน
2. การแบ่งงานเหมาะสม
0.5
3. ความรับผิดชอบของ
0.5
กลุ่ม
4. การเขียนรายงาน
0.5
ความก้าวหน้า
ความหมายของระดับ
5. ปฏิบตั ิงานที่ได้รับ
0.5
คะแนน
มอบหมายเสร็ จตาม
4 = ดีมาก
กาหนด
3 = ดี
2 = พอใช้
6. ปฏิบตั ิงานโดยคานึง
0.5
1 = ปรับปรุ ง
ถึงความปลอดภัย
คะแนนเต็ม 20 คะแนน
7. ใช้วสั ดุถูกต้องและ
0.5
เหมาะสมกับงาน
8. ความถูกต้องของ
0.75
โครงการ
9. การประเมินผล
0.75
โครงการ
คะแนนรวม
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เกณฑ์ ประเมินผลใบงานที่ 6.1
หน่ วยที่ 6
ชื่อวิชา โครงการ
รหัสวิชา 3104 - 8501
หลักสู ตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
แผ่ นที่ 2
ชื่อหน่ วย การดาเนินการจัดทาโครงการ
การกาหนดรายละเอียดประเมินระดับคะแนนใบงานที่ 6.1 เรื่อง การรายงานความก้าวหน้ าของโครงการและ
การประเมินผลโครงการ
รายการประเมิน
1. ปฏิบตั ิงานตามแผนการ
ปฏิบตั ิงาน

2. การแบ่งงานเหมาะสม

3. ความรับผิดชอบของสมาชิก
ในกลุ่ม

ระดับคะแนน
รายละเอียดประเมินระดับคะแนน
4 (ดีมาก)
ปฏิบตั งิ านได้ตามแผนการปฏิบตั ิงาน มีลาดับขั้นตอน
ถูกต้องและชัดเจน
3 (ดี)
ปฏิบตั งิ านได้ตามแผนการปฏิบตั ิงาน มีลาดับขั้นตอน
ถูกต้อง
2 (พอใช้)
ปฏิบตั ิงานได้ตามแผนการปฏิบตั ิงาน แต่ไม่ค่อยเป็ น
ขั้นตอน
1 (ปรับปรุ ง)
ไม่ปฏิบตั ิงานตามแผนการปฏิบตั ิงาน
4 (ดีมาก)
ทุกคนมีงานทา แบ่งงานได้เหมาะสมกับระดับความรู ้
ความสามารถของสมาชิกในกลุ่มและมีความชัดเจน
3 (ดี)
ทุกคนมีงานทา แบ่งงานได้เหมาะสมกับระดับความรู ้
ของสมาชิกในกลุ่ม
2 (พอใช้)
ทุกคนมีงานทา แต่แบ่งงานได้ไม่เหมาะสมกับระดับ
ความรู ้ ความสามารถของสมาชิกในกลุ่ม
1 (ปรับปรุ ง)
ไม่มีการแบ่งงานที่เหมาะสม
4 (ดีมาก)
ทุกคนมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
ปฏิบ ัติงานในหน้าที่ ที่รับ ผิดชอบเสร็ จตามก าหนด
และถูกต้อง
3 (ดี)
มี ความรับผิดชอบต่อ หน้าที่ที่ไ ด้รับมอบหมายเป็ น
ส่วนใหญ่ ปฏิบตั ิงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบเสร็จตาม
กาหนดและถูกต้อง
2 (พอใช้)
มี ความรับผิดชอบต่อ หน้าที่ที่ไ ด้รับมอบหมายเป็ น
ส่วนน้อย ปฏิบตั ิงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบเสร็ จตาม
กาหนดและถูกต้อง
1 (ปรับปรุ ง)
ขาดความรับผิดชอบ
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เกณฑ์ ประเมินผลใบงานที่ 6.1
หน่ วยที่ 6
ชื่อวิชา โครงการ
รหัสวิชา 3104 - 8501
หลักสู ตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
แผ่ นที่ 3
ชื่อหน่ วย การดาเนินการจัดทาโครงการ
รายการประเมิน
ระดับคะแนน
4. การเขียนรายงานความก้าวหน้า 4 (ดีมาก)
(ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ผล
การปฏิบตั ิงาน ปั ญหาอุปสรรค 3 (ดี)
และการปรับปรุ งแก้ไข)
2 (พอใช้)
1 (ปรับปรุ ง)
5. ปฏิบตั ิงานที่ได้รับมอบหมาย 4 (ดีมาก)
เสร็ จตามกาหนด
3 (ดี)
2 (พอใช้)
1 (ปรับปรุ ง)
6. ปฏิบตั ิงานโดยคานึงถึงความ
ปลอดภัย (ประกอบด้วย 3
ส่ วน คือ ต่อตนเอง ผูอ้ ื่นและ
ต่อส่วนรวม
7. ใช้วสั ดุถูกต้องและเหมาะสม
กับงาน

4 (ดีมาก)
3 (ดี)
2 (พอใช้)
1 (ปรับปรุ ง)
4 (ดีมาก)
3 (ดี)
2 (พอใช้)
1 (ปรับปรุ ง)

รายละเอียดประเมินระดับคะแนน
มีการเขียนรายงานความก้าวหน้าครบทุกส่ วน ถูกต้อง
และขั้นตอนชัดเจน
มีการเขียนรายงานความก้าวหน้าครบทุกส่ วน ถูกต้อง
ขั้นตอนค่อนข้างชัดเจน
มีการเขียนรายงานความก้าวหน้าไม่ครบทุกส่วน
ไม่มีการเขียนรายงานความก้าวหน้า
ปฏิบตั ิงานที่ได้รับมอบหมายเสร็จตามเวลาที่กาหนด
และถูกต้อง
ปฏิบตั ิงานที่ได้รับมอบหมายเสร็จตามเวลาที่กาหนด
แต่ตอ้ งปรับปรุ งบางส่วน
ปฏิบตั ิงานที่ได้รับมอบหมายเสร็จตามเวลาที่กาหนด
แต่ตอ้ งปรับปรุ งเป็ นส่วนมาก
ไม่สามารถปฏิบตั ิงานที่ได้รับมอบหมายเสร็จตามเวลา
ทีก่ าหนด
ปฏิบตั ิงานโดยคานึงถึงความปลอดภัยครบ 3 ส่วน
ปฏิบตั ิงานโดยคานึงถึงความปลอดภัย 2 ส่วน
ปฏิบตั ิงานโดยคานึงถึงความปลอดภัย 1 ส่วน
ปฏิบตั ิงานโดยไม่คานึงถึงความปลอดภัย
ใช้วสั ดุ ถู ก ต้อ งเหมาะสมกับ งาน มี ค วามประหยัด
ได้ประโยชน์ ผลงานมีคุณภาพ
ใช้วสั ดุถูกต้องและเหมาะสมกับงานเป็ นส่วนใหญ่ มี
ความประหยัด ได้ประโยชน์ ผลงานมีคุณภาพ
ใช้วสั ดุ ถู กต้อ งและเหมาะสมกับงานเป็ นส่ วนน้อ ย
ไม่ประหยัด แต่ได้ประโยชน์ มีผลงาน
ใช้วสั ดุไม่ถูกต้องและไม่เหมาะสมกับงาน
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เกณฑ์ ประเมินผลใบงานที่ 6.1
หน่ วยที่ 6
ชื่อวิชา โครงการ
รหัสวิชา 3104 - 8501
หลักสู ตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
แผ่ นที่ 4
ชื่อหน่ วย การดาเนินการจัดทาโครงการ
รายการประเมิน
8. ความถูกต้องของโครงการ

9. การประเมินผลโครงการ

ระดับคะแนน
รายละเอียดประเมินระดับคะแนน
4 (ดีมาก)
ตัวโครงการที่สร้างมีความถูกต้องตามแบบที่กาหนด
และสามารถใช้งานได้ดีมาก
3 (ดี)
ตัวโครงการที่สร้างมีความถูกต้องตามแบบที่กาหนด
และใช้งานได้
2 (พอใช้)
ตัวโครงการที่สร้างผิดแบบเป็ นบางส่วนแต่ยงั ใช้งาน
ได้
1 (ปรับปรุ ง)
สร้างโครงการผิดแบบที่กาหนด
4 (ดีมาก)
มีผลการประเมินผ่านครบทุกด้าน ถูกต้องและชัดเจน
3 (ดี)
มีผลการประเมินผ่านครบทุกด้าน ถูกต้องแต่ไม่ค่อย
ชัดเจน
2 (พอใช้)
มีผลการประเมินผ่านไม่ครบทุกส่วน
1 (ปรับปรุ ง)
ไม่มีการประเมินผลโครงการ
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ใบงานที่ 6.2

หน่ วยที่ 6
ชื่อวิชา โครงการ
รหัสวิชา 3104 - 8501 แผ่ นที่ 1
หลักสู ตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
เวลารวม 410 นาที
ชื่อหน่ วย การดาเนินการจัดทาโครงการ
ใบงานที่ 6.2
เรื่อง การเขียนรายงานผลการจัดทาโครงการ
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
1. เขียนรายงานผลการจัดทาโครงการได้ถูกต้อง
2. ปฏิบตั ิงานที่ได้รับมอบหมายเสร็จตามกาหนด
3. ใช้วสั ดุถูกต้องและเหมาะสมกับงาน
เงื่อนไข
1. ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่ม ตามโครงการที่ดาเนิ นการ โดยกาหนดให้มีสมาชิกในกลุ่ม ไม่ เกิน 2 คน
เขีย นรายงานผลการจัด ท าโครงการให้ค รบถ้วนสมบู รณ์ และจัด พิม พ์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ต าม
รายละเอี ยดกระดาษและการพิมพ์รายงานผลการจัดทาโครงการที่กาหนดไว้ในใบความรู ้ โดยจะต้องผ่าน
การตรวจสอบและเสนอแนะจากครู ที่ปรึ กษาทุกขั้นตอน รวบรวมจัดทาเป็ นรู ปเล่ม
2. ครู ผสู ้ อนบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแก่ผเู ้ รี ยนดังนี้
2.1 ความพอประมาณ ผูเ้ รี ยนเลือกใช้วสั ดุปฏิบตั ิงานตามโครงการได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
2.2 ความมีเหตุผล ผูเ้ รี ยนเขียนรายงานผลการจัดทาโครงการถูกต้องตามหลักการและส่ วนประกอบ
ที่กาหนด
2.3 การมีภูมิคุม้ กันในตัวที่ดี ผูเ้ รี ยนมีการเตรี ยมความพร้อมในการปฏิบตั ิงาน
สื่ อการเรียน เครื่องมือ อุปกรณ์
ใบความรู ้หน่วยที่ 6 เรื่ อง การดาเนินการจัดทาโครงการ
ลาดับขั้นการดาเนินการ
1. นักศึกษาแบ่งกลุ่มตามโครงการที่ดาเนินการ โดยกาหนดให้มีสมาชิกในกลุ่มไม่เกิน 2 คน
2. แต่ละกลุ่มดาเนินการเขียนรายงานผลการจัดทาโครงการ
3. รวบรวมจัดทาเป็ นรู ปเล่มที่สมบูรณ์
เกณฑ์ การประเมินผล
คะแนนรวมตามเกณฑ์ประเมินผลใบงานจะต้องไม่ต่ากว่า 80 เปอร์เซ็นต์
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เกณฑ์ ประเมินผลใบงานที่ 6.2
หน่ วยที่ 6
ชื่อวิชา โครงการ
รหัสวิชา 3104 - 8501
หลักสู ตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
แผ่ นที่ 1
ชื่อหน่ วย การดาเนินการจัดทาโครงการ
เกณฑ์ ประเมินผลใบงานที่ 6.2
เรื่อง การเขียนรายงานผลการจัดทาโครงการ
รายชื่อสมาชิกในกลุ่ม
1............................................................................ 2....................................................................................
ระดับชั้น........................สาขางาน........................................สาขาวิชา..........................................................
ระดับคะแนน
หมายเหตุ
รายการประเมิน
ตัวคูณ คะแนนที่ได้
1 2 3 4
1. เนื้อหา
1
2. การใช้ภาษา
0.5
3. รายละเอียดกระดาษ
1
ความหมายของระดับ
และการจัดพิมพ์
คะแนน
4. การเขียนรายงานผล
1
4 = ดีมาก
การจัดทาโครงการ
3 = ดี
5. ปฏิบตั ิงานที่ได้รับ
1
2 = พอใช้
มอบหมายเสร็ จตาม
1 = ปรับปรุ ง
กาหนด
คะแนนเต็ม 20 คะแนน
6. ใช้วสั ดุถูกต้องและ
0.5
เหมาะสมกับงาน
คะแนนรวม
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เกณฑ์ ประเมินผลใบงานที่ 6.2
หน่ วยที่ 6
ชื่อวิชา โครงการ
รหัสวิชา 3104 - 8501
หลักสู ตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
แผ่ นที่ 2
ชื่อหน่ วย การดาเนินการจัดทาโครงการ
การกาหนดรายละเอียดประเมินระดับคะแนนใบงานที่ 6.2 เรื่อง การเขียนรายงานผลการจัดทาโครงการ
รายการประเมิน
1. เนื้อหา

2. การใช้ภาษา

3. รายละเอียดกระดาษและการ
พิมพ์

ระดับคะแนน
รายละเอียดประเมินระดับคะแนน
4 (ดีมาก)
เนื้ อ หาสอดคล้อ งกับโครงการ เรี ยงลาดับ ชัดเจน มี
รายละเอียดน่าสนใจ แสดงออกถึงการมีจินตนาการ
3 (ดี)
เนื้ อ หาสอดคล้อ งกับโครงการ เรี ยงลาดับ ชัดเจน มี
รายละเอียดน่าสนใจ
2 (พอใช้)
เนื้อหาสอดคล้องกับโครงการ เรี ยงลาดับชัดเจน
1 (ปรับปรุ ง)
เนื้อหาไม่สอดคล้องกับโครงการ
4 (ดีมาก)
ใช้ภาษาถู กต้อง สื่ อความหมายชัดเจน มี การเชื่ อมโยง
ภาษาได้อย่างความสละสลวย
3 (ดี)
ใช้ภาษาถูกต้องเป็ นส่วนใหญ่ สื่อความหมายได้ และ
สามารถเชื่อมโยงภาษาได้ดี
2 (พอใช้)
ใช้ภาษาถูกต้องบ้าง สามารถสื่อความหมายได้
1 (ปรับปรุ ง)
ภาษาที่ใช้ขาดความถูกต้อง เข้าใจยาก
4 (ดีมาก)
รายละเอี ยดของกระดาษและการจัด พิ ม พ์ ถู ก ต้อ ง
ครบถ้วนตามรู ปแบบที่กาหนด
3 (ดี)
รายละเอียดของกระดาษและการจัดพิมพ์ถูกต้องตาม
รู ปแบบที่กาหนดเป็ นส่วนมาก
2 (พอใช้)
รายละเอียดของกระดาษและการจัดพิมพ์ถูกต้องตาม
รู ปแบบที่กาหนดเป็ นส่วนน้อย
1 (ปรับปรุ ง)
รายละเอียดของกระดาษและการจัดพิมพ์ผิดรู ปแบบ
ที่กาหนด
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เกณฑ์ ประเมินผลใบงานที่ 6.2
หน่ วยที่ 6
ชื่อวิชา โครงการ
รหัสวิชา 3104 - 8501
หลักสู ตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
แผ่ นที่ 3
ชื่อหน่ วย การดาเนินการจัดทาโครงการ
รายการประเมิน
4. การเขียนรายงานผลการจัดทา
โครงการ

5. ปฏิบตั ิงานที่ได้รับมอบหมาย
เสร็ จตามกาหนด

ระดับคะแนน
4 (ดีมาก)
3 (ดี)
2 (พอใช้)
1 (ปรับปรุ ง)
4 (ดีมาก)
3 (ดี)

2 (พอใช้)

1 (ปรับปรุ ง)

6. ใช้วสั ดุถูกต้องและเหมาะสม
กับงาน

4 (ดีมาก)
3 (ดี)
2 (พอใช้)
1 (ปรับปรุ ง)

รายละเอียดประเมินระดับคะแนน
ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์
ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์เป็ นส่วนมาก
ถูกต้อง ครบถ้วนแต่ไม่ค่อยสมบูรณ์
ขาดความถูกต้องและไม่ครบ
ปฏิ บ ั ติ ง านที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายเสร็ จ ตามก าหนด
ถูกต้อง มีการเตรี ยมความพร้อมในการปฏิบตั ิงาน
ปฏิบตั ิงานที่ได้รับมอบหมายเสร็จตามกาหนดแต่ตอ้ ง
ปรับ ปรุ งบางส่ วน มี การเตรี ยมความพร้อ มในการ
ปฏิบตั ิงาน
ปฏิบตั ิงานที่ได้รับมอบหมายเสร็จตามกาหนดแต่ตอ้ ง
ปรับปรุ งเป็ นส่ วนมาก มี ก ารเตรี ยมความพร้อ มใน
การปฏิบตั ิงาน
ไม่สามารถปฏิบตั ิงานที่ได้รับมอบหมายเสร็จตามเวลา
ที่ ก าหนดและไม่ มี ก ารเตรี ย มความพร้ อ มในการ
ปฏิบตั ิงาน
ใช้วสั ดุ ถู ก ต้อ งเหมาะสมกับ งาน มี ค วามประหยัด
ได้ประโยชน์ ผลงานมีคุณภาพ
ใช้วสั ดุถูกต้องและเหมาะสมกับงานเป็ นส่วนใหญ่ มี
ความประหยัด ได้ประโยชน์ ผลงานมีคุณภาพ
ใช้วสั ดุ ถู กต้อ งและเหมาะสมกับงานเป็ นส่ วนน้อ ย
ไม่ประหยัด แต่ได้ประโยชน์ มีผลงาน
ใช้วสั ดุไม่ถูกต้องและไม่เหมาะสมกับงาน
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หน่ วยที่ 6
ชื่อวิชา โครงการ
รหัสวิชา 3104 - 8501 แผ่ นที่ 1
หลักสู ตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
เวลารวม 60 นาที
ชื่อหน่ วย การดาเนินการจัดทาโครงการ
ใบงานที่ 6.3
เรื่อง การขออนุมัติรายงานผลการจัดทาโครงการ
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
1. เขียนขออนุมตั ิรายงานผลการจัดทาโครงการได้ถูกต้อง
2. ปฏิบตั ิงานที่ได้รับมอบหมายเสร็จตามกาหนด
เงื่อนไข
ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มตามโครงการที่ดาเนินการ โดยกาหนดให้มีสมาชิกในกลุ่มไม่เกิน 2 คน เขียน
ขออนุ มตั ิรายงานผลการจัดทาโครงการ พร้อมรู ปเล่มรายงานผลการจัดทาโครงการจานวน 3 ชุด โดยจะต้อง
ผ่านความเห็นชอบจากครู ที่ปรึ กษา
สื่ อการเรียน เครื่องมือ อุปกรณ์
1. ใบความรู ้หน่วยที่ 6 เรื่ อง การดาเนินการจัดทาโครงการ
2. บันทึกข้อความขออนุมตั ิรายงานผลการจัดทาโครงการ
3. รู ปเล่มรายงานผลการจัดทาโครงการ
4. ตัวโครงการ
5. สื่อประกอบการนาเสนอ
ลาดับขั้นการดาเนินการ
1. นักศึกษาแบ่งกลุ่มตามโครงการที่ดาเนินการ โดยกาหนดให้มีสมาชิกในกลุ่มไม่เกิน 2 คน
2. แต่ละกลุ่มดาเนินการเขียนขออนุมตั ิรายงานผลการจัดทาโครงการ
3. เสนอต่อครู ที่ปรึ กษาเพือ่ รวบรวมเสนอแผนกวิชาต่อไป
เกณฑ์ การประเมินผล
คะแนนรวมตามเกณฑ์ประเมินผลใบงานจะต้องไม่ต่ากว่า 80 เปอร์เซ็นต์
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หน่ วยที่ 6
ชื่อวิชา โครงการ
รหัสวิชา 3104 - 8501 แผ่ นที่ 2
หลักสู ตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
เวลารวม 60 นาที
ชื่อหน่ วย การดาเนินการจัดทาโครงการ

บันทึกข้ อความ
ส่ วนราชการ.........วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร ...................................................................
ที่................................................วันที่ ...........................................................................................................
เรื่อง.....ขออนุมตั ิรายงานผลการจัดทาโครงการ.............................................................................................
เรียน หัวหน้าแผนกวิชาไฟฟ้ ากาลัง
ด้วยข้าพเจ้า
1. นาย.......................................................................................รหัสประจาตัว..................................
2. นาย.......................................................................................รหัสประจาตัว..................................
นักศึกษาระดับชั้น ..................... สาขาวิชาไฟฟ้ ากาลัง สาขางาน..................................................
มีความประสงค์ขออนุมตั ิรายงานผลการจัดทาโครงการ
ชื่อหัวข้อ(ภาษาไทย).........................................................................................................................................
ชื่อหัวข้อ(ภาษาอังกฤษ)....................................................................................................................................
ครู ที่ปรึ กษาโครงการ........................................................................................................................................
ครู ที่ปรึ กษาโครงการ........................................................................................................................................
โดยได้รับความเห็นชอบจากครู ที่ปรึ กษาเรี ยบร้อยแล้ว
จึงเรี ยนมาเพือ่ โปรดทราบและพิจารณาอนุมตั ิ
ลงชื่อ................................................หัวหน้าผูจ้ ดั ทาโครงการ
(......................................................)
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หน่ วยที่ 6
ชื่อวิชา โครงการ
รหัสวิชา 3104 - 8501 แผ่ นที่ 3
หลักสู ตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
เวลารวม 60 นาที
ชื่อหน่ วย การดาเนินการจัดทาโครงการ

ใบอนุมตั ิให้ รายงานผลการจัดทาโครงการ
ชื่อโครงการ ....................................................
ความเห็นชอบของครู ที่ปรึกษาโครงการ
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
( ) อนุมตั ิ
( ) ไม่อนุมตั ิ เพราะ.........................................................................................................................
ลงชื่อ.....................................ครู ที่ปรึ กษาโครงการ
( ................................... )
........../ ................/ ..............
ความเห็นชอบของครู ที่ปรึกษาโครงการ (ครู ประจาวิชา)
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
( ) อนุมตั ิ
( ) ไม่อนุมตั ิ เพราะ.........................................................................................................................
ได้พจิ ารณาแล้วเห็นควรดาเนินการ ดังนี้
1. กาหนดให้รายงานผลการจัดทาโครงการ วันที่.......เดือน......................พ.ศ...........เวลา...............
สถานที่รายงานผลการจัดทาโครงการ..........................................................................................
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หน่ วยที่ 6
ชื่อวิชา โครงการ
รหัสวิชา 3104 - 8501 แผ่ นที่ 4
หลักสู ตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
เวลารวม 60 นาที
ชื่อหน่ วย การดาเนินการจัดทาโครงการ
2. ขอแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินโครงการ จานวน 3 คน ประกอบด้วย
2.1 นาย..........................................................ประธานกรรมการ
2.2 นาย..........................................................กรรมการ
2.3 นาย..........................................................กรรมการ
จึงเรี ยนมาเพือ่ โปรดพิจารณาอนุมตั ิ
ลงชื่อ..................................... ครู ที่ปรึ กษาโครงการ
( ................................... )
........../ ................/ .............

( ) อนุมตั ิ
( ) ไม่อนุมตั ิ เพราะ........................................................................................................................
ลงชื่อ..................................................
(นายสุริยา ทองมาก)
หัวหน้าแผนกวิชาไฟฟ้ ากาลัง
........./........../........

85
เกณฑ์ ประเมินผลใบงานที่ 6.3
หน่ วยที่ 6
ชื่อวิชา โครงการ
รหัสวิชา 3104 - 8501
หลักสู ตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
แผ่ นที่ 1
ชื่อหน่ วย การดาเนินการจัดทาโครงการ
เกณฑ์ ประเมินผลใบงานที่ 6.3
เรื่อง การขออนุมัติรายงานผลการจัดทาโครงการ
รายชื่อสมาชิกในกลุ่ม
1............................................................................ 2....................................................................................
ระดับชั้น........................สาขางาน........................................สาขาวิชา..........................................................
ระดับคะแนน
หมายเหตุ
รายการประเมิน
ตัวคูณ คะแนนที่ได้
1 2 3 4
1. การเขียนขออนุมตั ิ
2
รายงานผลการจัดทา
ความหมายของระดับ
โครงการ
คะแนน
2. ขั้นตอนการขออนุมตั ิ
1
4 = ดีมาก
รายงานผลการจัดทา
3 = ดี
โครงการ
2 = พอใช้
3. ปฏิบตั ิงานที่ได้รับ
2
1 = ปรับปรุ ง
มอบหมายเสร็ จตาม
คะแนนเต็ม 20 คะแนน
กาหนด
คะแนนรวม
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หน่ วยที่ 6
ชื่อวิชา โครงการ
รหัสวิชา 3104 - 8501
หลักสู ตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
แผ่ นที่ 2
ชื่อหน่ วย การดาเนินการจัดทาโครงการ
การกาหนดรายละเอียดประเมินระดับคะแนนใบงานที่ 6.3 เรื่อง การขออนุมัติรายงานผลการจัดทาโครงการ
รายการประเมิน
1. การเขียนขออนุมตั ิรายงานผล
การจัดทาโครงการ

2. ขั้นตอนการขออนุมตั ิรายงาน
ผลการจัดทาโครงการ

3. ปฏิบตั ิงานที่ได้รับมอบหมาย
เสร็ จตามกาหนด

ระดับคะแนน
4 (ดีมาก)
3 (ดี)
2 (พอใช้)
1 (ปรับปรุ ง)
4 (ดีมาก)
3 (ดี)
2 (พอใช้)
1 (ปรับปรุ ง)
4 (ดีมาก)
3 (ดี)
2 (พอใช้)
1 (ปรับปรุ ง)

รายละเอียดประเมินระดับคะแนน
ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์
ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์เป็ นส่วนมาก
ถูกต้อง ครบถ้วนแต่ไม่ค่อยสมบูรณ์
ขาดความถูกต้องและไม่ครบ
มีข้นั ตอนถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์
มีข้นั ตอนถูกต้อง ครบถ้วน แต่ตอ้ งชี้แนะบางครั้ง
มีข้นั ตอนถูกต้อง ครบถ้วน แต่ตอ้ งชี้แนะเป็ นส่วนมาก
ขาดความถูกต้อง
ปฏิบตั ิงานที่ได้รับมอบหมายเสร็จตามเวลาที่กาหนด
และถูกต้อง
ปฏิบตั ิงานที่ได้รับมอบหมายเสร็จตามเวลาที่กาหนด
แต่ตอ้ งปรับปรุ งบางส่วน
ปฏิบตั ิงานที่ได้รับมอบหมายเสร็จตามเวลาที่กาหนด
แต่ตอ้ งปรับปรุ งเป็ นส่วนมาก
ไม่สามารถปฏิบตั ิงานที่ได้รับมอบหมายเสร็จตามเวลา
ที่กาหนด
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หน่ วยที่ 6
ชื่อวิชา โครงการ
รหัสวิชา 3104 - 8501 แผ่ นที่ 1
หลักสู ตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
เวลารวม 140 นาที
ชื่อหน่ วย การดาเนินการจัดทาโครงการ
ใบงานที่ 6.4
เรื่อง การรายงานผลการจัดทาโครงการ
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
1. รายงานผลการจัดทาโครงการได้ถูกต้อง
2. ใช้วสั ดุถูกต้องและเหมาะสมกับงาน
เงื่อนไข
1. ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่ม ตามโครงการที่ดาเนิ นการ โดยกาหนดให้มีสมาชิกในกลุ่ม ไม่ เกิน 2 คน
พร้อ มรู ปเล่มรายงานผลการจัดทาโครงการจานวน 3 ชุ ด รายงานผลการจัดทาโครงการต่อคณะกรรมการ
ประเมินเพือ่ ประเมินผลโครงการ
2. ครู ผสู ้ อนบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแก่ผเู ้ รี ยนดังนี้
2.1 ความพอประมาณ ผูเ้ รี ยนเลือกใช้วสั ดุได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
2.2 ความมีเหตุผล ผูเ้ รี ยนรายงานผลการจัดทาโครงการถูกต้องตามหลักการและส่วนประกอบที่
กาหนด
2.3 การมีภูมิคุม้ กันในตัวที่ดี ผูเ้ รี ยนมีการเตรี ยมความพร้อมในการปฏิบตั ิงาน
สื่ อการเรียน เครื่องมือ อุปกรณ์
1. ใบความรู ้หน่วยที่ 6 เรื่ อง การดาเนินการจัดทาโครงการ
2. รู ปเล่มรายงานผลการจัดทาโครงการ
3. ตัวโครงการ
4. สื่อประกอบการนาเสนอ
ลาดับขั้นการดาเนินการ
1. นักศึกษาแบ่งกลุ่มตามโครงการที่ดาเนินการ โดยกาหนดให้มีสมาชิกในกลุ่มไม่เกิน 2 คน
2. แต่ละกลุ่มรายงานผลการจัดทาโครงการ
เกณฑ์ การประเมินผล
คะแนนรวมตามเกณฑ์ประเมินผลใบงานจะต้องไม่ต่ากว่า 80 เปอร์เซ็นต์
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หน่ วยที่ 6
ชื่อวิชา โครงการ
รหัสวิชา 3104 - 8501 แผ่ นที่ 2
หลักสู ตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
เวลารวม 140 นาที
ชื่อหน่ วย การดาเนินการจัดทาโครงการ

ระดับคะแนนการรายงานผลการจัดทาโครงการ
ชื่อโครงการ ........................................................................................
รายการประเมิน
1.
2.
3.
4.
5.
6.

1

รู ปเล่มรายงานผลการจัดทาโครงการ
ความคิดสร้างสรรค์
ประโยชน์ของโครงงาน
ความแข็งแรงทนทานของโครงการ
ความประณี ตสวยงามของโครงการ
ความเหมาะสมของขนาดและรู ปทรง
โครงการ
7. ความปลอดภัยในการใช้งาน
8. ความสะดวกในการบารุ งรักษา
9. ใช้วสั ดุถูกต้องและเหมาะสมกับงาน
10. การรายงานผลการจัดทาโครงการ

ระดับคะแนน
2
3

4

หมายเหตุ

ความหมายของระดับ
คะแนน
4 = ดีมาก
3 = ดี
2 = พอใช้
1 = ปรับปรุ ง
คะแนนเต็ม 20 คะแนน

ลงชื่อ.............................................ประธานกรรมการประเมินผลโครงการ
( ......................................... )
........../ ................/ ..............
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หน่ วยที่ 6
ชื่อวิชา โครงการ
รหัสวิชา 3104 - 8501 แผ่ นที่ 3
หลักสู ตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
เวลารวม 140 นาที
ชื่อหน่ วย การดาเนินการจัดทาโครงการ

ระดับคะแนนการรายงานผลการจัดทาโครงการ
ชื่อโครงการ ........................................................................................
รายการประเมิน
1.
2.
3.
4.
5.
6.

1

รู ปเล่มรายงานผลการจัดทาโครงการ
ความคิดสร้างสรรค์
ประโยชน์ของโครงงาน
ความแข็งแรงทนทานของโครงการ
ความประณี ตสวยงามของโครงการ
ความเหมาะสมของขนาดและรู ปทรง
โครงการ
7. ความปลอดภัยในการใช้งาน
8. ความสะดวกในการบารุ งรักษา
9. ใช้วสั ดุถูกต้องและเหมาะสมกับงาน
10. การรายงานผลการจัดทาโครงการ

ระดับคะแนน
2
3

4

หมายเหตุ

ความหมายของระดับ
คะแนน
4 = ดีมาก
3 = ดี
2 = พอใช้
1 = ปรับปรุ ง
คะแนนเต็ม 20 คะแนน

ลงชื่อ..............................................กรรมการประเมินผลโครงการ
( ......................................... )
........../ ................/ ..............
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ใบงานที่ 6.4

หน่ วยที่ 6
ชื่อวิชา โครงการ
รหัสวิชา 3104 - 8501 แผ่ นที่ 4
หลักสู ตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
เวลารวม 140 นาที
ชื่อหน่ วย การดาเนินการจัดทาโครงการ

ระดับคะแนนการรายงานผลการจัดทาโครงการ
ชื่อโครงการ ........................................................................................
รายการประเมิน
1.
2.
3.
4.
5.
6.

1

รู ปเล่มรายงานผลการจัดทาโครงการ
ความคิดสร้างสรรค์
ประโยชน์ของโครงงาน
ความแข็งแรงทนทานของโครงการ
ความประณี ตสวยงามของโครงการ
ความเหมาะสมของขนาดและรู ปทรง
โครงการ
7. ความปลอดภัยในการใช้งาน
8. ความสะดวกในการบารุ งรักษา
9. ใช้วสั ดุถูกต้องและเหมาะสมกับงาน
10. การรายงานผลการจัดทาโครงการ

ระดับคะแนน
2
3

4

หมายเหตุ

ความหมายของระดับ
คะแนน
4 = ดีมาก
3 = ดี
2 = พอใช้
1 = ปรับปรุ ง
คะแนนเต็ม 20 คะแนน

ลงชื่อ..............................................กรรมการประเมินผลโครงการ
( ......................................... )
........../ ................/ ..............
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เกณฑ์ ประเมินผลใบงานที่ 6.4
หน่ วยที่ 6
ชื่อวิชา โครงการ
รหัสวิชา 3104 - 8501
หลักสู ตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
แผ่ นที่ 1
ชื่อหน่ วย การดาเนินการจัดทาโครงการ
เกณฑ์ ประเมินผลใบงานที่ 6.4
เรื่อง การรายงานผลการจัดทาโครงการ
รายชื่อสมาชิกในกลุ่ม
1............................................................................ 2....................................................................................
ระดับชั้น........................สาขางาน........................................สาขาวิชา..........................................................
ระดับคะแนน
หมายเหตุ
รายการประเมิน
ตัวคูณ คะแนนที่ได้
1 2 3 4
1. รู ปเล่มรายงานผลการ
0.5
จัดทาโครงการ
2. ความคิดสร้างสรรค์
0.5
3. ประโยชน์ของโครงงาน
0.5
4. ความแข็งแรงทนทาน
0.5
ของโครงการ
5. ความประณี ตสวยงาม
0.5
ความหมายของระดับ
ของโครงการ
คะแนน
6. ความเหมาะสมของ
0.5
4 = ดีมาก
ขนาดและรู ปทรง
3 = ดี
โครงการ
2 = พอใช้
7. ความปลอดภัยในการ
0.5
1 = ปรับปรุ ง
ใช้งาน
คะแนนเต็ม 20 คะแนน
8. ความสะดวกในการ
0.5
บารุ งรักษา
9. ใช้วสั ดุถูกต้องและ
0.5
เหมาะสมกับงาน
10. การรายงานผลการ
0.5
จัดทาโครงการ
คะแนนรวม
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เกณฑ์ ประเมินผลใบงานที่ 6.4
หน่ วยที่ 6
ชื่อวิชา โครงการ
รหัสวิชา 3104 - 8501
หลักสู ตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
แผ่ นที่ 2
ชื่อหน่ วย การดาเนินการจัดทาโครงการ
การกาหนดรายละเอียดประเมินระดับคะแนนใบงานที่ 6.4 เรื่อง การรายงานผลการจัดทาโครงการ
รายการประเมิน
1. รู ปเล่มรายงานผลการจัดทา
โครงการ

2. ความคิดสร้างสรรค์

3. ประโยชน์ของโครงงาน

ระดับคะแนน
รายละเอียดประเมินระดับคะแนน
4 (ดีมาก)
ส่ ว นประกอบของรายงานผลการจัด ท าโครงการ
รายละเอียดกระดาษ หลักการพิมพ์ มี ความถู กต้อ ง
ครบถ้วน สมบูรณ์
3 (ดี)
ส่ ว นประกอบของรายงานผลการจัด ท าโครงการ
รายละเอียดกระดาษ หลักการพิมพ์ มี ความถู กต้อ ง
ครบถ้วนและสมบูรณ์เป็ นส่วนมาก
2 (พอใช้)
ส่ ว นประกอบของรายงานผลการจัด ท าโครงการ
รายละเอียดกระดาษ หลักการพิมพ์ มี ความถู กต้อ ง
ครบถ้วนแต่ไม่ค่อยสมบูรณ์
1 (ปรับปรุ ง)
ขาดความถูกต้องและไม่ครบถ้วน
4 (ดีมาก)
สร้างสรรค์ผลงานได้แปลกใหม่
3 (ดี)
สร้างสรรค์ผลงานได้แปลกใหม่บางส่วน
2 (พอใช้)
ผลงานไม่แปลกใหม่
1 (ปรับปรุ ง)
ลอกเลียนแบบผลงานอื่น
4 (ดีมาก)
สามารถที่จะประยุกต์ใช้งานได้หลากหลายและเป็ น
ประโยชน์สูงสุด
3 (ดี)
สามารถที่จะประยุกต์ใช้งานได้และเป็ นประโยชน์
สูงสุด
2 (พอใช้)
สามารถที่จ ะประยุกต์ใช้งานได้ แต่ เป็ นประโยชน์
เล็กน้อย
1 (ปรับปรุ ง)
ไม่สามารถประยุกต์ใช้งานได้
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เกณฑ์ ประเมินผลใบงานที่ 6.4
หน่ วยที่ 6
ชื่อวิชา โครงการ
รหัสวิชา 3104 - 8501
หลักสู ตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
แผ่ นที่ 3
ชื่อหน่ วย การดาเนินการจัดทาโครงการ
รายการประเมิน
4. ความแข็งแรงทนทานของ
โครงการ

ระดับคะแนน
รายละเอียดประเมินระดับคะแนน
4 (ดีมาก)
โครงสร้างและวัสดุที่ใช้ในการจัดทาโครงการมีความ
แข็งแรงทนทาน
3 (ดี)
โครงสร้างและวัสดุที่ใช้ในการจัดทาโครงการมีความ
แข็งแรงทนทานเป็ นส่วนมาก
2 (พอใช้)
โครงสร้างและวัสดุที่ใช้ในการจัดทาโครงการมีความ
แข็งแรงทนทานเป็ นส่วนน้อย
1 (ปรับปรุ ง)
โครงสร้างและวัสดุที่ใช้ในการจัดทาโครงการไม่ มี
ความแข็งแรงทนทาน
5. ความประณี ตสวยงามของ
4 (ดีมาก)
มีความละเอียด ประณี ต สวยงาม โดดเด่น
โครงการ
3 (ดี)
มีความละเอียด ประณี ต สวยงาม
2 (พอใช้)
งานไม่คอ่ ยละเอียด รู ปแบบเรี ยบง่าย
1 (ปรับปรุ ง)
งานหยาบ ขาดความประณี ตและความสวยงาม
6. ความเหมาะสมของขนาดและ 4 (ดีมาก)
ขนาดและรู ปทรงโครงการมีความเป็ นสัดส่วน
รู ปทรงโครงการ
เหมาะสมต่อการนาไปใช้งาน
3 (ดี)
ขนาดและรู ปทรงโครงการมีความเป็ นสัดส่วน
พอสมควร เหมาะสมต่อการนาไปใช้งาน
2 (พอใช้)
ขนาดและรู ปทรงโครงการไม่ค่อยมีความเป็ น
สัดส่วน แต่ยงั ใช้งานได้
1 (ปรับปรุ ง)
ขนาดและรู ปทรงโครงการไม่มีความเป็ นสัดส่วน
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เกณฑ์ ประเมินผลใบงานที่ 6.4
หน่ วยที่ 6
ชื่อวิชา โครงการ
รหัสวิชา 3104 - 8501
หลักสู ตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
แผ่ นที่ 4
ชื่อหน่ วย การดาเนินการจัดทาโครงการ
รายการประเมิน
7. ความปลอดภัยในการใช้งาน

ระดับคะแนน
รายละเอียดประเมินระดับคะแนน
4 (ดีมาก)
มีความปลอดภัยในการใช้งาน มี ระบบช่วยป้ องกัน
อันตรายที่ตวั โครงการและผูใ้ ช้
3 (ดี)
มีระบบป้ องกันอันตรายที่ตวั โครงการและผูใ้ ช้อย่าง
ใดอย่างหนึ่ง
2 (พอใช้)
มีระบบป้ องกันอันตรายที่ตวั โครงการและผูใ้ ช้อย่าง
ใดอย่างหนึ่งแต่ไม่สมบูรณ์
1 (ปรับปรุ ง)
ไม่มีระบบป้ องกันอันตรายที่ตวั โครงการและผูใ้ ช้
8. ความสะดวกในการบารุ งรักษา 4 (ดีมาก)
ออกแบบระบบการทางานได้ถูกต้อ งตามหลัก ทาง
วิชาการ ไม่ยงุ่ ยากซับซ้อน สะดวกในการบารุ งรักษา
3 (ดี)
ออกแบบระบบการทางานไม่ค่อยถูกต้องตามหลักทาง
วิชาการ แต่ไม่ยงุ่ ยากซับซ้อน สะดวกในการบารุ งรักษา
2 (พอใช้)
ออกแบบระบบการทางานไม่ ถูกต้อ งตามหลัก ทาง
วิชาการ ยุง่ ยากซับซ้อน แต่ยงั สามารถบารุ งรักษาได้
1 (ปรับปรุ ง)
ออกแบบระบบการทางานผิดหลัก วิชาการ ยุ่งยาก
ซับซ้อน บารุ งรักษายาก
9. ใช้วสั ดุถูกต้องและเหมาะสม 4 (ดีมาก)
ใช้วสั ดุ ถู ก ต้อ งเหมาะสมกับ งาน มี ค วามประหยัด
กับงาน
ได้ประโยชน์ ผลงานมีคุณภาพ
3 (ดี)
ใช้วสั ดุถูกต้องและเหมาะสมกับงานเป็ นส่วนใหญ่ มี
ความประหยัด ได้ประโยชน์ ผลงานมีคุณภาพ
2 (พอใช้)
ใช้วสั ดุ ถู กต้อ งและเหมาะสมกับงานเป็ นส่ วนน้อ ย
ไม่ประหยัด แต่ได้ประโยชน์ มีผลงาน
1 (ปรับปรุ ง)
ใช้วสั ดุไม่ถูกต้องและไม่เหมาะสมกับงาน
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เกณฑ์ ประเมินผลใบงานที่ 6.4
หน่ วยที่ 6
ชื่อวิชา โครงการ
รหัสวิชา 3104 - 8501
หลักสู ตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
แผ่ นที่ 5
ชื่อหน่ วย การดาเนินการจัดทาโครงการ
รายการประเมิน
10. การรายงานผลการจัดทา
โครงการ

ระดับคะแนน
รายละเอียดประเมินระดับคะแนน
4 (ดีมาก)
น่าสนใจ ถูกต้อง มีเอกสาร สื่อ อุปกรณ์ครบถ้วน มี
การเตรี ยมความพร้อมในการปฏิบตั ิงานและเสร็จ
ตามเวลาที่กาหนด
3 (ดี)
น่าสนใจ แต่ตอ้ งแก้ไขเล็กน้อย มีเอกสาร สื่อ อุปกรณ์
มีการเตรี ยมความพร้อมในการปฏิบตั ิงานและเสร็จ
ตามเวลาที่กาหนด
2 (พอใช้)
ไม่ค่อยน่ าสนใจ ต้องปรับปรุ งเป็ นส่ วนใหญ่ มีเอกสาร
สื่อ อุปกรณ์ มีการเตรี ยมความพร้อมในการปฏิบตั ิงาน
1 (ปรับปรุ ง)
ไม่น่าสนใจ ไม่มีการเตรี ยมเอกสาร สื่อ อุปกรณ์ ขาด
การเตรี ยมความพร้อมในการปฏิบตั ิงาน
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แบบทดสอบหลังเรียน
หน่ วยที่ 6
ชื่อวิชา โครงการ
รหัสวิชา 3104 - 8501 แผ่ นที่ 1
หลักสู ตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
เวลารวม 10 นาที
ชื่อหน่ วย การดาเนินการจัดทาโครงการ
คาสั่ ง จงเลือกคาตอบที่ถูกทีส่ ุ ดเพียงคาตอบเดียว
1. ความหมายของเอกสารที่เกี่ยวข้องคาตอบใดถูกต้อง (จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อที่ 1)
ก. ข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูล
ข. ผลงานทางวิชาการที่มีการจัดทาหรื อจัดพิมพ์เผยแพร่
ค. ระเบียบวิธีการดาเนินโครงการ
ง. ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
จ. ผลการจัดทาโครงการ
2. สิ่งใดไม่ ใช่ ประโยชน์โดยตรงของการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง (จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อที่ 2)
ก. กาหนดขอบเขตของโครงการได้ชดั เจน
ข. ตั้งสมมติฐานได้อย่างมีเหตุผล
ค. เลือกใช้สถิติวเิ คราะห์ขอ้ มูลได้อย่างถูกต้อง
ง. ได้สมาชิกในกลุ่มที่ตรงกับความต้องการ
จ. ได้แนวคิดพื้นฐานและทฤษฎีต่าง ๆ
3. แหล่งข้อมูลใดไม่ ควรเลือกเป็ นแหล่งศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง (จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อที่ 3)
ก. วิทยานิพนธ์
ข. วารสาร
ค. พจนานุกรม
ง. หนังสือ
จ. สมุดบันทึก
4. เกณฑ์ใดไม่ ควรนามาใช้เลือกเอกสารที่เกี่ยวข้อง (จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อที่ 4)
ก. ไม่จาเป็ นต้องผ่านการรับรองมาตรฐาน
ข. มีหนังสืออ้างอิงหรื อหนังสือรับรองที่น่าเชื่อถือ
ค. มีการเสนอแนวคิดอันเป็ นประโยชน์ต่อการจัดทาโครงการ
ง. มีความทันสมัย
จ. เป็ นเครื่ องมือชี้นาในการศึกษาข้อมูล
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แบบทดสอบหลังเรียน
หน่ วยที่ 6
ชื่อวิชา โครงการ
รหัสวิชา 3104 - 8501 แผ่ นที่ 2
หลักสู ตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
เวลารวม 10 นาที
ชื่อหน่ วย การดาเนินการจัดทาโครงการ
5. การปฏิบตั ิงานโครงการต้องปฏิบตั ิอย่างไร (จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อที่ 5)
ก. ปฏิบตั ิตามแผนปฏิบตั ิงานที่สถานศึกษากาหนด
ข. ปฏิบตั ิตามแผนการปฏิบตั ิงานที่กาหนดไว้ในเค้าโครงโครงการ
ค. ปฏิบตั ิตามแผนปฏิบตั ิงานที่แผนกวิชากาหนด
ง. ปฏิบตั ิตามแผนปฏิบตั ิงานที่ฝ่ายวิชาการกาหนด
จ. ปฏิบตั ิตามได้ตามความเหมาะสม
6. รายละเอียดใดต้องนาเสนอในรายงานความก้าวหน้าของโครงการ
(จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อที่ 6)
ก. สถานที่จดั ทาโครงการ
ข. งบประมาณที่ใช้ในการจัดทาโครงการ
ค. ผลการปฏิบตั ิงาน
ง. เอกสารที่เกี่ยวข้อง
จ. สถิติที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล
7. หัวข้อประเมินใดไม่ ใช่ หวั ข้อประเมินการรายงานผลของโครงการ (จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อที่ 7)
ก. ประโยชน์ของโครงงาน
ข. ความคิดสร้างสรรค์
ค. การเขียนรายงานความก้าวหน้า
ง. ความประณี ตสวยงามของโครงการ
จ. ความปลอดภัยในการใช้งาน
8. รายละเอียดใดไม่ ใช่ ส่วนนาหรื อส่วนหน้าของการเขียนรายงานผลการจัดทาโครงการ
(จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อที่ 8)
ก. ปกนอก
ข. บทคัดย่อ
ค. สารบัญ
ง. บรรณานุกรม
จ. กิตติกรรมประกาศ
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หน่ วยที่ 6
ชื่อวิชา โครงการ
รหัสวิชา 3104 - 8501 แผ่ นที่ 3
หลักสู ตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
เวลารวม 10 นาที
ชื่อหน่ วย การดาเนินการจัดทาโครงการ
9. รายละเอียดใดไม่ ใช่ รายละเอียดขอบเขตของโครงการ (จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อที่ 8)
ก. การอภิปรายผล
ข. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ค. ตัวแปรที่ศึกษา
ง. ระยะเวลาที่จดั ทาโครงการ
จ. สถานที่จดั ทาโครงการ
10. การรายงานผลการจัดทาโครงการต้องเตรี ยมสิ่งใด (จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อที่ 9)
ก. ตัวโครงการ สื่อนาเสนอ เค้าโครงโครงการ
ข. เค้าโครงโครงการ บันทึกข้อความขออนุมตั ิรายงานผลการจัดทาโครงการ สื่อนาเสนอ
ค. บันทึกข้อความขออนุมตั ิรายงานผลการจัดทาโครงการ ตัวโครงการ เค้าโครงโครงการ
ง. รู ปเล่มรายงานผลการจัดทาโครงการ ตัวโครงการ รายงานความก้าวหน้าของโครงการ
จ. รู ปเล่มรายงานผลการจัดทาโครงการ ตัวโครงการ สื่อนาเสนอ

