
โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 
ใบความรู้เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโครงงาน 

 
 

จุดประสงค ์ นักเรียนรู้จักขอบข่ายของการเขียนโครงงาน 
 

สาระส าคัญ 
โครงงาน 
 โครงงาน คือการวางเค้าโครงในการท างานว่า  จะท างานอะไร  เมื่อไร  ท่ีไหน  อย่างไร  ใครเป็น
ผู้จัดท า  ซึ่งเราสามารถแบ่งประเภทของโครงงานได้ดังนี้ 

1.  โครงงานประเภทพัฒนาผลงาน  หมายถึงโครงงานท่ีเป็นการศึกษาเนื้อหาทางวิชาการ หรือหลัก
ทฤษฎี  เกี่ยวกับวิชาการงานวิชาชีพหรือวิชาสามัญแล้วน ามาปรับปรุงให้สอดคล้องกับแนวทางทฤษฎี  เช่นเมื่อ
นักเรียนได้ศึกษาเรื่องพลังงานแสงอาทิตย์แล้ว น ามาพัฒนาเป็นเครื่องอบกล้วยด้วยแสงแดด ตู้อบเนื้อสัตว์  
เครื่องท าน้ าร้อน ฯลฯ  หรือเมื่อได้ศึกษาทฤษฎีเรื่องพืชสมุนไพรแล้ว  อาจน ามาท าโครงการยาปราบสัตรูพืช
ด้วยสมุนไพร  ยารักษาโรค  ฯลฯ  หรือเมื่อได้ศึกษาทฤษฎีเรื่องการขยายพันธ์ปลาสวยงามแล้ว อาจน ามาท า
โครงการการเปล่ียนสีพันธุ์ปลาสวยงาม  ฯลฯ  หรือศึกษาทฤษฎีเรื่องการถนอมอาหารแล้ว  อาจท าโครงการ
การดองพืชผัก  การท าปลาแห้งการท าไส้กรอก  ฯลฯ 

2. โครงงานประเภทศึกษา  ค้นคว้า  ทดลอง  โครงงานประเภทนี้  เป็นโครงงานท่ีเกิดจากการศึกษา
หลักการต่างๆ  ทางวิชาการแล้วน ามาทดลองค้นคว้าเพื่อยืนยันทฤษฎีหรือหลักการนั้น ๆ  เช่น  การศึกษาสูตร
อาหารไก่ตอน  การทดลองปลูกผักโดยไม่ใช้ดิน  การศึกษาสูตรเครื่องด่ืมท่ีผลิตจากผลไม้  ฯลฯ 

3. โครงงานประเภทสร้างสิ่งประดิษฐ์  โครงงานประเภทนี้เป็นโครงงานท่ีพบเห็นผลงานผู้อื่นแล้ว  
หรือเกิดความคิดสร้างสรรค์  จึงสร้างส่ิงประดิษฐ์ขึ้น เช่นการประดิษฐ์ของช าร่วย  การประดิษฐ์เครื่องรับวิทยุ  
การออกแบบเส้ือผ้า ฯลฯ 

4. โครงงานประเภทส ารวจข้อมูล  โครงงานประเภทนี้เป็นการส ารวจข้อมูล  เพื่อน าข้อมูลหรือ
ความรู้ท่ีได้จากการส ารวจน ามาใช้ประโยชน์  เช่น  โครงงานส ารวจราคาผลผลิตการเกษตร  โครงงานส ารวจ
สถานประกอบการด้านบริการในท้องถิ่น  ฯลฯ 

ในการเขียนโครงงานจะต้องก าหนดทิศทางการด าเนินงานให้มีข้อผิดพลาดน้อยทีสุด  ซึ่งจะต้องเตรียม
ข้อมูลดังนี้ 

การศึกษาข้อมูลต่าง ๆ  เช่นด้านความรู้ สถานท่ี ฯลฯ ท่ีจะท าให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยดี 
การปฏิบัติงาน  ว่ามีข้ันตอนอย่างไร  ใครเป็นผู้ปฏิบัติงาน  ค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง 
การติดตามงานและการประเมินผล 
การสรุปปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดขึ้นและหาแนวทางแก้ไข 



โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

 

ใบความรู้เร่ือง วิธีเขียนโครงงาน 

 

จุดประสงค ์ นักเรียนรู้จักวิธีเขียนโครงงาน 
 

สาระส าคัญ 
วิธีเขียนโครงงาน 
  เมื่อได้ศึกษาข้อมูลต่าง ๆ  และตัดสินใจเลือกปฏิบัติงานโครงงานแล้วจะต้องเขียนโครงงาน  
ซึ่งรูปแบบการเขียนโครงงานมีหลายรูปแบบควรเลือกให้เหมาะสม  แต่โดยท่ัวไปแล้วจะมีหัวข้อต่าง ๆ  ดังนี้ 

1. ช่ือโครงงาน  เขียนช่ือโครงงานท่ีส่ือความหมายว่าท าอะไร 
2. ชื่อผู้ท าโครงงาน  ระบุช่ือผู้ท าโครงงานว่ามีใครบ้าง 
3. ช่ืออาจารย์ที่ปรึกษา  ระบุช่ืออาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน 
4. หลักการและเหตุผล  เขียนอธิบายว่าสาเหตุท่ีท าโครงงานนี้มาจากอะไร  ดีอย่างไร   
    ท าไมจึงท า  มีหลักทฤษฎีในการสนับสนุนอย่างไร   
5. วัตถุประสงค์  ระบวุ่าเมื่อท าโครงงานนี้แล้วจะได้อะไรบ้าง 
6. เป้าหมาย  เขียนระบุจ านวนส่ิงท่ีเกิดขึ้นเมื่อท าโครงงานนี้แล้ว 
7. ระยะเวลาด าเนินการ  ระบุวันท่ีเริ่มท าโครงงาน  วันส้ินสุดโครงงาน  วันเวลาท่ี 
    ปฏิบัติงาน 
8. สถานที่ด าเนินงาน  ระบุสถานท่ีท าโครงงาน 
9. งบประมาณ  เขียนระบุรายละเอียดค่าใช้จ่ายว่าได้มาอย่างไร  จะต้องใช้จ่ายอะไรบ้าง 
    เป็นจ านวนเท่าไร 
10. ขั้นตอนการด าเนินงาน  ระบุวิธีการในการท างานเรียงตามล าดับการท างาน 
11. ปัญหาและแนวทางแก้ไข  ระบุส่ิงท่ีคาดว่าจะเป็นอุปสรรคในการท างานและอาจจะ 
     เกิดขึ้น  พร้อมท้ังเขียนแนวทางแก้ไขไว้ 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  ระบุส่ิงท่ีคาดว่าจะได้รับหลังจากท าโครงงานนี้แล้ว 

 
 

 
  



ตัวอย่างการเขียนโครงงานอาชีพ 
 
 
ค าช้ีแจง ให้นักเรียนศึกษาตัวอย่างการเขียนโครงงานอาชีพต่อไปนี้  และศึกษาเนื้อหาเรื่อง   
                     การเขียนโครงงานจากแหล่งความรู้อื่นๆ  แล้วสรุปเป็นความรู้ของนักเรียน 
 

1. ชื่อโครงงาน โครงงานจ าหน่ายอาหารพื้นบ้าน 
2.  ชื่อผู้ด าเนินโครงงาน 

1. นางสาวดาวสวย   สุขใจ 
2. นางสาวน้ าใส  ใจเย็น 
3. นายภูผา  มุ่งมั่น 

3.  ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน 
1. นางจิราพร  รื่นฤทธิ์ 

4.  หลักการและเหตุผล 
 อาหารนอกจากเป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับทุกคนแล้ว  ยังเป็นส่ิงท่ีแสดงถึงวิถีชีวิต  และวัฒนธรรมอย่างหนึ่ง
ด้วย   อ าเภอบ้านไร่  จังหวัดอุทัยธานี  เป็นชุมชนชาวลาว  มีวัฒนธรรมท่ีสืบทอดกันมายาวนาน  ท้ังด้านภาษา  
การแต่งกาย  การทอผ้า  รวมถึงอาหารพื้นบ้านท่ีหลากหลาย  และประกอบกับ  อ าเภอบ้านไร่มีนักท่องเท่ียว
มาเท่ียวชมจ านวนมาก  และมีตลาดซาวไฮ่ที่มีนักท่องเท่ียวจากต่างถิ่นที่มีความชอบในวิถีชีวิตความเป็นพื้นบ้าน    
จากหลักการและเหตุผลดังกล่าวกลุ่มจึงได้จัดท าโครงงานนี้ขึ้น 
5.  วัตถุประสงค์ 

5.1 เพื่อให้มีประสบการณ์ในการประกอบอาชีพจ าหน่ายอาหารพื้นบ้าน 
5.2 เพื่อศึกษาช่องทางและหาความรู้ในการประกอบอาชีพ 
5.3 เพื่อน าเอาความรู้ท่ีได้จากการปฏิบัติงานไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 

6.  เป้าหมาย 
6.1 ด้านปริมาณ  ปรุงอาหารและจ าหน่ายอาหารพื้นบ้านรูปในวันเสาร์และอาทิตย์ 
6.2 ด้านคุณภาพ  นักเรียนทุกคนในกลุ่มมีแนวทางในการประกอบอาชีพ 

7.  ระยะเวลาด าเนินโครงงาน 
7.1 ตลอดภาคเรียนท่ี  2 / 2561 (พฤศจิกายน 2561 - กุมภาพันธ์ 2562) 
7.2 แผนปฏิบัติงานรายสัปดาห์ 
 

  



สัปดาห์ท่ี วัน / เดือน / ปี รายการปฏิบัติ 
1 14  พ.ย. 61 ศึกษาความรู้เกี่ยวกับการเรียนวิชาปฏิบัติงานอาชีพ…. 
2 21  พ.ย. 61 ศึกษาความรู้เพื่อการปฏิบัติงานอาชีพ 
3 28  พ.ย. 61 ส ารวจข้อมูล / วิเคราะห์ข้อมูลประกอบการตัดสินใจเลือกอาชีพ 
4 5   ธ.ค. 61 ศึกษาวิธีการเขียนโครงงานอาชีพ  /  เขียนโครงงานอาชีพและขอ

อนุมัติโครงงานอาชีพ……. 
5 12  ธ.ค. 61 ศึกษาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่เลือก / เตรียมอุปกรณ์ / สถานท่ี / 

ประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้าในกลุ่มเป้าหมายทราบ  
6 19  ธ.ค. 61 ศึกษาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่เลือก / เตรียมอุปกรณ์ / สถานท่ี / 

ประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้าในกลุ่มเป้าหมายทราบ  
7 29-30  ธ.ค. 61 ผลิตและจ าหน่ายอาหารพื้นบ้าน 
8 5 - 6  ม.ค. 62 ผลิตและจ าหน่ายอาหารพื้นบ้าน 
9 12 -13  ม.ค. 62 ผลิตและจ าหน่ายอาหารพื้นบ้าน 
10 19-20  ม.ค.  62 ผลิตและจ าหน่ายอาหารพื้นบ้าน 
11 26-27  ม.ค.  62 ผลิตและจ าหน่ายอาหารพื้นบ้าน / 

ประเมินผลโครงงานระหว่างการด าเนินงาน 
12 3-4  ก.พ.  62 ผลิตและจ าหน่ายอาหารพื้นบ้าน 
13 10-11  ก.พ.  62 ผลิตและจ าหน่ายอาหารพื้นบ้าน 
14 17-18  ก.พ.  62 ประเมินสรุปการปฏิบัติงานโครงงานจ าหน่ายอาหารพื้นบ้าน 
15 25-26  ก.พ.  62 น าเสนอและรายงานการด าเนินโครงงานจ าหน่ายอาหารพื้นบ้าน 

/ เสนอแนวทางในการพัฒนาเป็นอาชีพ 
 
8. สถานที่ประกอบการ 

       ตลาดซาวไฮ่  อ.บ้านไร่  จ.อุทัยธานี 
9. งบประมาณ 

9.1 เงินสะสมของสมาชิกในกลุ่มคนละ 500 บาท   รวมเป็นเงิน   1,500  บาท   
9.2 เงินยืมจากผู้ปกครอง                          เป็นเงิน        1,000  บาท 
9.3 ทรัพย์สินถาวร  เช่น โต๊ะ  เก้าอี้  จาน  ช้อน  เครื่องครัว  ยืมจากบ้าน นายภูผา  มุ่งมั่น 
9.4 ก าไรคาดการณ์วันละประมาณ  500 – 1,000  บาท 
 
 
 



10.  ขั้นตอนการด าเนินงาน 
10.1 ขั้นเตรียม 

10.1.1 ศึกษาส ารวจข้อมูล 
10.1.2 เขียนโครงงาน 
10.1.3 ขออนุมัติโครงงาน 
10.1.4 เตรียมหาทุน 
10.1.5 ก าหนดรายการอาหารที่จะปรุงจ าหน่าย 
10.1.6 ประชาสัมพันธ์การท างานให้ลูกค้าในกลุ่มเป้าหมายทราบ 
10.1.7 ตกแต่งสถานท่ี 
10.1.8 เตรียมวัสดุอุปกรณ์ 

10.2 ขั้นด าเนินงาน 
10.2.1 ศึกษาความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ 
10.2.2 ส ารวจข้อมูล  วิเคราะห์ข้อมูล  ตัดสินใจเลือกอาชีพ  ศึกษาวิธีการเขียนโครงงาน  

ขออนุมัติโครงงาน  ศึกษาความรู้เพิ่มเติมในการประกอบอาชีพ  ก าหนดรายการ
อาหารที่จะจ าหน่าย   

10.2.3 เตรียมอุปกรณ์ในการจ าหน่ายอาหาร 
10.2.4 ปรุงอาหารและจ าหน่าย 
10.2.5 ท าความสะอาด  เก็บล้างภาชนะต่างๆ  ท าบัญชี 

10.3 ขั้นสรุปผล 
10.3.1 เขียนรายงานการปฏิบัติงานประจ าสัปดาห์ 
10.3.2 ประเมินผลโครงงานระหว่างด าเนินงาน 
10.3.3 ประเมินผลโครงงานเมื่อส้ินสุดโครงงาน 

 11. ปัญหาและแนวทางแก้ไข 
ปัญหาท่ีคาดว่าจะเกิดระหว่างการปฏิบัติงาน 
- จ านวนลูกค้าไม่เป็นไปตามเป้าหมายท าให้อาหารเหลือ 
- ประสบการณ์ในการปรุงอาหารไม่เพียงพอ 
แนวทางแก้ไข 
- น าอาหารใส่ถุงไปจ าหน่ายตามบ้านเรือน 
- ขอค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เช่ียวชาญในชุมชน 



12.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
12.1 ด้านความรู้ประสบการณ์  นักเรียนทุกคนในโครงงานมีประสบการณ์ในการประกอบอาชีพ 
12.2 ด้านทรัพย์สิน  นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียน 
12.3 นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อการประกอบอาชีพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

***************************************************************

ลงชือ่ผูเ้สนอโครงงาน 
 

1………………………………………………. 
( นางสาวดาวสวย   สุขใจ) 

  
2………………………………………………. 

( นางสาวน ้าใส  ใจเยน็) 
  

3………………………………………………. 
( นายภูผา  มุ่งมัน่) 

  
 

ลงชือ่อาจารยท์ีป่รกึษาโครงงาน 
 

.. ..……………………………………………. 
( นางจริาพร  รื่นฤทธิ ์) 

………/…………………………../…………. 



โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

 

ใบความรู้ เรื่องการอนุมัติโครงงาน 
 

จุดประสงค์  นักเรียนมีความรู้เร่ืองการอนุมัติโครงงาน 
 

สาระส าคัญ 
การอนุมัติโครงงาน 
 

 ในการปฏิบัติงานโครงงานอาชีพ  ของนักเรียนจ าเป็นต้องได้รับความเห็นชอบจาก  อาจารย์ท่ีปรึกษา  
ผู้ปกครอง  อีกท้ังยังต้องได้รับความร่วมมือจากบุคคลต่าง ๆ  เช่นผู้ท่ีประสบความส าเร็จในการประกอบอาชีพ
ตามโครงงานท่ีนักเรียนเลือก  เพื่อนนักเรียน  และผู้ท่ีเกี่ยวข้องอื่น ดังนั้นก่อนท่ีจะท าโครงงานนักเรยีนจึง
จ าเป็นจะต้องเสนอโครงงานเพื่อขออนุมัติจากผู้ท่ีเกี่ยวข้องซึ่งมีตัวอย่าง  แบบเสนอโครงงานเพื่อขออนุมัติ 
 

แบบเสนอโครงงานเพือ่ขออนุมัติ 
ช่ือโครงงาน…………………………………………………………………………………………. 
วิชาโครงงานอาชีพ      รหัสวิชา…………………….    ภาคเรียนท่ี ……………. 
โรงเรียนบ้านไร่วิทยา   
ช่ือผู้จัดท าโครงงาน 
1.   ช่ือ - สกุล. …………………………………………………….ช้ัน………………..เลขท่ี……… 
2.   ช่ือ - สกุล. …………………………………………………….ช้ัน………………..เลขท่ี……… 
3.   ช่ือ - สกุล. …………………………………………………….ช้ัน………………..เลขท่ี……… 
4.   ช่ือ - สกุล. …………………………………………………….ช้ัน………………..เลขท่ี……… 
5.   ช่ือ - สกุล. …………………………………………………….ช้ัน………………..เลขท่ี……… 
เหตุผลท่ีเลือกโครงงานนี…้……………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ความส าคัญของโครงงานนี…้…………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ลงช่ือ.…………… …………………ผู้ด าเนินโครงงาน 
ลงช่ือ.…………… …………………ผู้ด าเนินโครงงาน 
ลงช่ือ.…………… …………………ผู้ด าเนินโครงงาน 
ลงช่ือ.…………… …………………ผู้ด าเนินโครงงาน 
ลงช่ือ.…………… …………………ผู้ด าเนินโครงงาน 



ความเห็นของผู้ปกครอง…………………………………………………………………………….………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
     ลงช่ือ………………………………………..ผู้ปกครอง 
     ลงช่ือ………………………………………..ผู้ปกครอง 
     ลงช่ือ………………………………………..ผู้ปกครอง 
     ลงช่ือ………………………………………..ผู้ปกครอง 
     ลงช่ือ………………………………………..ผู้ปกครอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบการพิจารณาโครงงานของอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน 
ช่ือโครงงาน…………………………………………………………………………………………. 

จุดประสงค์ของโครงงาน   ดี  พอใช้  ควรปรับปรุง 

การเขียนแผนปฏิบัติงาน   ดี   พอใช้  ควรปรับปรุง 

การเขียนโครงงานโดยท่ัวไป   ดี   พอใช้  ควรปรับปรุง 
ความเห็น / ค าแนะน า 

  ด าเนินงานตามโครงงานได้ 

  ส่ิงท่ีควรแก้ไขปรับปรุง 
……………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………
…………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………

  เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้วด าเนินงานตามโครงงานได้ 

  เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้วให้น าเสนออาจารย์ที่ปรึกษาอีกครั้ง 
……………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………
…………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………
       

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

             อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน 
              วันท่ี……..…เดือน………………………ปี………… 

 

 
************************************* 



โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

 
 

ใบความรู้เร่ือง แบบส ารวจความพร้อมเพื่อการประกอบอาชีพ 
 

จุดประสงค์  นักเรียนมีความรู้และมีตัวอย่างแบบส ารวจความพร้อมเพื่อการประกอบอาชีพ 
 

สาระส าคัญ 
 

แบบส ารวจความพร้อมเพื่อการประกอบอาชีพ 
 
ค าช้ีแจง 1.  ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มอภิปรายร่วมกันถึงการเตรียมการด้านต่าง ๆ  ว่ามีความ 

     พร้อมในการปฏิบัติงานเพียงใด 
2.  ให้เขียนล าดับขั้นตอนการปฏิบัติงานโครงงานอาชีพ…..ตามกลุ่มของนักเรียน 

 

ที ่ ข้ันตอนการปฏิบัติงาน ระยะเวลา 
เครื่องมือ 
อุปกรณ์ 

สถานที่ เงินทุน ผู้รับผิดชอบ 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

************************************* 
 



 

โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

 
 

ใบความรู้เร่ือง แบบบนัทึกการปฏิบัติงาน 
 

จุดประสงค์  นักเรียนมีความรู้และมีตัวอย่างแบบบันทึกการปฏิบัติงาน 
 

สาระส าคัญ 
แบบบันทึกการปฏิบัติงาน 

 
ช่ือโครงงาน…………………………………………………………………………………………. 

ช่ือ – สกุล…………………………………….ผู้ปฏิบัติงาน  ช้ัน…………..เลขท่ี……….. 
บันทึกการปฏิบัติงานครั้งท่ี……… วันท่ี…………เดือน………….…………พ.ศ…………. 

 

 

ค าช้ีแจง  ให้ผู้ปฏิบัติงานตามโครงงานการปฏิบัติงานอาชีพ……   บันทึกผลการปฏิบัติงานอย่างละเอียดและ
น าเสนอแบบบันทึกการปฏิบัติงานรายงานให้ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานทราบ   

 

ท่ี วัน/เดือน/ปี ขั้นตอน 
การปฏิบัติงาน 

ผลการ
ปฏิบัติงาน 

เครื่องมือ / 
อุปกรณ์ / เงินทุน 

สถานท่ี หมายเหตุ 

 
 
 

      

 
ลงช่ือ……………………………ผู้รายงาน 
(……………………………………………..) 

   วันท่ี……เดือน…………………พ.ศ………… 
 

บันทึกความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา…………………………………………………..………………………………………………… 
………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………… 

ลงชือ่……………………….……………..อาจารยท์ีป่รกึษา 
(………………………………………..……..) 
วนัที…่…เดอืน…………………พ.ศ………… 



โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

 
 

ใบความรู้เร่ือง แบบประเมินผลโครงงานระหว่างการปฏิบัติโครงงานอาชีพ 
 

จุดประสงค์  นักเรียนมีความรู้และมีตัวอย่างแบบประเมินผลโครงงานระหว่างการปฏิบัติโครงงานอาชีพ 
 

สาระส าคัญ 
 

แบบประเมินผลโครงงานระหว่างการปฏิบัติโครงงานอาชีพ 
 

ช่ือโครงงาน………………………………………………………………………………………….. 
ช่ือ – สกุล…………………………………………….ผู้ปฏิบัติงาน   ช้ัน…………..เลขท่ี………... 

ประเมินเมื่อวันท่ี……………..เดือน………………………………  พ.ศ…………………………... 
 

 

ค าชี้แจง  ให้ผู้ประเมินประเมินผลการปฏิบัติงาน    ของผู้ท าโครงงาน      ตามความคิดเห็นของผู้ประเมิน  

โดยเขียน  /  ในช่อง    หรือเขียนข้อความในกรณีท่ีให้ระบุ 
ผู้ประเมินเป็น 

  ผู้ปฏิบัติงาน      เพื่อนผู้ปฏิบัติงาน       ครู – อาจารย์ที่ปรึกษา   อื่นๆ ระบุ ….………..…….. 
 
1. ผู้ปฏิบัติงานตามโครงงาน ตรงตามความชอบ ความสามารถ หรือลักษณะนิสัย ของตนเอง มีความเหมาะสม
หรือไม่ 

  เหมาะ       ไม่เหมาะ        ไม่มีความเห็น 

  อื่นๆ ระบุ ……………………………….. 
 
2. ผู้ปฏิบัติงานมีแผนการท างานและเตรียมการก่อนลงมือปฏิบัติงานอยู่ในระดับใด 

  ดีมาก           ดี        ไม่ดี 

  อื่นๆ ระบุ ……………………………….. 
 
3. ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติงานตามข้ันตอนการท างานอยู่ในระดับใด 

  ดีมาก           ดี        ไม่ดี 

  อื่นๆ ระบุ ……………………………….. 



4. ผู้ปฏิบัติงาน  ท างานตามโครงงานอย่างสม่ าเสมอหรือไม่ 

  สม่ าเสมอ      ไม่สม่ าเสมอ       ไม่มีความเห็น 

  อื่นๆ ระบุ ……………………………….. 
 
5. เมื่อผู้ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานเสร็จแล้ว  มีการทบทวนพัฒนาผลการท างานอยู่ในระดับใด 

  ดีมาก           ดี        พอใช้ 

  ควรปรับปรุง 
 
6. ผลการปฏิบัติงานของผู้ท าโครงงานเป็นท่ีพอใจของท่านในระดับใด 

  ดีมาก           ดี        พอใช้ 

  ควรปรับปรุง 
 
ความเห็นอื่น  
………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………
……………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………
……………….………………………………………………………………………………………………………………….………………………
………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………
………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………… 
 
 สรุปผลการท างาน    4        3          2      1 

               ดีมาก             ดี           พอใช้     ควรปรับปรุง 
 
     ลงช่ือ……………….……………………….ผู้ประเมิน 
     (………………………………………………………) 
     วันท่ี…………..เดือน……………………….พ.ศ……. 
 
 

************************************* 
  



แบบประเมินผลโครงงานระหว่างการปฏิบัติโครงงานอาชีพ 
 

ช่ือโครงงาน………………………………………………………………………………………….. 
ช่ือ – สกุล…………………………………………….ผู้ปฏิบัติงาน   ช้ัน…………..เลขท่ี………... 

ประเมินเมื่อวันท่ี……………..เดือน………………………………  พ.ศ…………………………... 
 

 

ที ่
ข้ันตอนการ
ด าเนินงาน 

การปฏิบัติ ระยะเวลา ผลการปฏิบัติ 
การ

ปรับปรุง
แก้ไข 

ปฏิบัติ 
ไม่ได้
ปฏิบัติ 

เป็นไป
ตามท่ี
ก าหนด 

ไม่เป็นไป
ตามท่ี
ก าหนด 

ตาม
เป้าหมาย 

ต่ ากว่า
เป้าหมาย 

         
         
         
         
         
         
         
         

 
 

ลงช่ือ……………………….……………….ผู้ประเมิน 
                                                            (………………………………………………………) 

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

************************************* 
  



แบบประเมินผลโครงงานอาชีพเม่ือสิ้นสุดโครงงาน 
 

ช่ือโครงงาน………………………………………………………………………………………….. 
ช่ือ – สกุล…………………………………………….ผู้ปฏิบัติงาน   ช้ัน…………..เลขท่ี………... 

ประเมินเมื่อวันท่ี……………..เดือน………………………………  พ.ศ…………………………... 
 

 

ที ่ ข้ันตอนการด าเนินงาน 
ผลการปฏิบัติ ข้อบกพร่องของการ

ท างาน 
จุดเด่นของการ

ท างาน 
การแก้ไข 
หรือพัฒนา ได้ ไม่ได้ 

       
       
       
       
       
       
       
       

 
 

ลงช่ือ……………………….……………….ผู้ประเมิน 
                (………………………………………………………) 
                              วันท่ี…………..เดือน………………….พ.ศ………….. 
 

************************************* 
 
 


