
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

คำขอบคุณ 

คู่มือฝึกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี ฉบับนี ้ ได้พัฒนาข้ึนจากคู่มือสหกิจศึกษา ของคณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  และสถาบันการอาชีวศึกษา          
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 มาผนวกกับกรอบแนวคิดของการฝึกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี ท่ีระบุ          
ในคู่มือฉบับนี้ ให้เป็นหลักปฏิบัติของนักศึกษา หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2 
จึงขอขอบคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  และสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก           
เฉียงเหนือ 1 มา ณ โอกาสนี้ การพัฒนาคู่มือฝึกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี ได้มีเป้าหมายให้เป็นส่วนหนึ่ง
ในการจัดการศึกษาของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2 สามารถดำเนินงาน
สำเร็จลงได้ ต้องขอขอบพระคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีรายชื่อ ดังต่อไปน้ี 

ที่ปรึกษา 
นายอบุลศักดิ์   บัวหลวงงาม  นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2 
นายเรวัช   ศรีแสงอ่อน ผู้อำนวยการสถาบันการอาชวีศึกษาภาคกลาง 2 
นางวรรณมาส สืบโถพงษ์  ผู้อำนวยการอาชีวศึกษาบัณฑิต สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2 
นางฑพิากร ทรงตระกูล ผู้อำนวยการสำนักพัฒนายุทธศาสตร์และความร่วมมืออาชีวศึกษา 
   สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2 
ผศ.ดร.ชูชัย   สุจิวรกุล    หัวหน้าศูนย์บริการจัดการศึกษานอกพืน้ท่ี คณะครุศาสตรอ์ุตสาหกรรมและ

เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี
รศ.คมสนั  จิระภัทรศิลปะ คณะกรรมการจากภาควิชาครุศาสตร์อุตสาหการ  
ดร.พิเชษฐ ์ พินิจ  คณะกรรมการจากภาควิชาครุศาสตร์เครือ่งกล 
ดร.ธีระวุฒิ  มูฮำหมัด  คณะกรรมการจากภาควิชาครุศาสตร์โยธา 
อ.ชลาธปิ  ช่ืนกุล  คณะกรรมการจากภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า  
ผศ.เอกรัตน์   รวยรวย  คณะกรรมการจากภาควิชาครุศาสตร์โยธา 
คณะกรรมการบรหิาร  สาขาวชิาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมประจำศนูย์นอกพืน้ท่ี 
คณะครุศาสตรอ์ุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรุี   
ผู้บรหิาร และคร ู วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท/วิทยาลัยเทคนิคลพบุร/ีวิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบรุี/

วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุร/ีวิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรีแหง่ท่ี 2/ 
วิทยาลัยอาชวีศึกษาสงิห์บุรี/และวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง    
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คำนำ 

คู่มือฉบับนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อใช้เป็นเครื่องมือประกอบการฝึกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี           
ของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2 เนื่องจากหลักสูตรนี้ มีวิธีปฏิบัติท่ีแตกต่างกับ
หลักสูตรอื่น ๆ คือเน้นการจัดการเรียนการเรียนการสอนท่ีสอดคล้องกับอาชีพ รูปแบบการจัดการเรียน             
การสอนระบบทวิภาคี มุ่งเน้นความร่วมมือในการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการอย่างเข้มข้น            
โดยศึกษาและปฏิบัติงานในสถานศึกษาเป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษา ดังนั้นจึงต้องมีหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ           
ท่ีชัดเจนเพื่อเป็นการยืนยันถึงคุณภาพและมาตรฐานของหลักสูตรได้ว่าสามารถดำเนินการอย่างเป็นระบบ           
และมีข้ันตอน ส่งผลให้บัณฑิตท่ีจบจากหลักสูตรนี้ มีคุณสมบัติตรงกับความต้องการของสถานประกอบ            
การอย่างแท้จริง 

เอกสารฉบับนี้ ได้พัฒนาเอกสารประเมินการฝึกอาชีพในสถานประกอบการ จากรูปแบบสหกิจศึกษา
ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มาผนวกกับกรอบ
แนวคิดของการฝึกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี ให้เป็นหลักปฏิบัติท่ี ระบุในคู่มือฉบับนี้ อย่างไรก็ตาม            
การฝึกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี นอกจากหลักเกณฑ์ท่ีรัดกุมแล้วยังต้องอาศัยความร่วมมืออย่างจริงจัง
ของผู้ท่ีเกี่ยวข้อง จึงจะทำให้ผลการฝึกสำเร็จลุล่วงได้   

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือประกอบการฝึกอาชีพ ในการศึกษาระบบ
ทวิภาคี ฉบับนี้ จะเป็นเครื่องมือท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อ สถานศึกษา อาจารย์นิเทศก์ นักศึกษา ครูฝึก สถาน
ประกอบการ และผู้ท่ีเก่ียวข้อง ท่ีจะนำไปใช้เป็นกรอบในการดำเนินงาน เพื่อให้การฝึกอาชีพในการศึกษา   
ระบบทวิภาคี ของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ประสบความสำเร็จ อย่างไรก็ตาม คณะทำงานจะปรับปรุง          
และพัฒนาคู่มือนี้อย่างต่อเนื่องตามข้อมูลและปัญหาท่ีพบ ตลอดจนจากคำแนะนำของผู้รู้ และผู้ท่ีเก่ียวข้อง           
ในระหว่างการดำเนินงาน เพื่อให้กระบวนการ และการดำเนินงานประสบผลสัมฤทธิ์ ตรงตามวัตถุประสงค์         
ของหลักสูตร ต่อไป 
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คำช้ีแจง 

การนิเทศการฝึกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี ถือเป็น
สิ่งจำเป็นในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ของสถาบันการอาชีวศึกษา             
ภาคกลาง 2 จะนิเทศแต่ละภาคเรียนต้องไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง ในหนึ่ง       
ภาคเรียน เพื่อการกำกับดูแล แนะนำและร่วมแก้ปัญหาอันอาจจะเกิดข้ึน
ระหว่างการปฏิบัติงานของนักศึกษา ให้ประสบผลสำเร็จดังเจตนารมณ์ 
ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษา 
ภาคกลาง 2 จึงได้ให้ความสำคัญด้านเอกสารการนิเทศ เพื่อใช้บันทึกผล
การฝึกอาชีพของนักศึกษา การบันทึกการนิเทศ จะต้องบันทึกในแต่ละ
ครั้งดังนี ้

1. เอกสารบันทึกข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็น 
ของครูฝึกสรุปจากคู่มือฝึกอาชีพในการศึกษาระบบ         
ทวิภาคี สำหรับนักศึกษา 

2. เอกสารติดตามการเสนอหวัข้อ โครงงาน (ถ้ามี) 
ตรวจสอบและลงนาม แบบเสนอข้อมูลการทำโครงงาน 
เพื่อร่วมเป็นท่ีปรึกษาร่วมในการทำโครงงานและประเมิน
ความก้าวหน้าของโครงงาน 

3. บันทึกการประเมินการนำเสนอผลการงานการฝึกอาชพี 
ท่ีได้รับมอบหมายและการแก้ปัญหาของนักศึกษา 

4. สรุปผลการฝึกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี
ประจำเดือน หรือในแต่ละครัง้ท่ีออกนิเทศ 

การกรอกข้อมูลและบันทึกผลการฝึกอาชีพในการศึกษาระบบ
ทวิภาคี ในเอกสารท้ังหมด จะใช้เป็นฐานข้อมูลในการสรุปผลสัมฤทธิ์ 
การพัฒนาการการฝึกอาชีพของนักศึกษา เพื่ อใช้ เป็นข้อมูลการ
ประเมินผลการฝึกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี เมื่อสิ้นสุดภาคเรียน 



 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารประเมินผล 
การฝึกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาค ี

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

 

 

 

 

 

 



 

 

 

การประเมินผลการฝึกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี 

ครั้งที ่1 

ประเมนิ ประจำเดือน …………………………………………… พ.ศ.……………… 

ช่วงเวลาในการประเมิน 

 เมื่อนักศึกษาปฏิบัติงานครบ 1 เดือน  

รายละเอียดและวธิีการประเมิน 

1. ติดตามการเสนอหัวข้อ โครงงาน (ถ้ามี) ตรวจสอบและลงนาม แบบเสนอข้อมูลการทำโครงงาน           

เพื่อร่วมเป็นท่ีปรึกษาร่วมในการทำโครงงาน ของนักศึกษาเดือนละ 1 ครั้ง 

2. ตรวจสอบและประเมินเอกสาร และหลักฐานการปฏิบัติงาน  ท่ีแสดงไว้ในแฟ้มสะสมผลงาน               

ของนักศึกษาและคู่มือฝึกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี สำหรับนักศึกษา เดือนละ 1 ครั้ง 

3. ติดตามรายงานความก้าวหน้าและบันทึกในเอกสารในเอกสาร ด้านทักษะการทำโครงงาน (PROJECT 

SKILL) และประเมินลงในเอกสาร เดือนละ 1 ครั้ง 

4. ให้นักศึกษานำเสนอผลการฝึกทักษะอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคีรายบุคคล ประเมินผล              

การปฏิบัติงานลงใน แบบประเมินทักษะการปฏิบัติตน แบบประเมินทักษะการเรียนรู้ งาน                    

แบบประเมินทักษะการปฏิบัติงานในอาชีพ 

5. บันทึกข้อสังเกตท่ีพบลงในแบบฟอร์มท่ีได้กำหนดไว ้

6. ลงนามกำกับเพื่อยืนยันผลการประเมินลงในแบบฟอร์มท่ีกำหนด 

 

 



 
 

 

แบบเสนอข้อมูลการทำโครงงาน 
ทักษะการทำโครงงาน (PROJECT SKILL) 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2 

ช่ือโครงงาน 
(ภาษาไทย)  ……………………………………………………………….………………………………….………………….………… 
(ภาษาอังกฤษ)  …………………………………………………………………………………………....………..……….………….. 

ผู้จัดทำโครงงาน 

1) นาย/นางสาว............……………….……………………… รหัสนักศึกษา ………………….….……...…….………….. 

2) นาย/นางสาว............……………….……………………… รหัสนักศึกษา ………………….….……...…….………….. 

3) นาย/นางสาว............……………….……………………… รหัสนักศึกษา …………………….….…...…….………….. 
 
ที่ปรึกษาโครงงาน …………………………………………………………………………………………………………….…..…….…………… 
ที่ปรึกษาโครงงานร่วม ……………………………………………………………………………………………………….…..…….………….. 
ที่ปรึกษาโครงงานร่วม ……………………………………………………………………………………………………….…..…….………….. 
ที่ปรึกษาโครงงานร่วม ……………………………………………………………………………………………………….…..…….………….. 
รายนามคณะกรรมการสอบโครงงาน 

ลำดับที ่ ช่ือ-นามสกุล บทบาทหนา้ที ่ ลายเซ็น 

1 

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

(อาจารย์ทีป่รึกษา) 

2 

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

(ครูฝึก) 

3 

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

(อาจารย์ทีป่รึกษาร่วม) 

4 

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

(ผู้แทนสถานศึกษา/องค์กรผู้ใช้บณัฑติ) 

5 

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

(ผู้แทนสถานศึกษา/องค์กรผู้ใช้บณัฑติ) 



 

 

 

 

แบบประเมินผลทักษะการทำโครงงาน (PROJECT SKILL) 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2 

คําชี้แจง :  
ทักษะการปฏิบัติโครงงาน หมายถึง ทักษะที่แสดงถึงความสามารถของนักศึกษาที่จะปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้

สำเร็จลุล่วงผ่านกระบวนการโครงงาน ทักษะนี้นักศึกษาจะต้องพิสูจน์ความสามารถในการวางแผนงาน การแก้ปัญหา         
การเขียนรายงาน และการนำเสนอผลงาน ซึ่งใช้โจทย์ปัญหาจริงในสถานประกอบการ โดยผ่านการควบคุมดูแลของครูฝึก          
และอาจารย์นิเทศก์ การประเมินผลจะประเมินว่า นักศึกษามีความสามารถวางแผนงาน การแก้ปัญหา การเขียนรายงาน           
และการนำเสนอผลงาน ได้ครบถ้วนสมบูรณ์มากน้อยเพียงใด 

โปรดแสดงความคดิเหน็ของท่านโดยกาเครื่องหมาย ลงในช่องหมายเลข 5, 4, 3, 2, 1 ตามความเห็นของท่านที่
คิดวา่เหมาะสม  

5  หมายถึง   มากที่สุด  4  หมายถึง   มาก  
3  หมายถึง   ปานกลาง 2  หมายถึง   น้อย  
1  หมายถึง   น้อยที่สุด 

หัวข้อประเมนิ 
ระดับความคิดเหน็  

5  4  3  2  1  

1. ความก้าวหนา้ของโครงงาน      
1.1 อยู่ในขั้นทำความเข้าใจหัวข้อโครงงาน ศึกษาปัญหาและวัตถุประสงค์ของโครงงาน      

1.2 อยู่ในขั้นกำหนดแผนการดำเนินงานโครงงานสมบูรณ์แล้ว      

1.3 อยู่ในขั้นหาศึกษารูปแบบและค้นหาข้อมูลประกอบการทำโครงงาน      

1.4 อยู่ในขั้นการสร้างเครื่องมือหรือเตรียมพร้อมสำหรับการทดลอง      

1.5 อยู่ในขั้นทดลองและรวบรวมข้อมูลเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว      

1.6 อยู่ในขั้นการวิเคราะห์ข้อมูล      
1.7 อยู่ในขั้นสรุปผลการทดลอง      

1.8 อยู่ในขั้นกำลังจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์      

2. ความก้าวหนา้ของโครงงานที่นกัศึกษาปฏิบัตเิมื่อเทียบกับแผน      

3. การนำเสนอ      

3.1 เสียงชัดเจน      

3.2 นำเสนอเป็นขั้นตอน      

3.3 ความถูกต้องของข้อมูล      
4. ปริมาณโครงงานและคณุภาพ      

4.1 ปริมาณโครงงานที่ได้ปฏิบัติเมื่อเทียบกับผลงานที่ต้องทำให้แล้วเสร็จ      

4.2 คุณภาพของโครงงานที่ได้ปฏิบัติ      

รวม      

คะแนนเฉล่ีย  

 



 

 

 

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาโครงงาน  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

 

 

ลงช่ือ…………………………………………. ครูฝึก                        ลงช่ือ………………………………………………. อาจารย์นิเทศก ์

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

วันที่.........เดือน...............................พ.ศ.................               วันที่.........เดือน...............................พ.ศ............... 

 

 

 

 

 

 



 
 

เอกสารบันทึกข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นของครฝูึก การนำเสนอผลงานของนักศึกษา 
และสรุปจากคูม่ือฝึกอาชพีในการศึกษาระบบทวภิาคี ของนักศึกษา 

ทักษะการปฏบิัติตน 
1. จุดเด่น …………………………..……………………………………………………..…………………………………..…………………….………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………… 
2. ปัญหาและอุปสรรค….…………………………………………….……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………
ข้อเสนอแนะ………………………………………………………………….…………..…………………….……………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….………………….……………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………….. 

ทักษะการเรียนรู ้
1. จุดเด่น …………………………..……………………………………………………..…………………………………..…………………….…………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………… 
2. ปัญหาและอุปสรรค….…………………………………………….……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………
ข้อเสนอแนะ………………………………………………………………….…………..…………………….……………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….………………….…………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………. 

ทักษะการปฏบิัติงานในอาชพี 
1. จุดเด่น …………………………..……………………………………………………..…………………………………..…………………….………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………… 
2. ปัญหาและอุปสรรค….…………………………………………….……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………
ข้อเสนอแนะ………………………………………………………………….…………..…………………….……………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….………………….……………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………. 

ทักษะการปฏบิัติโครงงาน 
1. จุดเด่น …………………………..……………………………………………………..…………………………………..…………………….……………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………….. 
2. ปัญหาและอุปสรรค….…………………………………………….…………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………
ข้อเสนอแนะ………………………………………………………………….…………..…………………….………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….………………….……………………… 

 



 

 

 

ตารางสรุปผลการประเมิน ประจำเดือน.......................... 

ที ่ ช่ือ – สกุล 

คะแนน 

คะ
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 (6
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น)
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า 
(1

0 
คะ
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น)

 

โค
รง

งา
น 

(1
0 

คะ
แน

น)
 จากแบบประเมินผลทกัษะด้านตา่งๆ 

ทักษะการ

ปฏิบัติตน 

(10 คะแนน) 

ทักษะการ

เรียนรู ้

(10 คะแนน) 

ทักษะการ

ปฏิบัต ิ

งานในอาชีพ 

(10 คะแนน) 

ทักษะการ

ปฏิบัติ

โครงงาน 

(10 คะแนน) 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

 
 

 

 

 

 

ลงชือ่ ……………………..…………………….  

 (…………………………………….……) 

 อาจารย์นิเทศก์  

 ……...../………….……........./…...... 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ : ผลการประเมิน จะสรุปเป็นฐานข้อมูลในรอบ เดือนที่ 1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

เอกสารประเมินผล 
การฝึกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาค ี

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

การประเมินผลการฝึกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี 

ครั้งที ่2 

ประเมนิ ประจำเดือน …………………………………………… พ.ศ.……………… 

ช่วงเวลาในการประเมิน 

 เมื่อนักศึกษาปฏิบัติงานครบ 2 เดือน  

รายละเอียดและวธิีการประเมิน 

1. ติดตามการเสนอหัวข้อ โครงงาน (ถ้ามี) ตรวจสอบและลงนาม แบบเสนอข้อมูลการทำโครงงาน           

เพื่อร่วมเป็นท่ีปรึกษาร่วมในการทำโครงงาน ของนักศึกษาเดือนละ 1 ครั้ง 

2. ตรวจสอบและประเมินเอกสาร และหลักฐานการปฏิบัติงาน  ท่ีแสดงไว้ในแฟ้มสะสมผลงาน               

ของนักศึกษาและคู่มือฝึกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี สำหรับนักศึกษา เดือนละ 1 ครั้ง 

3. ติดตามรายงานความก้าวหน้าและบันทึกในเอกสารในเอกสาร ด้านทักษะการทำโครงงาน (PROJECT 

SKILL) และประเมินลงในเอกสาร เดือนละ 1 ครั้ง 

4. ให้นักศึกษานำเสนอผลการฝึกทักษะอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคีรายบุคคล ประเมินผล              

การปฏิบัติงานลงใน แบบประเมินทักษะการปฏิบัติตน แบบประเมินทักษะการเรียนรู้ งาน                    

แบบประเมินทักษะการปฏิบัติงานในอาชีพ 

5. บันทึกข้อสังเกตท่ีพบลงในแบบฟอร์มท่ีได้กำหนดไว ้

6. ลงนามกำกับเพื่อยืนยันผลการประเมินลงในแบบฟอร์มท่ีกำหนด 

 

 



 
 

 

แบบเสนอข้อมูลการทำโครงงาน 
ทักษะการทำโครงงาน (PROJECT SKILL) 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2 

ช่ือโครงงาน 
(ภาษาไทย)  ……………………………………………………………….………………………………….………………….………… 
(ภาษาอังกฤษ)  …………………………………………………………………………………………....………..……….………….. 

ผู้จัดทำโครงงาน 

1.) นาย/นางสาว............……………….……………………… รหัสนักศึกษา ………………….….……...…….………….. 

2.) นาย/นางสาว............……………….……………………… รหัสนักศึกษา ………………….….……...…….………….. 

3.) นาย/นางสาว............……………….……………………… รหัสนักศึกษา …………………….….…...…….………….. 
 
ที่ปรึกษาโครงงาน …………………………………………………………………………………………………………….…..…….…………… 
ที่ปรึกษาโครงงานร่วม ……………………………………………………………………………………………………….…..…….………….. 
ที่ปรึกษาโครงงานร่วม ……………………………………………………………………………………………………….…..…….………….. 
ที่ปรึกษาโครงงานร่วม ……………………………………………………………………………………………………….…..…….………….. 
รายนามคณะกรรมการสอบโครงงาน 

ลำดับที ่ ช่ือ-นามสกุล บทบาทหนา้ที ่ ลายเซ็น 

1 

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

(อาจารย์ทีป่รึกษา) 

2 

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

(ครูฝึก) 

3 

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

(อาจารย์ทีป่รึกษาร่วม) 

4 

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

(ผู้แทนสถานศึกษา/องค์กรผู้ใช้บณัฑติ) 

5 

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

(ผู้แทนสถานศึกษา/องค์กรผู้ใช้บณัฑติ) 



 

 

 

 

แบบประเมินผลทักษะการทำโครงงาน (PROJECT SKILL) 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2 

คําชี้แจง :  
ทักษะการปฏิบัติโครงงาน หมายถึง ทักษะที่แสดงถึงความสามารถของนักศึกษาที่จะปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้

สำเร็จลุล่วงผ่านกระบวนการโครงงาน ทักษะนี้นักศึกษาจะต้องพิสูจน์ความสามารถในการวางแผนงาน การแก้ปัญหา         
การเขียนรายงาน และการนำเสนอผลงาน ซึ่งใช้โจทย์ปัญหาจริงในสถานประกอบการ โดยผ่านการควบคุมดูแลของครูฝึก          
และอาจารย์นิเทศก์ การประเมินผลจะประเมินว่า นักศึกษามีความสามารถวางแผนงาน การแก้ปัญหา การเขียนรายงาน           
และการนำเสนอผลงาน ได้ครบถ้วนสมบูรณ์มากน้อยเพียงใด 

โปรดแสดงความคดิเหน็ของท่านโดยกาเครื่องหมาย ลงในช่องหมายเลข 5, 4, 3, 2, 1 ตามความเห็นของท่านที่
คิดวา่เหมาะสม  

5  หมายถึง   มากที่สุด  4  หมายถึง   มาก  
3  หมายถึง   ปานกลาง 2  หมายถึง   น้อย  
1  หมายถึง   น้อยที่สุด 

หัวข้อประเมนิ 
ระดับความคิดเหน็  

5  4  3  2  1  

1. ความก้าวหนา้ของโครงงาน      
1.1 อยู่ในขั้นทำความเข้าใจหัวข้อโครงงาน ศึกษาปัญหาและวัตถุประสงค์ของโครงงาน      

1.2 อยู่ในขั้นกำหนดแผนการดำเนินงานโครงงานสมบูรณ์แล้ว      

1.3 อยู่ในขั้นหาศึกษารูปแบบและค้นหาข้อมูลประกอบการทำโครงงาน      

1.4 อยู่ในขั้นการสร้างเครื่องมือหรือเตรียมพร้อมสำหรับการทดลอง      

1.5 อยู่ในขั้นทดลองและรวบรวมข้อมูลเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว      

1.6 อยู่ในขั้นการวิเคราะห์ข้อมูล      
1.7 อยู่ในขั้นสรุปผลการทดลอง      

1.8 อยู่ในขั้นกำลังจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์      

2. ความก้าวหนา้ของโครงงานท่ีนักศกึษาปฏบิัติเมือ่เทียบกับแผน      

3. การนำเสนอ      

3.1 เสียงชัดเจน      

3.2 นำเสนอเป็นขั้นตอน      

3.3 ความถูกต้องของข้อมูล      
4. ปริมาณโครงงานและคณุภาพ      

4.1 ปริมาณโครงงานที่ได้ปฏิบัติเมื่อเทียบกับผลงานที่ต้องทำให้แล้วเสร็จ      

4.2 คุณภาพของโครงงานที่ได้ปฏิบัติ      

รวม      

คะแนนเฉล่ีย  

 



 

 

 

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาโครงงาน  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

 

 

ลงช่ือ…………………………………………. ครูฝึก                        ลงช่ือ………………………………………………. อาจารย์นิเทศก ์

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

วันที่.........เดือน...............................พ.ศ.................               วันที่.........เดือน...............................พ.ศ............... 

 

 

 

 

 

 



 
 

เอกสารบันทึกข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นของครฝูึก การนำเสนอผลงานของนักศึกษา 
และสรุปจากคูม่ือฝึกอาชพีในการศึกษาระบบทวภิาคี ของนักศึกษา 

ทักษะการปฏบิัติตน 
1. จุดเด่น …………………………..……………………………………………………..…………………………………..…………………….………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………… 
2. ปัญหาและอุปสรรค….…………………………………………….……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………
ข้อเสนอแนะ………………………………………………………………….…………..…………………….……………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….………………….……………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………….. 

ทักษะการเรียนรู ้
1. จุดเด่น …………………………..……………………………………………………..…………………………………..…………………….…………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………… 
2. ปัญหาและอุปสรรค….…………………………………………….……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………
ข้อเสนอแนะ………………………………………………………………….…………..…………………….……………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….………………….…………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………. 

ทักษะการปฏบิัติงานในอาชพี 
1. จุดเด่น …………………………..……………………………………………………..…………………………………..…………………….………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………… 
2. ปัญหาและอุปสรรค….…………………………………………….……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………
ข้อเสนอแนะ………………………………………………………………….…………..…………………….……………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….………………….……………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………. 

ทักษะการปฏบิัติโครงงาน 
1.  จุดเด่น …………………………..……………………………………………………..…………………………………..…………………….……………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………….. 
2.  ปัญหาและอุปสรรค….…………………………………………….…………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………
ข้อเสนอแนะ………………………………………………………………….…………..…………………….………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….………………….……………………… 

 



 

 

 

ตารางสรุปผลการประเมิน ประจำเดือน.......................... 

ที ่ ช่ือ – สกุล 
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 จากแบบประเมินผลทกัษะด้านตา่งๆ 

ทักษะการ

ปฏิบัติตน 

(10 คะแนน) 

ทักษะการ

เรียนรู ้

(10 คะแนน) 

ทักษะการ

ปฏิบัต ิ

งานในอาชีพ 

(10 คะแนน) 

ทักษะการ

ปฏิบัติ

โครงงาน 

(10 คะแนน) 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

 
 

 

 

 

 

ลงชือ่ ……………………..…………………….  

 (…………………………………….……) 

 อาจารย์นิเทศก์  

 ……...../………….……........./…...... 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ : ผลการประเมิน จะสรุปเป็นฐานข้อมูลในรอบ เดือนที่ 2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

เอกสารประเมินผล 
การฝึกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาค ี

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

การประเมินผลการฝึกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี 

ครั้งที ่3 

ประเมนิ ประจำเดือน …………………………………………… พ.ศ.……………… 

ช่วงเวลาในการประเมิน 

 เมื่อนักศึกษาปฏิบัติงานครบ 3 เดือน  

รายละเอียดและวธิีการประเมิน 

1. ติดตามการเสนอหัวข้อ โครงงาน (ถ้ามี) ตรวจสอบและลงนาม แบบเสนอข้อมูลการทำโครงงาน           

เพื่อร่วมเป็นท่ีปรึกษาร่วมในการทำโครงงาน ของนักศึกษาเดือนละ 1 ครั้ง 

2. ตรวจสอบและประเมินเอกสาร และหลักฐานการปฏิบัติงาน  ท่ีแสดงไว้ในแฟ้มสะสมผลงาน               

ของนักศึกษาและคู่มือฝึกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี สำหรับนักศึกษา เดือนละ 1 ครั้ง 

3. ติดตามรายงานความก้าวหน้าและบันทึกในเอกสารในเอกสาร ด้านทักษะการทำโครงงาน (PROJECT 

SKILL) และประเมินลงในเอกสาร เดือนละ 1 ครั้ง 

4. ให้นักศึกษานำเสนอผลการฝึกทักษะอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคีรายบุคคล ประเมินผล              

การปฏิบัติงานลงใน แบบประเมินทักษะการปฏิบัติตน แบบประเมินทักษะการเรียนรู้ งาน                    

แบบประเมินทักษะการปฏิบัติงานในอาชีพ 

5. บันทึกข้อสังเกตท่ีพบลงในแบบฟอร์มท่ีได้กำหนดไว ้

6. ลงนามกำกับเพื่อยืนยันผลการประเมินลงในแบบฟอร์มท่ีกำหนด 

 

 



 
 

 

แบบเสนอข้อมูลการทำโครงงาน 
ทักษะการทำโครงงาน (PROJECT SKILL) 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2 

ช่ือโครงงาน 
(ภาษาไทย)  ……………………………………………………………….………………………………….………………….………… 
(ภาษาอังกฤษ)  …………………………………………………………………………………………....………..……….………….. 

ผู้จัดทำโครงงาน 

1.) นาย/นางสาว............……………….……………………… รหัสนักศึกษา ………………….….……...…….………….. 

2.) นาย/นางสาว............……………….……………………… รหัสนักศึกษา ………………….….……...…….………….. 

3.) นาย/นางสาว............……………….……………………… รหัสนักศึกษา …………………….….…...…….………….. 
 
ที่ปรึกษาโครงงาน …………………………………………………………………………………………………………….…..…….…………… 
ที่ปรึกษาโครงงานร่วม ……………………………………………………………………………………………………….…..…….………….. 
ที่ปรึกษาโครงงานร่วม ……………………………………………………………………………………………………….…..…….………….. 
ที่ปรึกษาโครงงานร่วม ……………………………………………………………………………………………………….…..…….………….. 
รายนามคณะกรรมการสอบโครงงาน 

ลำดับที ่ ช่ือ-นามสกุล บทบาทหนา้ที ่ ลายเซ็น 

1 

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

(อาจารย์ทีป่รึกษา) 

2 

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

(ครูฝึก) 

3 

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

(อาจารย์ทีป่รึกษาร่วม) 

4 

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

(ผู้แทนสถานศึกษา/องค์กรผู้ใช้บณัฑติ) 

5 

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

(ผู้แทนสถานศึกษา/องค์กรผู้ใช้บณัฑติ) 



 

 

 

 

แบบประเมินผลทักษะการทำโครงงาน (PROJECT SKILL) 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2 

คําชี้แจง :  
ทักษะการปฏิบัติโครงงาน หมายถึง ทักษะที่แสดงถึงความสามารถของนักศึกษาที่จะปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้

สำเร็จลุล่วงผ่านกระบวนการโครงงาน ทักษะนี้นักศึกษาจะต้องพิสูจน์ความสามารถในการวางแผนงาน การแก้ปัญหา         
การเขียนรายงาน และการนำเสนอผลงาน ซึ่งใช้โจทย์ปัญหาจริงในสถานประกอบการ โดยผ่านการควบคุมดูแลของครูฝึก          
และอาจารย์นิเทศก์ การประเมินผลจะประเมินว่า นักศึกษามีความสามารถวางแผนงาน การแก้ปัญหา การเขียนรายงาน           
และการนำเสนอผลงาน ได้ครบถ้วนสมบูรณ์มากน้อยเพียงใด 

โปรดแสดงความคดิเหน็ของท่านโดยกาเครื่องหมาย ลงในช่องหมายเลข 5, 4, 3, 2, 1 ตามความเห็นของท่านที่
คิดวา่เหมาะสม  

5  หมายถึง   มากที่สุด  4  หมายถึง   มาก  
3  หมายถึง   ปานกลาง 2  หมายถึง   น้อย  
1  หมายถึง   น้อยที่สุด 

หัวข้อประเมนิ 
ระดับความคิดเหน็  

5  4  3  2  1  

1. ความก้าวหนา้ของโครงงาน      
    1.1 อยู่ในขั้นทำความเข้าใจหัวข้อโครงงาน ศึกษาปัญหาและวัตถุประสงค์ของโครงงาน      

1.2 อยู่ในขั้นกำหนดแผนการดำเนินงานโครงงานสมบูรณ์แล้ว      

1.3 อยู่ในขั้นหาศึกษารูปแบบและค้นหาข้อมูลประกอบการทำโครงงาน      

1.4 อยู่ในขั้นการสร้างเครื่องมือหรือเตรียมพร้อมสำหรับการทดลอง      

1.5 อยู่ในขั้นทดลองและรวบรวมข้อมูลเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว      

1.6 อยู่ในขั้นการวิเคราะห์ข้อมูล      
1.7 อยู่ในขั้นสรุปผลการทดลอง      

1.8 อยู่ในขั้นกำลังจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์      

2. ความก้าวหนา้ของโครงงานท่ีนักศกึษาปฏบิัติเมือ่เทียบกับแผน      

3. การนำเสนอ      

3.1 เสียงชัดเจน      

3.2 นำเสนอเป็นขั้นตอน      

3.3 ความถูกต้องของข้อมูล      
4. ปริมาณโครงงานและคณุภาพ      

    4.1 ปริมาณโครงงานที่ได้ปฏิบัติเมื่อเทียบกับผลงานที่ต้องทำให้แล้วเสร็จ      

4.2 คุณภาพของโครงงานที่ได้ปฏิบัติ      

รวม      

คะแนนเฉล่ีย  

 



 

 

 

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาโครงงาน  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

 

 

ลงช่ือ…………………………………………. ครูฝึก                        ลงช่ือ………………………………………………. อาจารย์นิเทศก ์

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

วันที่.........เดือน...............................พ.ศ.................               วันที่.........เดือน...............................พ.ศ............... 

 

 

 

 

 

 



 
 

เอกสารบันทึกข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นของครฝูึก การนำเสนอผลงานของนักศึกษา 
และสรุปจากคูม่ือฝึกอาชพีในการศึกษาระบบทวภิาคี ของนักศึกษา 

ทักษะการปฏบิัติตน 
1. จุดเด่น …………………………..……………………………………………………..…………………………………..…………………….………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………… 
2. ปัญหาและอุปสรรค….…………………………………………….……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………
ข้อเสนอแนะ………………………………………………………………….…………..…………………….……………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….………………….……………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………….. 

ทักษะการเรียนรู ้
1. จุดเด่น …………………………..……………………………………………………..…………………………………..…………………….…………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………… 
2. ปัญหาและอุปสรรค….…………………………………………….……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………
ข้อเสนอแนะ………………………………………………………………….…………..…………………….……………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….………………….…………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………. 

ทักษะการปฏบิัติงานในอาชพี 
1. จุดเด่น …………………………..……………………………………………………..…………………………………..…………………….………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………… 
2. ปัญหาและอุปสรรค….…………………………………………….……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………
ข้อเสนอแนะ………………………………………………………………….…………..…………………….……………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….………………….……………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………. 

ทักษะการปฏบิัติโครงงาน 
1. จุดเด่น …………………………..……………………………………………………..…………………………………..…………………….……………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………….. 
2. ปัญหาและอุปสรรค….…………………………………………….…………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………
ข้อเสนอแนะ………………………………………………………………….…………..…………………….………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….………………….……………………… 

 



 

 

 

ตารางสรุปผลการประเมิน ประจำเดือน.......................... 

ที ่ ช่ือ – สกุล 
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 จากแบบประเมินผลทกัษะด้านตา่งๆ 

ทักษะการ

ปฏิบัติตน 

(10 คะแนน) 

ทักษะการ

เรียนรู ้

(10 คะแนน) 

ทักษะการ

ปฏิบัต ิ

งานในอาชีพ 

(10 คะแนน) 

ทักษะการ

ปฏิบัติ

โครงงาน 

(10 คะแนน) 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

 
 

 

 

 

 

ลงชือ่ ……………………..…………………….  

 (…………………………………….……) 

 อาจารย์นิเทศก์  

 ……...../………….……........./…...... 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ : ผลการประเมิน จะสรุปเป็นฐานข้อมูลในรอบ เดือนที่ 3 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

เอกสารประเมินผล 
การฝึกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาค ี

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

การประเมินผลการฝึกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี 

ครั้งที ่4 

ประเมนิ ประจำเดือน …………………………………………… พ.ศ.……………… 

ช่วงเวลาในการประเมิน 

 เมื่อนักศึกษาปฏิบัติงานครบ 4 เดือน  

รายละเอียดและวธิีการประเมิน 

1. ติดตามการเสนอหัวข้อ โครงงาน (ถ้ามี) ตรวจสอบและลงนาม แบบเสนอข้อมูลการทำโครงงาน           

เพื่อร่วมเป็นท่ีปรึกษาร่วมในการทำโครงงาน ของนักศึกษาเดือนละ 1 ครั้ง 

2. ตรวจสอบและประเมินเอกสาร และหลักฐานการปฏิบัติงาน  ท่ีแสดงไว้ในแฟ้มสะสมผลงาน               

ของนักศึกษาและคู่มือฝึกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี สำหรับนักศึกษา เดือนละ 1 ครั้ง 

3. ติดตามรายงานความก้าวหน้าและบันทึกในเอกสารในเอกสาร ด้านทักษะการทำโครงงาน (PROJECT 

SKILL) และประเมินลงในเอกสาร เดือนละ 1 ครั้ง 

4. ให้นักศึกษานำเสนอผลการฝึกทักษะอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคีรายบุคคล ประเมินผล              

การปฏิบัติงานลงใน แบบประเมินทักษะการปฏิบัติตน แบบประเมินทักษะการเรียนรู้ งาน                    

แบบประเมินทักษะการปฏิบัติงานในอาชีพ 

5. บันทึกข้อสังเกตท่ีพบลงในแบบฟอร์มท่ีได้กำหนดไว ้

6. ลงนามกำกับเพื่อยืนยันผลการประเมินลงในแบบฟอร์มท่ีกำหนด 

 

 



 
 

 

แบบเสนอข้อมูลการทำโครงงาน 
ทักษะการทำโครงงาน (PROJECT SKILL) 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2 

ช่ือโครงงาน 
(ภาษาไทย)  ……………………………………………………………….………………………………….………………….………… 
(ภาษาอังกฤษ)  …………………………………………………………………………………………....………..……….………….. 

ผู้จัดทำโครงงาน 

1.) นาย/นางสาว............……………….……………………… รหัสนักศึกษา ………………….….……...…….………….. 

2.) นาย/นางสาว............……………….……………………… รหัสนักศึกษา ………………….….……...…….………….. 

3.) นาย/นางสาว............……………….……………………… รหัสนักศึกษา …………………….….…...…….………….. 
 
ที่ปรึกษาโครงงาน …………………………………………………………………………………………………………….…..…….…………… 
ที่ปรึกษาโครงงานร่วม ……………………………………………………………………………………………………….…..…….………….. 
ที่ปรึกษาโครงงานร่วม ……………………………………………………………………………………………………….…..…….………….. 
ที่ปรึกษาโครงงานร่วม ……………………………………………………………………………………………………….…..…….………….. 
รายนามคณะกรรมการสอบโครงงาน 

ลำดับที ่ ช่ือ-นามสกุล บทบาทหนา้ที ่ ลายเซ็น 

1 

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

(อาจารย์ทีป่รึกษา) 

2 

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

(ครูฝึก) 

3 

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

(อาจารย์ทีป่รึกษาร่วม) 

4 

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

(ผู้แทนสถานศึกษา/องค์กรผู้ใช้บณัฑติ) 

5 

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

(ผู้แทนสถานศึกษา/องค์กรผู้ใช้บณัฑติ) 



 

 

 

 

แบบประเมินผลทักษะการทำโครงงาน (PROJECT SKILL) 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2 

คําชี้แจง :  
ทักษะการปฏิบัติโครงงาน หมายถึง ทักษะที่แสดงถึงความสามารถของนักศึกษาที่จะปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้

สำเร็จลุล่วงผ่านกระบวนการโครงงาน ทักษะนี้นักศึกษาจะต้องพิสูจน์ความสามารถในการวางแผนงาน การแก้ปัญหา         
การเขียนรายงาน และการนำเสนอผลงาน ซึ่งใช้โจทย์ปัญหาจริงในสถานประกอบการ โดยผ่านการควบคุมดูแลของครูฝึก          
และอาจารย์นิเทศก์ การประเมินผลจะประเมินว่า นักศึกษามีความสามารถวางแผนงาน การแก้ปัญหา การเขียนรายงาน           
และการนำเสนอผลงาน ได้ครบถ้วนสมบูรณ์มากน้อยเพียงใด 

โปรดแสดงความคดิเหน็ของท่านโดยกาเครื่องหมาย ลงในช่องหมายเลข 5, 4, 3, 2, 1 ตามความเห็นของท่านที่
คิดวา่เหมาะสม  

5  หมายถึง   มากที่สุด  4  หมายถึง   มาก  
3  หมายถึง   ปานกลาง 2  หมายถึง   น้อย  
1  หมายถึง   น้อยที่สุด 

หัวข้อประเมนิ 
ระดับความคิดเหน็  

5  4  3  2  1  

1. ความก้าวหนา้ของโครงงาน      
    1.1 อยู่ในขั้นทำความเข้าใจหัวข้อโครงงาน ศึกษาปัญหาและวัตถุประสงค์ของโครงงาน      

1.2 อยู่ในขั้นกำหนดแผนการดำเนินงานโครงงานสมบูรณ์แล้ว      

1.3 อยู่ในขั้นหาศึกษารูปแบบและค้นหาข้อมูลประกอบการทำโครงงาน      

1.4 อยู่ในขั้นการสร้างเครื่องมือหรือเตรียมพร้อมสำหรับการทดลอง      

1.5 อยู่ในขั้นทดลองและรวบรวมข้อมูลเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว      

1.6 อยู่ในขั้นการวิเคราะห์ข้อมูล      
1.7 อยู่ในขั้นสรุปผลการทดลอง      

1.8 อยู่ในขั้นกำลังจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์      

2. ความก้าวหนา้ของโครงงานท่ีนักศกึษาปฏบิัติเมือ่เทียบกับแผน      

3. การนำเสนอ      

3.1 เสียงชัดเจน      

3.2 นำเสนอเป็นขั้นตอน      

3.3 ความถูกต้องของข้อมูล      
4. ปริมาณโครงงานและคณุภาพ      

    4.1 ปริมาณโครงงานที่ได้ปฏิบัติเมื่อเทียบกับผลงานที่ต้องทำให้แล้วเสร็จ      

4.2 คุณภาพของโครงงานที่ได้ปฏิบัติ      

รวม      

คะแนนเฉล่ีย  

 



 

 

 

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาโครงงาน  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

 

 

ลงช่ือ…………………………………………. ครูฝึก                        ลงช่ือ………………………………………………. อาจารย์นิเทศก ์

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

วันที่.........เดือน...............................พ.ศ.................               วันที่.........เดือน...............................พ.ศ............... 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

เอกสารบันทึกข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นของครฝูึก การนำเสนอผลงานของนักศึกษา 
และสรุปจากคูม่ือฝึกอาชพีในการศึกษาระบบทวภิาคี ของนักศึกษา 

ทักษะการปฏบิัติตน 
1. จุดเด่น …………………………..……………………………………………………..…………………………………..…………………….………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………… 
2. ปัญหาและอุปสรรค….…………………………………………….……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………
ขอ้เสนอแนะ………………………………………………………………….…………..…………………….……………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….………………….……………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………….. 

ทักษะการเรียนรู ้
1. จุดเด่น …………………………..……………………………………………………..…………………………………..…………………….…………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………… 
2. ปัญหาและอุปสรรค….…………………………………………….……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………
ข้อเสนอแนะ………………………………………………………………….…………..…………………….……………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….………………….…………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………. 

ทักษะการปฏบิัติงานในอาชพี 
1. จุดเด่น …………………………..……………………………………………………..…………………………………..…………………….………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………… 
2. ปัญหาและอุปสรรค….…………………………………………….……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………
ข้อเสนอแนะ………………………………………………………………….…………..…………………….……………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….………………….……………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………. 

ทักษะการปฏบิัติโครงงาน 
1. จุดเด่น …………………………..……………………………………………………..…………………………………..…………………….……………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………….. 
2. ปัญหาและอุปสรรค….…………………………………………….…………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………
ข้อเสนอแนะ………………………………………………………………….…………..…………………….………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….………………….……………………… 

 



 

 

 

ตารางสรุปผลการประเมิน ประจำเดือน.......................... 

ที ่ ช่ือ – สกุล 

คะแนน 

คะ
แน

นร
วม

 (6
0 

คะ
แน

น)
 

คู่ม
ือน

ักศ
กึษ

า 
(1

0 
คะ

แน
น)

 

โค
รง

งา
น 

(1
0 

คะ
แน

น)
 จากแบบประเมินผลทกัษะด้านตา่งๆ 

ทักษะการ

ปฏิบัติตน 

(10 คะแนน) 

ทักษะการ

เรียนรู ้

(10 คะแนน) 

ทักษะการ

ปฏิบัต ิ

งานในอาชีพ 

(10 คะแนน) 

ทักษะการ

ปฏิบัติ

โครงงาน 

(10 คะแนน) 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

 
 

 

 

 

 

ลงชือ่ ……………………..…………………….  

 (…………………………………….……) 

 อาจารย์นิเทศก์  

 ……...../………….……........./…...... 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ : ผลการประเมิน จะสรุปเป็นฐานข้อมูลในรอบ เดือนที่ 4 



 

 

 

แบบบันทึกความคิดเห็นเพิ่มเตมิ 

ทักษะการปฏิบัตติน 
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.......................................................................................................................................................

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

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

....................................................................................................................................................... 
ทักษะการเรียนรู้ 
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แบบบันทึกความคิดเห็นเพิ่มเตมิ 

ทักษะการปฏิบัตติน 

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

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

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

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

.......................................................................................................................................................
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.......................................................................................................................................................
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ทักษะการเรียนรู้ 
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