
ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า    คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม   มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

  

ปฏิทินการนำเสนอ 
วิชา 020213032 Special Project II 3(0-6-3) TE (รอบเชา้) 

สัปดาห์ที ่ วันที ่ กิจกรรม 

1 10 ม.ค. 65 คณะกรรมการฯ ช้ีแจงรายละเอียดของโครงงาน และเกณฑ์การประเมิน 
2 17 ม.ค. 65 ศึกษา ค้นคว้า และดำเนินการของโครงงาน 
3 24 ม.ค. 65 ศึกษา ค้นคว้า และดำเนินการของโครงงาน 
4 31 ม.ค. 65 นำเสนอความก้าวหน้าของงาน คร้ังที่ 1 (พิจารณา 50% ของช้ินงาน + เล่มบทท่ี 1-3) 
5 7 ก.พ. 65 ศึกษา ค้นคว้า และดำเนินการของโครงงาน 
6 14 ก.พ. 65 ศึกษา ค้นคว้า และดำเนินการของโครงงาน 
7 21 ก.พ. 65 ศึกษา ค้นคว้า และดำเนินการของโครงงาน 
8 28 ก.พ. 65 สอบกลางภาค 28 ก.พ. – 6 มี.ค. 65 
9 7 มี.ค. 65 นำเสนอความก้าวหน้าของงาน คร้ังที่ 2 (พิจารณา 65% ของช้ินงาน + เล่มบทท่ี 1-4) 
10 14 มี.ค. 65 ศึกษา ค้นคว้า และดำเนินการของโครงงาน 
11 21 มี.ค. 65 ศึกษา ค้นคว้า และดำเนินการของโครงงาน 

12 28 มี.ค. 65 
ศึกษา ค้นคว้า และดำเนินการของโครงงาน 

วันสุดท้ายของการถอนวิชาเรียน 28 มีนาคม 2565* 
13 4 เม.ย. 65 นำเสนอความก้าวหน้าของงาน คร้ังที่ 3 (พิจารณา 80% ของช้ินงาน + เล่มบทท่ี 1-4) 
14 11 เม.ย. 65 ศึกษา ค้นคว้า และดำเนินการของโครงงาน 
15 18 เม.ย. 65 ศึกษา ค้นคว้า และดำเนินการของโครงงาน 
16 24 เม.ย. 65 ศึกษา ค้นคว้า และดำเนินการของโครงงาน 

17 2 พ.ค. 65 
สอบโครงงาน (พิจารณาชิ้นงานสมบูรณ์ + เล่มปริญญานิพนธ์ฉบบัสมบูรณ์ 100%) 

**กำหนดส่งงานแก้ไขสำหรับกลุ่มที่สอบแล้ว ภายในวันที่ 9 พ.ค. 65 

18 9 พ.ค. 65 
ส่งผลคะแนน (A) (B+) (B) (C+) (C) (D+) (D) (F) (Ip) 

(9 พฤษภาคม - 21 พฤษภาคม 2565 ช่วงสอบปลายภาคเรียน) 
 

หมายเหตุ :  *  สัปดาห์ท่ี 12 (28 มี.ค. 65) นักศึกษาต้องนำเสนอความก้าวหน้าในการทำโครงงาน และมีผลความก้าวหน้า
ไม่น้อยกว่า 65% มิฉะนั้นนักศึกษาควรพิจารณาในการถอนวิชาเรียน 

 ** เกณฑ์เบ้ืองต้นในการประเมินผลการศึกษาตามเกณฑ์การประเมินระบบอิงเกณฑ์ ท่ีมีรายละเอียดดังนี้ 
80-100%  ได้ A,  75-79%  ได้ B+,  70-74%  ได้ B,  65 – 69%  ได้ C+,   
60-64%  ได้ C,  55-59%  ได้ D+,  50 – 54%  ได้ D,  0 – 49%  ได้ F 

กรณีที่การจัดทำโครงงานไม่เสร็จสิ้นภายในวันที่ 2 พฤษภาคม 2565 นักศึกษาต้องทำการลงทะเบียนรักษาสภาพและจัดทำ
โครงงานให้เสร็จสิ้นภายใน 2 ภาคการศึกษาถัดไป (1 ปีการศึกษา) ถ้าเกินจากน้ีจะต้องนำเสนอหัวขอ้ใหม ่

 
 
 

เอกสารหมายเลข 1 



ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า    คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม   มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

แบบรายงานความก้าวหน้าวิชาโครงงานพิเศษ (Special Project) ภาคการศึกษาที่ 2/2564 
ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า 

โครงงานเรื่อง  (ภาษาไทย).................................................................................................................... ............................................................................................... 
 (ภาษาอังกฤษ)................................................................................................................................................... ........................................................... 
ชื่อนักศึกษา 1.................................................................................................รหสัประจำตัว...............................................ห้อง...........................ตอนที่....... ......... 
 2.................................................................................................รหสัประจำตัว...............................................ห้อง...........................ตอนที่...... ........... 
อาจารย์ท่ีปรึกษา (1) ............................................................................................................................. .............................ปีการศึกษา......................../.................... 
อาจารย์ท่ีปรึกษา (2) ...................................................................................................................................................... ....ปีการศึกษา......................../.................... 

แผนงานท่ีจะดำเนินงาน ปริมาณงานท่ีส่งประเมิน ผลการประเมิน (ปริมาณและคุณภาพ) 
 

คร้ังที่ 1 กำหนดปริมาณงาน 50% ของงานทั้งหมด 
.............................................................................................. 
.............................................................................................. 
.............................................................................................. 
.............................................................................................. 
.............................................................................................. 
.............................................................................................. 
..............................................................................................  
............................................................................................. 

คร้ังที่ 1 วันที่ ....................................................................... 
.............................................................................................. 
.............................................................................................. 
.............................................................................................. 
.............................................................................................. 
.............................................................................................. 
.............................................................................................. 
ปริมาณงานตามแผนงาน...................................เปอร์เซ็นต์ 
 

คะแนนท่ีได้    ................/10   อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน 

 
  คะแนนที่ได้    ............./10 

 

ลงชื่อกรรมการตรวจ 

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

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

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

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานรับทราบ 

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

คร้ังที่ 2 กำหนดปริมาณงาน 65% ของงานทั้งหมด 
.............................................................................................. 
.............................................................................................. 
.............................................................................................. 
.............................................................................................. 
.............................................................................................. 
.............................................................................................. 
..............................................................................................  
............................................................................................. 

คร้ังที่ 2 วันที่ ....................................................................... 
.............................................................................................. 
.............................................................................................. 
.............................................................................................. 
.............................................................................................. 
.............................................................................................. 
.............................................................................................. 
ปริมาณงานตามแผนงาน...................................เปอร์เซ็นต์ 
 

คะแนนท่ีได้    ................/10   อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน 

 
  คะแนนที่ได้    ............./10 

 

ลงชื่อกรรมการตรวจ 

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

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

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

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานรับทราบ 

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

คร้ังที่ 3 กำหนดปริมาณงาน 80% ของงานทั้งหมด 
.............................................................................................. 
.............................................................................................. 
.............................................................................................. 
.............................................................................................. 
.............................................................................................. 
........................................................................................ ...... 
..............................................................................................  
............................................................................................. 

คร้ังที่ 3 วันที่ ....................................................................... 
.............................................................................................. 
.............................................................................................. 
.............................................................................................. 
.............................................................................................. 
.............................................................................................. 
.............................................................................................. 
ปริมาณงานตามแผนงาน...................................เปอร์เซ็นต์ 
 

คะแนนท่ีได้    ................/10   อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน 

 
  คะแนนที่ได้    ............./10 

 

ลงชื่อกรรมการตรวจ 

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

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

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

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานรับทราบ 

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

วันที่............................................................................ 
เรียนคณะกรรมการโครงงานพิเศษ 
           โครงงานน้ีได้จัดทำเสร็จสิ้นสมบูรณ์ตามขอบเขต
ทุกประการ จึงขอเสนอสอบโครงงาน 
 

ลงชื่อ.......................................................................นักศึกษา 

 

ลักษณะรูปแบบการเขียนเล่มปริญญานิพนธ์ 
 

 เล่มปริญญานิพนธ ์

 บทความประชุมวิชาการ 

 

การสอบประมวลผลโครงการ 
 

 คณะกรรมการ 

 ที่ปรึกษา + คณะกรรมการ 

 ที่ปรึกษา + กรรมการอาสา 

หมายเหตุ    - นักศึกษาต้องกรอกแผนงานและปริมาณที่ดำเนินการในแบบรายงาน และเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาล่วงหน้าก่อนการนำเสนอความก้าวหน้า 
 - การขอสอบโครงงานเพื่อจบการศึกษา  ให้นักศึกษายื่นเร่ือง พร้อมแบบประเมินน้ี 
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ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า    คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม   มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

แบบประเมินผลวิชา 020213032 Special Project II  3(0-6-3)  
ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟา้ 

โครงงานเรื่อง (ภาษาไทย)…....………………..……......................…………...............……………............................................................................ 
(ภาษาอังกฤษ)...........…..........................……………………………….............................................……………...............…….......…. 

ช่ือนักศึกษา  1.….........………..………………......……………...........…......รหัสประจำตัว.…….........……….......…ห้อง…..………….ตอนที…่…........ 
2.….........………..………………......……………...........…......รหัสประจำตัว.…….........……….......…ห้อง…..………….ตอนที…่……..... 

อาจารย์ที่ปรึกษา………………….…………………………………...….……………………......………........ปีการศึกษา .....…..........…..../.....….................. 
อาจารย์ที่ปรึกษา………………….…………………………………...….……………………......……...........ปีการศึกษา .....….......……..../.....….................. 
 

รายละเอียดท่ีตอ้งประเมิน 
 

คะแนนเต็ม 

ระดับคะแนน  

รวมคะแนน 
 

ดีมาก 
 

ดี 
 

พอใช้ 
 

ปรับปรุง 
 

ไม่ดี 

1. การนำเสนอผลงาน 20       

1.1 การเตรียมการ 10       

1.1.1 เอกสารประกอบการนำเสนอ        

1.1.2 ชิ้นงานที่จัดสร้างหรือพัฒนา        

1.1.3 โปรแกรมนำเสนอ (Power Point)        

1.1.4 วิธีการนำเสนอ        

1.1.5 การแต่งกาย        

1.2 ความรู้ ความสามารถในการตอบปัญหา 10       

2. คุณภาพของงาน 20       

2.1 ตรงตามขอบเขต 10       

2.2 มคีวามประณีตและเหมาะสมในการออกแบบ 10       

3. เอกสารปรญิญานิพนธ์ 20       

3.1 รูปแบบตรงตามคู่มือ        

3.2 เน้ือหาถูกต้องสมบูรณ์        

3.3 มคีวามประณีต        

4. ความต้ังใจ (โดยอาจารย์ท่ีปรึกษา) 10       

4.1 มคีวามต้ังใจทำงาน        

4.2 ความสมำ่เสมอในการพบอาจารย์ที่ปรึกษา       ท่ีปรึกษาลงนาม 

5. ผลการรายงานความก้าวหน้า 30       
        

รวม 100   

 

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ ............................................................................................................................. .............................................. 

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

 

สถานที่  ห้อง.............................อาคาร....................................................... 

ประเมินวันที่..............................เดือน...................................................พ.ศ............................ 
 

 เกณฑ์การให้คะแนน  

เต็ม 20 การให้คะแนน    ดีมาก 20 / ดี 15 / พอใช้ 10 / ปรับปรุง 5 / ไม่ดี 0                       (....................................................................................) 
เต็ม 10 การให้คะแนน    ดีมาก 10 / ดี 7 / พอใช้ 4  / ปรับปรุง 1 /  ไม่ดี 0                                                ผู้ประเมินโครงงาน 
เต็ม  5 การให้คะแนน    ดีมาก 5 / ดี 4  / พอใช้ 3  / ปรับปรุง 1 / ไม่ดี 0                                          
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ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า    คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม   มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

แบบประเมินผลรวม วิชาโครงงานพิเศษ 
ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟา้ 

 โครงงานเรื่อง (ภาษาไทย)…....………………..……......................…………...............……………........................................................................... 
 (ภาษาอังกฤษ)...........…..........................……………………………….............................................……………...............……......…. 

 ช่ือนักศึกษา  1.….........………..………………......……………...........…......รหัสประจำตัว.…….........……….......…ห้อง…..………….ตอนที…่…....... 
 2.….........………..………………......……………...........…......รหัสประจำตัว.…….........……….......…ห้อง…..………….ตอนที…่…....... 

 อาจารย์ที่ปรึกษา………………….…………………………………...….……………………......…………........ปีการศึกษา .....……......…..../.....…................ 
 อาจารย์ที่ปรึกษา………………….…………………………………...….……………………......…………........ปีการศึกษา .....……......…..../.....…................ 
 

      ผลการประเมินจากกรรมการ 
 กรรมการท่านที่ 1 ......................................................................................... ................. ให้คะแนน ................................ 
 กรรมการท่านที่ 2 ......................................................................................... ................. ให้คะแนน ................................ 
 กรรมการท่านที่ 3  ........................................................................................ .................. ให้คะแนน ................................ 
  รวม ................................ 
  เฉลี่ย ................................ 
 ส่วนเพิ่ม  กรณีใช้เวลาทำโครงงานตามเกณฑ์ ดังน้ี 
  1. สอบช่วงที่ 1 : ย่ืนสอบตามปฏิทินการศึกษาวิชาโครงงานพิเศษ +10 คะแนน 
  2. สอบช่วงที่ 2 : ย่ืนสอบภายใน 30 วัน นับจากวันสุดท้ายของการย่ืนสอบ 
   ตามปฏิทินการศึกษาวิชาโครงงานพิเศษ +5 คะแนน 
 
    คะแนนรวม ................................ 
 
 เกณฑ์การประเมิน ระบบอิงเกณฑ์ 

80-100%  ได้ A,  75-79%  ได้  B+,  70-74%  ได้ B,  65–69%  ได้ C+, 
   60-64%  ได้ C,  55-59%  ได้ D+,  50–54%  ได้  D,  0–49%   ได้ F    

                            เกรดที่ได้ ................................ 
 สรุปการประเมิน 
    ไม่ผ่าน 
    ผ่าน ให้แก้ไข และนำเสนอใหม่ 
    ผ่าน ให้แก้ไข ไม่ต้องนำเสนอใหม่ 
  ข้อเสนอแนะอื่น ๆ ............................................................................................................ ......................................................... 
 ........................................................................................................................ ..................................................................................... 
 คณะกรรมการประเมินโครงงานพิเศษ 
  ...........................................................................ประธานกรรมการ 
  (....................................................................) 
 

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

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

  ...........................................................................อาจารย์ที่ปรึกษา 
  (....................................................................) 
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ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า    คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม   มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

แบบบันทึกผลการเข้าฟังการสอบโครงงานพิเศษ 

ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า   คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม   มจพ. 

ประจำปีการศึกษา 2/2564 

   ชื่อนักศึกษา 1. ………………………………………………………………….............… รหัสนักศึกษา …………………........…………......…… 

                  2. ………………………………………………………………….............…. รหัสนักศึกษา ……………………………..............…… 

   ชื่อโครงงานพิเศษ : .................................................................................................................................................................. 

   ท่ีปรึกษาโครงงานพิเศษ : ........................................................................................................................................................ 

 

   ครั้งที่ 1 

   ชื่อโครงงาน ............................................................................................................................................................................. 

   ผู้นำเสนอ 

     1. .................................................................................................................. 

     2. .................................................................................................................. 

   วันท่ี ............................................. เวลา ............................... 

   ห้อง ............................................. อาคาร ............................. 

  ลายเซ็นกรรมการ ......................................................... 

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

   ครั้งที่ 2 

   ชื่อโครงงาน ............................................................................................................................................................................. 

   ผู้นำเสนอ 

     1. .................................................................................................................. 

     2. .................................................................................................................. 

   วันท่ี ............................................. เวลา ............................... 

   ห้อง ............................................. อาคาร ............................. 

  ลายเซ็นกรรมการ ......................................................... 

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

 หมายเหตุ :  

  - นักศึกษาต้องเข้าฟังการสอบโครงงานพิเศษอย่างน้อย 1 ครั้ง และมีลายเซ็นกรรมการสอบรับทราบด้วย 

 - การขอสอบโครงงาน ให้นักศึกษาย่ืนเรื่อง พร้อมแบบบันทึกผลน้ี 
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ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า    คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม   มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

แบบรายงานการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานพิเศษ 
ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. 

 

ช่ือนักศึกษา : 1. ………………………………………………………………………… 
                 2. ………………………………………………………………………… 

 

รหัสนักศึกษา : …………………………………….. 
                 : ……………………………………… 

 

ช่ือโครงงานพิเศษ : 
 

 

วันที่ เร่ืองที่ขอรับคำปรึกษา ลายเซ็นอาจารย์ที่ปรึกษา 
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