
กรรมการสอบ 

แบบรายงานผลการพิจารณาการสอบความก้าวหน้า 
วอ.496  โครงงานทางวิศวกรรมอุตสาหการ 1 

ปีการศึกษา   วันที่     
 

ช่ือนักศึกษา  เลขทะเบยีน    
  เลขทะเบยีน   
  เลขทะเบยีน   

ช่ือโครงงาน (ไทย)   
     
   
                                         

                                                      
1. ประเมินโดยกรรมการสอบ  25%         ดีมาก              ควรปรับปรุง 

หัวข้อประเมิน น ้าหนัก
(%) 

(5) (4) (3) (2) (1) คะแนน 

การศึกษาค้นหาข้อมลู 5       

ความถูกต้องและสมบรูณ์ของ
เนื้อหา (รูปเลม่รายงาน) 5       
ความเข้าใจและวิธีการด าเนินการ 5       
ปริมาณงานตามแผนท่ีวางไว ้ 5       
การน าเสนอชัดเจน 5       

รวม        

  
กรรมการสอบลงนาม (   )  
 

* แบบประเมินนี้จะมีผลสมบูรณ์ก็ต่อเมือ่มีการกรอกข้อความครบถ้วนโดยคณะกรรมการ * 

 
 

บันทึกผลการสอบ 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
 

ค้าชี แจงในการประเมินคะแนนวชิาโครงงานทางวิศวกรรมอุตสาหการ 1 
 
1.  กรรมการต้องประเมินผลสอบทันทีหลังจากเสร็จสิ้นการน าเสนอผลงานของนักศึกษา โดยให้

อาจารย์ที่ปรึกษาส่งใบประเมินนี้ให้กับเลขาภาควิชาฯ  
2. ควรกรอกข้อความต่างๆ ในใบประเมินนี้ให้ครบถ้วนและสมบูรณ์  ใบประเมินที่ไม่มีลายเซ็นของ

อาจารย์ที่ปรึกษาและกรรมการ จะถือว่าใบประเมินนั้นไม่สมบูรณ์  และจะไม่ถูกน ามาคิดคะแนน
หรือตัดเกรด 

3. แบบประเมินนี้ถือเป็นเอกสารส าคัญ  ห้ามฝากให้นักศึกษาน ามาส่ง 
4. กรณีที่มีการแก้ไขคะแนน  ให้ผู้แก้ไขลงนามก ากับด้วยทุกครั้ง   

 

ตัวคูณ 
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อ.ท่ีปรึกษา 
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ปีการศึกษา   วันที ่     
 

ช่ือนักศึกษา  เลขทะเบยีน    
  เลขทะเบยีน   
  เลขทะเบยีน   

ช่ือโครงงาน (ไทย)   
     
 
 
  

3. ประเมินโดยอาจารย์ท่ีปรึกษา  50%       ดีมาก        ควรปรับปรุง 
หัวข้อประเมิน น ้าหนัก

(%) 
(5) (4) (3) (2) (1) คะแนน 

ความถี่ในการเข้าพบ  5       
การศึกษาค้นหาข้อมลู 5       

ความเข้าใจและวิธีการด าเนินการ 15       
ปริมาณงานตามแผนท่ีวางไว ้ 10       
การน าเสนอชัดเจน 5       
รูปเลม่รายงาน 10       

รวม        

 
อาจารย์ที่ปรึกษาลงนาม       (   )  

อาจารย์ที่ปรึกษาร่วมลงนาม       (   )  
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= ______________ 

 = ______________ 



อ.ผู้ประสานงาน 
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ปีการศึกษา   วันที ่     
 

ช่ือนักศึกษา  เลขทะเบยีน    
  เลขทะเบยีน   
  เลขทะเบยีน   

ช่ือโครงงาน (ไทย)   
     
 
 
4. ประเมินโดยผู้ประสานงานวิชาโครงงาน (คะแนนเป็นลบ) 
ประเมินโดยผู้ประสานงาน คะแนน  

ลายเซ็น: (-) 

 
 

   4. คะแนนรวม (1+2+3+4 )   

 
 
เกรดที่นักศึกษาได้รับ คือ 

คะแนน 400-500 375-399 350-374 325-349 250-324 225-249 200-224 < 200 

เกรด A B+ B C+ C D+ D F 
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