
 

แบบฝกหัด ท่ี 1   ความหมายของโครงงาน 

 

ชื่อ..............................................นามสกุล.......................................ชั้น...............เลขท่ี.................. 

 

 

ใหนักเรียนใสเครื่องหมาย   หนาขอที่ถูก  และเครื่องหมาย    หนาขอที่ผิด 

1. โครงงานอาชีพ เปนกจิกรรมการเรียนการสอนทีส่งเสริมดานอาชีพสุจริต 
2. ครูจะกําหนดหัวขอที่ศึกษาใหนักเรียนตามความสนใจ 
3. นักเรียนเปนผูศึกษา คนควา วางแผน ลงมือปฏิบัติ และประเมินผลงานเอง 
4. หนาที่ของครูที่ปรึกษา คือควบคุมดูแลใหการปฏิบัติงานของนักเรียนเปนไปตามที่กําหนด 
5. สามารถหาครูทีป่รกึษาเพิ่มเติม หรือวิทยากรทองถ่ิน เปนทีป่รึกษาโครงงานได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทําเสร็จแลว ตรวจคําตอบแลวกรอกคะแนนไดเลยครับ 

คะแนนที่ไดคือ........................คะแนน 

 

 

คนเกงไดคะแนนเกิน 3 คะแนน แลว ศึกษาเน้ือหาตอไปนะครับ 

ถาไดไมถึง 3  คะแนน ทบทวนใหมนะครับ 



 

 

 

แบบฝกหัดท่ี 2  ความสําคัญของโครงงานอาชีพ 
 

ชื่อ..............................................นามสกุล.......................................ชั้น...............เลขท่ี.................. 

 
 

คําชี้แจง  ใหนักเรียนเลือกคําตอบท่ีถูกท่ีสุดเพียงคําตอบเดียว 

1. ขอใดจดัเปนประโยชนของโครงงานอาชีพทีม่ีตอตัวนักเรียนมากที่สุด 

ก. รูจักใชเวลาที่มีอยูใหคุมคา 

ข. นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในทองถ่ิน 

ค. มีแนวทางในการประกอบอาชีพในอนาคต 

ง. ครูและนักเรียนมีความสัมพันธอยางสนิทสนม 

2. ขอใดตรงกับความสําคัญของโครงงานอาชีพทีสุ่ด 

ก. เปนการใชเวลาวางที่ดีและมปีระโยชน 

ข. สรางประสบการณการทํางานอาชีพของนักเรียน 

ค. มีความภาคภูมิใจในกิจกรรมอาชีพที่นักเรียนทําดวยตัวเอง 

ง. ไดเรียนรูประสบการณอาชีพ ตามทีก่ําหนดไวในหลกัสูตรอยางครบถวน 

3. โครงงานอาชีพมีความสําคัญตอประเทศชาติอยางไร 

ก. ประหยัดงบประมาณ 

ข. ไดช้ินงานสําหรบันําไปใชในชีวิตประจําวันได 

ค. ชวยสรางงาน  ประชาชนมีรายไดเพิ่มมากกวาเดิม 

ง. ไดเยาวชนที่มีความคิดดี   รักการทํางานและการประกอบอาชีพสุจริต 

4. ขอใดเปนความสําคัญของโครงงานอาชีพทีม่ีตอสถานศึกษา 

ก. โรงเรียนมีช่ือเสียงที่ดีงาม 

ข. นักเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน 

ค. นักเรียนมีการฝกปฏิบัติในสถานประกอบการ 

ง. มีการเรียนการสอนแบบบูรณาการของรายวิชา 

5. ขอใดไมใช ความสําคัญของโครงงานอาชีพที่มีตอชุมชน 

ก. ชวยลดปญหาวัยรุน 

ข. สรางเสริมเยาวชนที่ดี  

ค. มีสวนรวมในการพฒันาอาชีพ 

ง. มีการเรียนการสอนที่นอกเหนือจากในหองเรียน 

 

 

 คะแนนท่ีได.้...................คะแนน 



 

 

 

แบบฝกหัดท่ี 3  จําแนกประเภทของโครงงาน 

           คําชี้แจง   จากช่ือโครงงานอาชีพตอไปน้ี  ใหนักเรยีนจําแนกใหตรงกบัประเภทของโครงงาน 

                  ชื่อโครงงานอาชีพ 

สูตรเครื่องด่ืมเพือ่ผิวสวย     สํารวจอาชีพในทองถ่ิน      

ของตกแตงจากรีไซเคิล     สูตรอาหารลดนํ้าหนัก    

ไสกรอกเพือ่สุขภาพ     พฤติกรรมการบรโิภคไอศกรีมของนักเรยีน       

การเลี้ยงกบ      เหตุผลในการเลือกซื้อเครื่องสําอาง        

การเกษตรแบบครบวงจร     สูตรอาหารเพาะเลีย้งเน้ือเย่ือกลวยไม   

การเลี้ยงไสเดือนดิน      พวงกุญแจแฟนซี   

สมุนไพรในครัวไลยุงได     สูตรอาหารเลี้ยงไกพื้นเมือง  

การออกแบบเสือ้ผา     ประดิษฐของชํารวย  

งานถักสานเชือก      ความสําเรจ็ชองผูประกอบอาชีพ         

การสํารวจสินคาที่มเีครื่องหมายมาตรฐาน4   ของเลนเสริมปญญา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ชื่อ..............................................นามสกุล.......................................ชั้น...............เลขท่ี.................. 

ประเภทของโครงงาน 

1 พัฒนาผลงาน 2 คนควาทดลอง 3 สรางสิ่งประดิษฐ 4 สํารวจขอมลู 

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เสร็จแลว ตรวจเฉลยจากคําตอบ

เลยคะ  ควรไดอยางนอย 10 

คะแนนถึงผาน  

  

 

คะแนนที่ได............................คะแนน 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



คิดและเลอืกหัวขอทําโครงงาน      ใหคําแนะนํา      

ความประหยัด            ทักษะการทํางาน        

 ในชีวิตประจําวัน      การพัฒนาอาชีพ     คุมคา                

 

แบบฝกหัดท่ี 4   หลักการและขั้นตอนการทําโครงงานอาชีพ 

ชื่อ...........................................นามสกุล..........................................ชั้น....................เลขท่ี................... 

 

 คําชี้แจง   ใหนักเรียนเลือกคําตอบในกรอบ  เติมในชองวางใหสมบรูณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
1. นักเรียนสามารถนํา....................................................มาบูรณาการไวในโครงงานเดียวกัน 
2. ครูที่ปรึกษาทําหนาที่..............................................ในการทําโครงงาน 
3. ในการทํางาน  ตองคํานึงถึง............................และ.......................ในการใชทรพัยากรที่เกี่ยวของ 
4. โครงงานอาชีพ ควรนําไปใชประโยชนได........................................และ............................................ 
5. ข้ันตอนแรกในการทําโครงงานอาชีพคือ............................................................................................ 

 

 

 

 

                 คะแนนที่ได............................คะแนน 

 

 

 

 

 

 



 

แบบฝกหัดท่ี 5 การเลือกหัวขอโครงงานอาชีพ 

ชื่อ..............................................นามสกุล.......................................ชั้น...............เลขท่ี.................. 

คําชี้แจง  ใหนักเรียนเลือกคําตอบท่ีถูกท่ีสุดเพียงคําตอบเดียว 

1. ข้ันตอนใดสําคัญทีสุ่ดในการทําโครงงานอาชีพ 

 ก. การจัดหางบประมาณใหเพียงพอ 

 ข. การขอคําปรึกษาจากครทูี่ปรึกษา 

 ค. การศึกษาเอกสารและผลงานที่เกี่ยวของ 

 ง. การคิดและเลอืกหัวขอเรื่องทีจ่ะทําโครงงาน 

2. การเลือกเรื่องที่จะทําโครงงาน การกระทําในขอใดไมถูกตอง 

 ก. เลือกเรื่องที่นาสนใจจากตัวนักเรียนเอง 

 ข. เลือกเรื่องที่ครูช้ีนําและตองการใหนักเรียนทํา 

 ค. เลือกเรื่องทีจ่ะแกปญหาที่ประสบในชีวิตประจําวัน 

 ง. เลือกเรื่องที่นักเรียนสนใจและไดรับการกระตุนของคร ู

3. ที่มาของหัวขอโครงงานใดทีเ่กี่ยวของกบันักเรียนที่สุด 

 ก. งานอดิเรก 

 ข. คําแนะนําของคร ู

 ค. อาชีพในทองถ่ิน 

 ง. โครงงานของรุนพี ่

4. หากนักเรียนตองการศึกษาอาชีพใหมๆ  เพื่อหาแนวทางพัฒนาอาชีพ นักเรียนจะศึกษาจากที่ใดจึงเหมาะสม 

    ที่สุด 

 ก. ปรกึษาคุณคร ู

 ข. คําบอกเลาของผูใหญ 

 ค. อาชีพของผูปกครองและชุมชน 

 ง. ศึกษาจากอินเทอรเน็ตและเว็บไซดตางๆ 

5. หากนักเรียนสนใจในอาชีพการทําขนมไทยโบราณ  นักเรยีนควรศึกษาจากแหลงใดจงึเหมาะสมที่สุด 

 ก. เอกสารและตํารา 
 ข. การเรียนในโรงเรียน 
 ค. สถานประกอบอาชีพทีป่ระกอบอาชีพน้ัน 
 ง. ภูมิปญญาทองถ่ินหรือคําบอกเลาของผูอาวุโส 
 

 

 

 

 

คะแนนที่ได............................คะแนน 



 

แบบฝกหัดท่ี 6 การเลือกหัวขอโครงงานอาชีพ 

 
                                        ช่ือ-สกุล……………………………...................................ช้ัน..................เลขที่...... 
 
คําชี้แจง  ใหนักเรียนตอบคําถามตอไปน้ี 

1. โครงงานหมายถึงอะไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2.  โครงงานมีกีป่ระเภท  อะไรบาง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

3.โครงงานมีสาระสําคัญ  อะไรบาง 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. ข้ันตอนของการทําโครงงาน  มีอะไรบาง 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



 

แบบฝกหัดท่ี 7 เขียนเคาโครงงาน   

ช่ือ-สกลุ……………………………...................................ช้ัน..................เลขที่................ 

คําชี้แจง  ใหนักเรยีนเขียนเคาโครงงาน   ดอกไมประดิษฐจากเศษวัสดุของโครงงาน  น้ี 

                   1.ช่ือโครงงาน 

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

                  2. ช่ือผูจัดทําโครงงาน 

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

                   

                   ช้ันมัธยมศึกษาปที่      โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม 

3. อาจารยทีป่รึกษา 

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

5.วัตถุประสงคของการศึกษาคนควา 

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

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

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

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

6.สมมติฐานของการศึกษาคนควา (ถามี) 

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

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

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

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

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

7.  วิธีดําเนินงาน 

                 7.1.  วัสดุอุปกรณ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 



 

 

 

 

                     7.2.  วิธีการปฏิบัติ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

8.ประโยชนและผลที่คาดวาจะไดรับ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

9. เอกสารอางองิ 

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

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

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

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

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

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

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

  

 


