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โครงการสอนรายวิชา 

1.  ชื่อวิชา....กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1....รหัสวิชา....20000-2003....จำนวน.....0....หน่วยกิต....2....ชั่วโมง 
ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา  2565  ระดับชั้น ปวช.  ประเภทวิชาพาณิชยกรรม  สาขางานการโรงแรม 
ชื่อครูผู้สอน  นางสาวสินีนาฎย์  ตระกูลกำเหนิดเหมาะ 
 

2.  คำอธิบายรายวิชา 
        ปฏิบัติเกี ่ยวกับกิจกรรมองค์การวิชาชีพ กิจกรรมเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพ 
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต กิจกรรมพัฒนาองค์กร  ชุมชน และสังคม การใช้กระบวนการกลุ่มและการเป็นผู้นำ ผู้
ตาม ตามระบอบประชาธิปไตยในกิจกรรมเกี่ยวกับชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ และกิจกรรมอื่น  ๆ ที่เป็น
ประโยชน์ต่อชุมชนและท้องถิ่น  โดยการวางแผน  ลงมือปฏิบัติ ประเมินผล และปรับปรุงการทำงาน 

3.  จุดประสงค์รายวิชา 
3.1  เข้าใจหลักการและกระบวนการเสริมสร้างทักษะประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพ การพัฒนาคุณภาพ 
       ชีวิต การพัฒนาองค์กร ชุมชน และสังคม 
3.2  วางแผน ลงมือปฏิบัติ ประเมินผล และปรับปรุงการทำงานในการร่วมกิจกรรมองค์การวิชาชีพ 
3.3  มีเจตคติและกิจนิสัยในการทำงานด้วยความรับผิดชอบ มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ความคิด ริเริ่ม      

สร้างสรรค์ และสามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืน         

4.  สมรรถนะรายวิชา 
4.1  ปฏิบัติตนตามระเบียบข้อบังคับขององค์การวิชาชีพ 

 4.2  วางแผนและปฏิบัติกิจกรรมองค์การวิชาชีพตามหลักการ กระบวนการ ลักษณะและวัตถุประสงค์ของ 
                  กิจกรรม 
 4.3  ใช้กระบวนการกลุ่มและการเป็นผู้นำ ผู้ตามในการร่วมกิจกรรมองค์การวิชาชีพ 
 4.4  ประเมินผลและปรับปรุงการทำกิจกรรมองค์การวิชาชีพ 

 

 

 

 

 



 

 

 
5.  หน่วยการสอน  
ชื่อวิชา......กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1....รหัสวิชา....20000-2003....จำนวน.....0...หน่วยกิต......2......ชั่วโมง 

หน่วยที่ 
 

เรื่อง จำนวนชั่วโมง 

1 ปฐมนิเทศ 2 
2 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 2 
3 กิจกรรมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 2 
4 กิจกรรมเสริมสร้างทักษะประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพ 2 
5 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต 2 
6 กิจกรรมพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม 2 
7 กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน

และท้องถิ่น 
2 

8 การเป็นผู้นำชุมชนและผู้ตามตามระบอบประชาธิปไตย 2 
9 กิจกรรมเกี่ยวกับความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 2 

10 การเขียนโครงการ 2 
11 การสรุปรายงานผล 2 
12 ปฏิบัติการดำเนินงานตามโครงการเพื่อพัฒนาสมาชิก 12 

 สรุปผลกิจกรรม 2 
                                          รวม 36 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

6.  กิจกรรมการเรียนการสอน 
หน่วยการเรียนรู้ที่......1.....เรื่อง.....การปฐมนิเทศ    สอนครั้งที่...1........จำนวน 2  ชั่วโมง 

ครั้งที่/
ชั่วโมง 

กิจกรรม สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/
หลักฐาน 

เครื่องมือและ 
วิธีการวัดผล 

1/2 ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน (MOTIVATION) 
    ครูผู้สอนเช็คชื่อนักเรียนก่อนเรียน  
 
 
 

ขั้นศึกษาข้อมูล (INFORMATION ) 
1.ผู้สอนชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับ 
-ความสำคัญของกิจกรรมองค์การวิชาชีพฯ 
-จ ุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และ
คำอธิบายรายวิชากิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2  
-แจ้งแนวทางการวัดผลประเมินผลให้ผู้เรียนทราบ 

 
 
 
 
 
 

ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ (APPLICATION ) 
ครูผู้สอนให้นักเรียนทำใบงาน/แบบฝึกปฏิบัติ 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นวัดผลประเมินผล (PROGRESS) 
1.  สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานเป็นรายบุคคล 
2.  ตรวจแบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
3.  ตรวจแบบทดสอบ 
4.  ตรวจใบงาน 
5.  ตรวจแบบประเมินด้านการทำงาน 
6.  การประเมินผลพฤติกรรมด้านคุณธรรม
จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 
 
 

1. หนังสือเรียน 
2. ใบความรู้/ 
ใบงาน 
3 ระบบgoogle 
classroom 
4. สมาร์ทโฟน 
 

-  แบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ 
-  แบบประเมิน
ด้านการทำงาน 
-  แบบประเมิน
ด้านคุณธรรม
จริยธรรมและ
คุณลักษณะที่
พึงประสงค์ 

 
 

-  แบบประเมินพฤติกรรม
การเรียนรู้ 
-  ใบงาน 
-  แบบประเมิน 
ด้านการทำงาน 
-  แ บ บ ป ร ะ เ ม ิ น ด ้ า น
ค ุณธรรมจร ิยธรรมและ
คุณลักษณะที่พึงประสงค ์

 
 

 
 
 

 
 



 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่......2.....เรื่อง.....กิจกรรมเสริมหลักสูตร    สอนครั้งที่...2........จำนวน 2  ชั่วโมง 
ครั้งที่/
ชั่วโมง 

กิจกรรม สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/
หลักฐาน 

เครื่องมือและ 
วิธีการวัดผล 

2/2 ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน (MOTIVATION) 
    ครูผู้สอนชี้ให้ผู้เรียนได้เห็นความสำคัญของการ
จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรในสถานศึกษาและให้แต่
ละคนแสดงความคิดเห็นพร้อมยกตัวอย่างตามความ
เข้าใจ เพ่ือเชื่อมโยงเข้าสู่ขั้นสอน 
 

ขั้นศึกษาข้อมูล (INFORMATION ) 
      ครูผู ้สอนบรรยาย  อธิบายเนื ้อหาเกี ่ยวกับ
ความหมายของกิจกรรม หลักการจัดกิจกรรมเสริม
หล ักส ูตร ท ักษะหล ักและค ุณล ักษณะอ ันพึง
ประสงค์ของผู้เรียน จุดมุ่งหมายการจัดกิจกรรม
เสร ิมหลักส ูตร แนวทางการจ ัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตร ปัจจัยที่เก่ียวข้องกับการจัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตร ความสำคัญและประโยชน์ของกิจกรรม
เสริมหลักสูตร 

 

ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ (APPLICATION ) 
ครูผู้สอนให้นักเรียนทำใบงาน/แบบฝึกปฏิบัติ 
 
 

ขั้นวัดผลประเมินผล (PROGRESS) 
1.  สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานเป็นรายบุคคล 
2.  ตรวจแบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
3.  ตรวจแบบทดสอบ 
4.  ตรวจใบงาน 
5.  ตรวจแบบประเมินด้านการทำงาน 
6.  การประเมินผลด้านคุณธรรมจริยธรรมและ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 
 
 

1. หนังสือเรียน 
2. ใบความรู้/ 
ใบงาน 
3.ระบบgoogle 
classroom 
4.สมาร์ทโฟน 
 

-  แบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ 
-  แบบประเมิน
ด้านการทำงาน 
-  แบบประเมิน
ด้านคุณธรรม
จริยธรรมและ
คุณลักษณะที่
พึงประสงค์ 

 
 

-  แบบประเมินพฤติกรรม
การเรียนรู้ 
-  ใบงาน 
-  แบบประเมิน 
ด้านการทำงาน 
- แบบประเมินด้าน
คุณธรรมจริยธรรมและ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่...3... เรื่อง...กิจกรรมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย.....สอนครั้งที่...3/2…ชั่วโมง 
ครั้งที่/
ชั่วโมง 

กิจกรรม สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/
หลักฐาน 

เครื่องมือและ 
วิธีการวัดผล 

3/2 ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน (MOTIVATION) 
     ครูผู ้สอนชี ้ให้ผู ้เร ียนได้เห็นความสำคัญของ
กิจกรรมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ
ไทย  
 

ขั้นศึกษาข้อมูล (INFORMATION ) 
     ครูผู ้สอนบรรยาย  ความหมายของกิจกรรม
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
จุดมุ่งหมายของการจัดกิจกรรมองค์การนักวิชาชีพ
ในอนาคตแห่งประเทศไทย ประเภทขององค์การ
นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย แนวทางการ
จัดกิจกรรมองค์การนักว ิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย แนวปฏิบัติการจัดกิจกรรมองค์การ
น ักว ิชาช ีพในอนาคตแห ่งประเทศไทย และ
ข้อกำหนดในการประเมินองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย 
 

ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ (APPLICATION ) 
ครูผู้สอนให้นักเรียนทำใบงาน/แบบฝึกปฏิบัติ 
 

ขั้นวัดผลประเมินผล (PROGRESS) 
1.  สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานเป็นรายบุคคล 
2.  ตรวจแบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
3.  ตรวจแบบทดสอบ 
4.  ตรวจใบงาน 
5.  ตรวจแบบประเมินด้านการทำงาน 
6.  การประเมินผลด้านคุณธรรมจริยธรรมและ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 
 
 

1. หนังสือเรียน 
2. ใบความรู้/ 
ใบงาน 
3.ระบบ google 
classroom 
4.สมาร์ทโฟน 
 
 

-  แบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ 
-  แบบประเมิน
ด้านการทำงาน 
-  แบบประเมิน
ด้านคุณธรรม
จริยธรรมและ
คุณลักษณะที่
พึงประสงค์ 

 
 

-  แบบประเมินพฤติกรรม
การเรียนรู้ 
-  ใบงาน 
-  แบบประเมิน 
ด้านการทำงาน 
-  แบบประเมินด้าน
คุณธรรมจริยธรรมและ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 
 

 
 
 
 
 
หน่วยการเรียนรู้ที่...4.เรื่อง...กิจกรรมเสริมสร้างทักษะประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพ...สอนครั้งที่...4/2 ชั่วโมง 



 

 

ครั้งที่/
ชั่วโมง 

กิจกรรม สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/
หลักฐาน 

เครื่องมือและ 
วิธีการวัดผล 

4/2  ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน (MOTIVATION) 
    ครูผู้สอนชี้ให้ผู้เรียนได้เห็นความสำคัญของ
กิจกรรมเสริมสร้างทักษะประสบการณ์วิชาการ
และวิชาชีพ 
  

ขั้นศึกษาข้อมูล (INFORMATION ) 
      ครูผู้สอนบรรยาย  อธิบายความหมายและ
ความสำคัญของกิจกรรมนักศึกษา  กิจกรรม
นักศึกษากับการพัฒนาบุคลิกภาพ กิจกรรม
นักศึกษากับการพัฒนาความรู้ทางวิชาการ 
กิจกรรมนักศึกษากับการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ 
กิจกรรมนักศึกษากับการสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างเพื่อน กิจกรรมนักศึกษากับการสร้าง
ความสัมพันธ์กับครูอาจารย์ และกิจกรรมนักศึกษา
กับการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน 
 

ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ (APPLICATION ) 
ครูผู้สอนให้นักเรียนทำใบงาน/แบบฝึกปฏิบัติ 
 

ขั้นวัดผลประเมินผล (PROGRESS) 
1.  สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานเป็นรายบุคคล 
2.  ตรวจแบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
3.  ตรวจแบบทดสอบ 
4.  ตรวจใบงาน 
5.  ตรวจแบบประเมินด้านการทำงาน 
6.  การประเมินผลพฤติกรรม ด้านคุณธรรม
จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 
 
 

1. หนังสือเรียน 
2. ใบความรู้/ 
ใบงาน 
3.ระบบgoogle 
classroom 
4.สมาร์ทโฟน 
 

-  แบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ 
-  แบบประเมิน
ด้านการทำงาน 
-  แบบประเมิน
ด้านคุณธรรม
จริยธรรมและ
คุณลักษณะที่
พึงประสงค์ 
 

 

-  แบบประเมินพฤติกรรม
การเรียนรู้ 
-  ใบงาน 
-  แบบประเมิน 
ด้านการทำงาน 
-  แบบประเมินด้าน
คุณธรรมจริยธรรมและ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่...5..เรื่อง...กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต สอนครั้งที่...5/2  ชั่วโมง 
ครั้งที่/
ชั่วโมง 

กิจกรรม สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/
หลักฐาน 

เครื่องมือและ 
วิธีการวัดผล 

5/2 ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน (MOTIVATION) 
    ครูผู ้สอนชี ้ให้ผู ้เร ียนได้เห็นความสำคัญของ
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต  
  

ขั้นศึกษาข้อมูล (INFORMATION ) 
     ครูผู้สอนบรรยาย  อธิบายกิจกรรมการพัฒนา
คุณภาพชีวิต  วัตถุประสงค์ของกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพชีวิต ประเภทของกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต ขั้นตอนการทำกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต 
และแนวทางการดำเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 
 

ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ (APPLICATION ) 
ครูผู้สอนให้นักเรียนทำใบงาน/แบบฝึกปฏิบัติ 
 

ขั้นวัดผลประเมินผล (PROGRESS) 
1.  สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานเป็นรายบุคคล 
2.  ตรวจแบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
3.  ตรวจแบบทดสอบ 
4.  ตรวจใบงาน 
5.  ตรวจแบบประเมินด้านการทำงาน 
6.  การประเมินผลพฤติกรรมด้านคุณธรรม 
จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 
 
 

1. หนังสือเรียน 
2. ใบความรู้/ 
ใบงาน 
3.ระบบgoogle 
classroom 
4.สมาร์ทโฟน 
 

-  แบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ 
-  แบบประเมิน
ด้านการทำงาน 
-  แบบประเมิน
ด้านคุณธรรม
จริยธรรมและ
คุณลักษณะที่
พึงประสงค์ 
 

 

-  แบบประเมินพฤติกรรม
การเรียนรู้ 
-  ใบงาน 
-  แบบประเมิน 
ด้านการทำงาน 
-  แบบประเมินด้าน
คุณธรรมจริยธรรมและ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่...6....เรื่อง.....กิจกรรมพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชนและสังคม.......สอนครั้งที่...6/2  ชั่วโมง 
ครั้งที่/
ชั่วโมง 

กิจกรรม สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/
หลักฐาน 

เครื่องมือและ 
วิธีการวัดผล 

6/2 ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน (MOTIVATION) 
    ครูผู ้สอนชี ้ให้ผู ้เร ียนได้เห็นความสำคัญของ
กิจกรรมพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชนและสังคม 
 
 
 

 ขั้นศึกษาข้อมูล (INFORMATION ) 
    ครูผู ้สอนบรรยาย  อธิบายการพัฒนาตนเอง 
การพัฒนาครอบครัว การพัฒนาชุมชนและสังคม
และแนวทางการสร้างจิตสาธารณะ 
 
 
 

ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ (APPLICATION ) 
ครูผู้สอนให้นักเรียนทำใบงาน/แบบฝึกปฏิบัติ 
 
 
 

ขั้นวัดผลประเมินผล (PROGRESS) 
1.  สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานเป็นรายบุคคล 
2.  ตรวจแบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
3.  ตรวจแบบทดสอบ 
4.  ตรวจใบงาน 
5.  ตรวจแบบประเมินด้านการทำงาน 
6.  การประเมินผลพฤติกรรมด้านคุณธรรม 
จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 
 

1. หนังสือเรียน 
2. ใบความรู้/ 
ใบงาน 
3.ระบบgoogle 
classroom 
4.สมาร์ทโฟน 
 

-  แบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ 
-  แบบประเมิน
ด้านการทำงาน 
-  แบบประเมิน
ด้านคุณธรรม
จริยธรรมและ
คุณลักษณะที่
พึงประสงค์ 
 

 

-  แบบประเมินพฤติกรรม
การเรียนรู้ 
-  ใบงาน 
-  แบบประเมิน 
ด้านการทำงาน 
-  แบบประเมินด้าน
คุณธรรมจริยธรรมและ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่.....7....เรื่อง.....กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและ
ท้องถิ่น.....สอนครั้งที่...7/2   ชั่วโมง 

ครั้งที่/
ชั่วโมง 

กิจกรรม สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/
หลักฐาน 

เครื่องมือและ 
วิธีการวัดผล 

7/2  ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน (MOTIVATION) 
    ครูผู ้สอนชี ้ให้ผู ้เร ียนได้เห็นความสำคัญของ
กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาที่เป็น
ประโยชน์ต่อชุมชนและท้องถิ่น 
 
 

 ขั้นศึกษาข้อมูล (INFORMATION ) 
      ครูผู้สอนบรรยาย  อธิบายการมีส่วนร่วมใน
การจัดทำแผนพัฒนากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อ
ชุมชนและท้องถิ่น การจัดทำเวทีประชาชน การ
ประชุมกลุ่มย่อย การสัมมนา การสำรวจประชามติ 
การประชาพิจารณ์ การจัดทำแผนพัฒนาชุมชน 
  

ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ (APPLICATION ) 
ผู้สอนให้ผู้เรียนทำกรณีศึกษา แล้วนำเสนอ 
หน้าชั้นเรียน  

  

ขั้นวัดผลประเมินผล (PROGRESS) 
1.  สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานเป็นรายบุคคล 
2.  ตรวจแบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
3.  ตรวจแบบทดสอบ 
4.  ตรวจใบงาน 
5.  ตรวจแบบประเมินด้านการทำงาน 
6.  การประเมินผลพฤติกรรมด้านคุณธรรม
จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 
 

1. หนังสือเรียน 
2. ใบความรู้/ 
ใบงาน 
3.ระบบgoogle 
classroom 
4.สมาร์ทโฟน 
 

-  แบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ 
-  แบบประเมิน
ด้านการทำงาน 
-  แบบประเมิน
ด้านคุณธรรม
จริยธรรมและ
คุณลักษณะที่
พึงประสงค์ 
 

 

-  แบบประเมินพฤติกรรม
การเรียนรู้ 
-  ใบงาน 
-  แบบประเมิน 
ด้านการทำงาน 
-  แบบประเมินด้าน
คุณธรรมจริยธรรมและ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่...8...เรื่อง..การเป็นผู้นำชุมชนและผู้ตามตามระบอบประชาธิปไตย.....สอนครั้งที่...8/2   ชั่วโมง 
ครั้งที่/
ชั่วโมง 

กิจกรรม สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/
หลักฐาน 

เครื่องมือและ 
วิธีการวัดผล 

8/2 ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน (MOTIVATION) 
    ครูผู้สอนชี้ให้ผู้เรียนได้เห็นความสำคัญของการ
เป็นผู้นำชุมชนและผู้ตามตามระบอบประชาธิปไตย 
 
  
 
 

ขั้นศึกษาข้อมูล (INFORMATION ) 
     ครูผู้สอนบรรยาย  อธิบายเกี่ยวกับการคัดเลือก
ผู้นำชุมชน การพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน หน้าที่
และบทบาทของผู้นำชุมชน คณะกรรมการชุมชน 
และความหมายและแนวทางทางการพัฒนาตนเอง
ของผู้ตาม 
  
 
 

ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ (APPLICATION ) 
     ครูผู้สอนให้นักเรียนทำใบงาน/แบบฝึกปฏิบัติ 
 
 
 

ขั้นวัดผลประเมินผล (PROGRESS) 
1.  สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานเป็นรายบุคคล 
2.  ตรวจแบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
3.  ตรวจแบบทดสอบ 
4.  ตรวจใบงาน 
5.  ตรวจแบบประเมินด้านการทำงาน 
6.  การประเมินผลพฤติกรรมด้านคุณธรรม
จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 
 
 
 
 
 

1. หนังสือเรียน 
2. ใบความรู้/ 
ใบงาน 
3.ระบบgoogle 
classroom 
4.สมาร์ทโฟน 
 

-  แบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ 
-  แบบประเมิน
ด้านการทำงาน 
-  แบบประเมิน
ด้านคุณธรรม
จริยธรรมและ
คุณลักษณะที่
พึงประสงค์ 
 

 

-  แบบประเมินพฤติกรรม
การเรียนรู้ 
-  ใบงาน 
-  แบบประเมิน 
ด้านการทำงาน 
-  แบบประเมินด้าน
คุณธรรมจริยธรรมและ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 

 
 

 
 
 
 
 



 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่.9 เรื่อง.กิจกรรมเกี่ยวกับความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์.สอนครั้งที่ 9/2ชั่วโมง 
ครั้งที่/
ชั่วโมง 

กิจกรรม สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/
หลักฐาน 

เครื่องมือและ 
วิธีการวัดผล 

9/2 ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน (MOTIVATION) 
    ครูผู้สอนชี้ให้ผู้เรียนได้เห็นความสำคัญของ
กิจกรรมเกี่ยวกับความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 
 
  
 
 

ขั้นศึกษาข้อมูล (INFORMATION ) 
     ครูผู้สอนบรรยาย  อธิบายความหมายและ
ความสำคัญของชาติไทย  ความหมายและ
ความสำคัญของศาสนา และพระมหากรุณาธิคุณ
แห่งพระมหากษัตริย์ 
  
 
 

ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ (APPLICATION ) 
     ครูผู้สอนให้นักเรียนทำใบงาน/แบบฝึกปฏิบัติ 
 
 
 

ขั้นวัดผลประเมินผล (PROGRESS) 
1.  สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานเป็นรายบุคคล 
2.  ตรวจแบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
3.  ตรวจแบบทดสอบ 
4.  ตรวจใบงาน 
5.  ตรวจแบบประเมินด้านการทำงาน 
6.  การประเมินผลพฤติกรรมด้านคุณธรรม
จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 
 
 
 
 
 

1. หนังสือเรียน 
2. ใบความรู้/ 
ใบงาน 
3.ระบบgoogle 
classroom 
4.สมาร์ทโฟน 
 

-  แบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ 
-  แบบประเมิน
ด้านการทำงาน 
-  แบบประเมิน
ด้านคุณธรรม
จริยธรรมและ
คุณลักษณะที่
พึงประสงค์ 
 

 

-  แบบประเมินพฤติกรรม
การเรียนรู้ 
-  ใบงาน 
-  แบบประเมิน 
ด้านการทำงาน 
-  แบบประเมินด้าน
คุณธรรมจริยธรรมและ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 

 
 

 
 
 
 
 



 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่.10 เรื่อง...................การเขียนโครงการ.................   สอนครั้งที่     10/2  ชั่วโมง 
ครั้งที่/
ชั่วโมง 

กิจกรรม สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/
หลักฐาน 

เครื่องมือและ 
วิธีการวัดผล 

10/2 ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน (MOTIVATION) 
    ครูผู้สอนชี้ให้ผู้เรียนได้เห็นความสำคัญของการ
เขียนโครงการ 
 
  
 
 

ขั้นศึกษาข้อมูล (INFORMATION ) 
     ครูผู้สอนบรรยาย  อธิบายความหมายและ
ความสำคัญของการเขียนโครงการ หัวข้อโครงการ 
การวางแผนการทำโครงการ วิธีการเขียนโครงการ 
ตัวอย่างการเขียนโครงการ 
 
 

ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ (APPLICATION ) 
     ครูผู้สอนให้นักเรียนทำใบงาน/แบบฝึกปฏิบัติ 
 
 
 

ขั้นวัดผลประเมินผล (PROGRESS) 
1.  สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานเป็นรายบุคคล 
2.  ตรวจแบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
3.  ตรวจแบบทดสอบ 
4.  ตรวจใบงาน 
5.  ตรวจแบบประเมินด้านการทำงาน 
6.  การประเมินผลพฤติกรรมด้านคุณธรรม
จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 
 
 
 
 
 

1. หนังสือเรียน 
2. ใบความรู้/ 
ใบงาน 
3.ระบบgoogle 
classroom 
4.สมาร์ทโฟน 
 

-  แบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ 
-  แบบประเมิน
ด้านการทำงาน 
-  แบบประเมิน
ด้านคุณธรรม
จริยธรรมและ
คุณลักษณะที่
พึงประสงค์ 
 

 

-  แบบประเมินพฤติกรรม
การเรียนรู้ 
-  ใบงาน 
-  แบบประเมิน 
ด้านการทำงาน 
-  แบบประเมินด้าน
คุณธรรมจริยธรรมและ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่.11 เรื่อง.....การสรุปรายงานผล.................   สอนครั้งที่     11/2  ชั่วโมง 
ครั้งที่/
ชั่วโมง 

กิจกรรม สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/
หลักฐาน 

เครื่องมือและ 
วิธีการวัดผล 

11/2 ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน (MOTIVATION) 
    ครูผู้สอนบอกแนวทางในการสรุปรายงานผล
โครงการ 
 
  
 
 

ขั้นศึกษาข้อมูล (INFORMATION ) 
     ครูผู้สอนบรรยาย  อธิบายเกี่ยวกับการสรุป
รายงานผลโครงการ  แนวทางการสรุปรายงานผล
เพ่ือรองรับการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น 
 
 

ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ (APPLICATION ) 
     ครูผู้สอนให้นักเรียนทำใบงาน/แบบฝึกปฏิบัติ 
 
 
 

ขั้นวัดผลประเมินผล (PROGRESS) 
1.  สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานเป็นรายบุคคล 
2.  ตรวจแบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
3.  ตรวจแบบทดสอบ 
4.  ตรวจใบงาน 
5.  ตรวจแบบประเมินด้านการทำงาน 
6.  การประเมินผลพฤติกรรมด้านคุณธรรม
จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 
 
 
 
 
 

1. หนังสือเรียน 
2. ใบความรู้/ 
ใบงาน 
3.ระบบgoogle 
classroom 
4.สมาร์ทโฟน 
 

-  แบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ 
-  แบบประเมิน
ด้านการทำงาน 
-  แบบประเมิน
ด้านคุณธรรม
จริยธรรมและ
คุณลักษณะที่
พึงประสงค์ 
 

 

-  แบบประเมินพฤติกรรม
การเรียนรู้ 
-  ใบงาน 
-  แบบประเมิน 
ด้านการทำงาน 
-  แบบประเมินด้าน
คุณธรรมจริยธรรมและ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่.12 เรื่อง.ปฏิบัติการดำเนินงานตามโครงการเพื่อพัฒนาสมาชิก.สอนครั้งที ่ 12-17/12  ชั่วโมง 
ครั้งที่/
ชั่วโมง 

กิจกรรม สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/
หลักฐาน 

เครื่องมือและ 
วิธีการวัดผล 

12-
17/12 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน (MOTIVATION) 
    ครูผู้สอนแนะนำวิธีปฏิบัติในการดำเนินงานตาม
โครงการเพ่ือพัฒนาสมาชิกในชมรม 
 
  
 
 

ขั้นศึกษาข้อมูล (INFORMATION ) 
     ครูผู้สอนอธิบายเกี่ยวกับการปฏิบัติการ
ดำเนินงานตามโครงการเพ่ือพัฒนาสมาชิก 
 
 

ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ (APPLICATION ) 
     ครูผู้สอนให้นักเรียนทำใบงาน/แบบฝึกปฏิบัติ 
 
 
 

ขั้นวัดผลประเมินผล (PROGRESS) 
1.  สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานเป็นรายบุคคล 
2.  ตรวจแบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
3.  ตรวจแบบทดสอบ 
4.  ตรวจใบงาน 
5.  ตรวจแบบประเมินด้านการทำงาน 
6.  การประเมินผลพฤติกรรมด้านคุณธรรม
จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 
 
 
 
 
 

1. หนังสือเรียน 
2. ใบความรู้/ 
ใบงาน 
3.ระบบgoogle 
classroom 
4.สมาร์ทโฟน 
 

-  แบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ 
-  แบบประเมิน
ด้านการทำงาน 
-  แบบประเมิน
ด้านคุณธรรม
จริยธรรมและ
คุณลักษณะที่
พึงประสงค์ 
 

 

-  แบบประเมินพฤติกรรม
การเรียนรู้ 
-  ใบงาน 
-  แบบประเมิน 
ด้านการทำงาน 
-  แบบประเมินด้าน
คุณธรรมจริยธรรมและ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

7. การประเมินผล 
 นักเรียนจะต้องมีผลประเมิน ผ่าน ในทุกส่วนการประเมิน จึงถือว่า ผ่านกิจกรรม ดังนี้ 
 1. การเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง 
 2. การเข้าร่วมกิจกรรมของวิทยาลัย 
 3. การเข้าร่วมกิจกรรมของชมรมวิชาชีพ 
 4. การเข้าร่วมกิจกรรมชมรมวิชาชีพอ่ืน 
  
8. เครื่องมือวัดผล 
 8.1  แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 8.2  แบบทดสอบหลังเรียน 
 8.3  คู่มือกิจกรรม 
 8.4  แบบประเมินด้านคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 
9. เห็นชอบดำเนินการตามโครงการสอนนี้ 
 

ลงชื่อ.................................................... 
(นางสาวพนิดา  ชมยินดี) 

ครูผู้สอน 
 
  ลงชื่อ....................................................                                     ลงชื่อ........................ ......................... 
           (นางสาวพนิดา ชมยินดี)                                                    (นายดิเรก  ไชยทองงาม) 
           ครูที่ปรึกษาชมรมวิชาชีพ                                           หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 
 
ความเห็นรองผู้อำนวยการ....................................................................................................... ..................................... 
............................................................................................................................. ......................................................... 
 

 
 ลงชื่อ.................................................. 

         (นายธวัชชัย  ดุกสุขแก้ว) 
            รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 

 
 
ความเห็นผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
 อนุมัติ   ไม่อนุมัติ เนื่องจาก..............................................................................................  

 
ลงชื่อ............................................................... 

(นายนิมิตร   ศรียาภัย) 
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 


