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รายการตรวจสอบและอนญุาตให้ใช้ 
 

  □ ควรอนุญาตให้ใช้ในการสอนได้ 
 □ ควรปรับปรุงเกี่ยวกับ
..........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................... 
   

ลงชื่อ...................................................... 
( นางสาวกัลยา  ผากาเกตุ) 

หัวหน้าสาขาวิชาสามัญ สัมพันธ์ 
........../............/........... 

□ ควรอนุญาตให้ใช้ในการสอนได้ 
 □ ควรปรับปรุงดังเสนอ 
 □ อื่น ๆ 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ...................................................... 
 ( นายอรุณ  เกล่ือนพันธ์ ) 

  รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
........./............/...........  

 □ ควรอนุญาตให้ใช้ในการสอนได้ 
 □ อื่น ๆ 
..........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ...................................................... 
( นายนิมิตร  ศรียาภัย ) 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
........./............/........... 

 
 
 



ค าน า 
 

แผนการจัดการเรียนรู้วิชา  “การวิจัยเบื้องต้น”  รหัสวิชา 30000-1302 จัดท าขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการจัดการเรียนการสอน วิชาการวิจัยเบื้องต้น ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  พุทธศักราช  
2563  ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  โดยจัดการเรียนการสอนท้ังหมด 18 สัปดาห ์สัปดาห์ละ 
3 ช่ัวโมง เนื้อหาภายในแบ่งออกเป็น 10 หน่วย  ประกอบด้วย ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการวิจัย การก าหนด
ปัญหาของการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย สมมติฐานการวิจัย  ตัวแปรและข้อมูลของการวิจัย ประชากรและกลุ่ม
ตัวอย่าง  เครื่องมือวิจัยและการเก็บรวบรวมข้อมูล  เค้าโครงของการวิจัย  การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียน
รายงานการวิจัย ทบทวนความรู้ก่อนประเมินผลปลายภาคเรียน 
 ผู้จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ได้เน้นการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนา
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (3R8C)ของผู้เรียน และหวังว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการ
สอนเป็นอย่างดียิ่ง  หากครูผู้สอนน าแผนการการจัดการเรียนรู้เล่มนี้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนมี
ข้อเสนอแนะประการใดขอได้โปรดแจ้งผู้จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ด้วย  จักเป็นพระคุณอย่างยิ่ง  
 

 
ชญานนท์  สายนาค 

ผู้จัดท า 
 



 
 
 

 
 

ส่วนที่ 1  แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

1. ช่ือวิชา การวิจัยเบื้องต้น  รหัสวิชา 30000-1302  จ านวน 3 หน่วยกิต 3 ช่ัวโมง 

2. ค าอธิบายราวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติขั้นตอนและวิธีด าเนินการวิจัยเบื้องต้น เกี่ยวกับความหมายและความส าคัญของการวิจัย 

ประเภทของงานวิจัย การเลือกหัวข้อ ก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตของงานวิจัย การก าหนดสมมุติฐาน  การ
เขียนโครงร่างของการวิจัย สถิติการวิจัย การสร้างเครื่องมือรวบรวมข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และ
แปรผลข้อมูล การสรุปผลการวิจัยและการเขียนรายงานการวิจัย 

3. จุดประสงค์รายวิชา 
3.1 เข้าใจขั้นตอนและวิธีการด าเนินการวิจัยเบื้องต้น 

   3.2 สามารถเขียนโครงร่างของการวิจัย วางแผนการด าเนินการวิจัย สรุปและเขียนรายงานการวิจัย 
  3.3 มีเจตคติท่ีดีต่อการวิจัยและกิจนิสัยท่ีดีในการปฏิบัติงานวิจัย 
 
4. สมรรถนะรายวิชา 
  4.1 แสดงความรู้เกี่ยวกับข้ันตอนและวิธีการด าเนินการวิจัยเบื้องต้น   
   4.2 เขียนโครงร่างของการวิจัย   
   4.3 วางแผนการด าเนินการวิจัย   
   4.4 รวบรวม วิเคราะห์ และแปรผลข้อมูล 
  4.5 สรุปผลการวิจัย 
   4.6 เขียนรายงานการวิจัย 

 
 
 

 

 

 

 



5. การวิเคราะห์หลักสูตร 

 พุทธิพิสัย (30%) 

ทัก
ษะ

พิส
ัย 

(4
0%

) 

จิต
พิส

ัย 
(3

0%
) 

รว
ม 

ล า
ดับ

คว
าม

ส า
คัญ

 

จ า
นว

นชั่
วโ

มง
 

คว
าม

รู้ 

คว
าม

เข
้าใ

จ 

กา
รน

 าไ
ปใ

ช ้

กา
รวิ

เค
รา

ะห
์ 

กา
รส

ังเค
รา

ะห
์ 

กา
รป

ระ
เมิ

น 

1. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการวิจัย 1 1 - - - - 3 3 8 8 4 
2. การก าหนดปัญหาของการวิจัย - 1 - - - - 3 3 7 9 2 
3. ระเบียบวิธีวิจัย - - 1 - - - 2 3 6 10 2 
4. สมมติฐานการวิจัย - - 1 1 - - 4 3 9 6 4 
5. ตัวแปรและข้อมูลของการวิจัย - - - - 1 - 4 3 8 7 4 
6. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง - 1 1 1 - - 4 3 10 5 8 
7. เครื่องมือวิจัยและการเก็บรวบรวมข้อมูล - - 2 2 1 - 7 3 15 1 12 
8. เค้าโครงของการวิจัย - - - 1 1 1 5 3 11 4 12 
9. การวิเคราะห์ข้อมูล 1 - - 2 1 1 4 3 12 3 8 
10. การเขียนรายงานการวิจัย 1 1 1 2 1 1 4 3 14 2 12 
สอบปลายภาคเรียน - - - - - - - - - - 4 

รวม 3 4 6 9 5 3 40 30 100  36 
ล าดับความส าคัญ 4 6 3 1 2 5      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พฤติกรรม 

ช่ือหน่วย 



6. ก าหนดหน่วยการเรียนรู้จากการวิเคราะห์ค าอธิบายรายวิชา 
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ประจ าหน่วย สมรรถนะประจ าหน่วย 

หน่วยที่ 1 ความรู้พื้นฐาน
เกี่ยวกับการวิจัย 

1. วิธีการแสวงหาความรู้ความจริง 
ของมนุษย์ 
2.ความหมายของการวิจัย 
3.ประเภทของการวิจัยหลักเกณฑ์
ในการเลือกปัญหาการวิจัย 

1.อธิบายวิธีการแสวงหาความรู้ความจริงของ
มนุษย์ได้ 
2.อธิบายความหมายของการวิจัยได้ 
3.อธิบายประเภทของการวิจัยได้ 
4.อธิบายหลักเกณฑ์ในการเลือกปัญหา 
การวิจัยได้ 
5. มีเจคติท่ีดีต่อการเรียนรู้วิชาการวิจัย
เบ้ืองต้น 

หน่วยที่ 2 การก าหนดปัญหา
ของการวิจัย 
 

1. การเกิดขึ้นของปัญหา 
2. ลักษณะของปัญหาของวิจัย 
3. หลักเกณฑ์ในการก าหนดปัญหา
วิจัย 
4. รูปแบบของการก าหนดปัญหา 
วิจัย 
5. แหล่งท่ีมาปัญหาวิจัย 
 

1. อธิบายการเกิดขึ้นของปัญหาได้ 
2. อธิบายลักษณะของปัญหาของวิจัย 
3. อธิบายหลักเกณฑ์ในการก าหนดปัญหา
วิจัยได้ 
4. อธิบายรูปแบบการก าหนดปัญหาวิจัยได้ 
5. อธิบายแหล่งท่ีมาปัญหาวิจัยได้ 
6. มี เจคติท่ีดีต่อการเรียนรู้วิ ชาการวิ จัย
เบ้ืองต้น 

หน่วยที่ 3 ระเบียบวิธีวิจัย 1. การวิจัยประเภทไม่มีการทดลอง 
2. การวิจัยประเภททดลอง 

1. อธิบายการวิจัยประเภทไม่มีการทดลอง 
2. อธิบายการวิจัยประเภททดลอง 
3. มีเจคติท่ีดีต่อการเรียนรู้วิชาการวิจัย
เบ้ืองต้น 

หน่วยที่ 4 สมมติฐานการวิจัย 1. แนวคิดของการตั้งสมมติฐาน 
2. ชนิดของสมมติฐาน 
3. ระดับนัยส าคัญ 
4. ชนิดของการตัดสินใจ 
5. การทดสอบสมมติฐาน 
 

1.อธิบายความหมายของการวิจัยได้ 
2.อธิบายประเภทของการวิจัยได้ 
3.อธิบายหลักเกณฑ์ในการเลือกปัญหาการ
วิจัยได้ 
4. มีเจคติท่ีดีต่อการเรียนรู้วิชาการวิจัย
เบ้ืองต้น 

หน่วยที่ 5 ตัวแปรและข้อมูล
ของการวิจัย 

1. ความหมายของตัวแปร 
2. ประเภทของตัวแปร 
3. ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 
4. การนิยามตัวแปร 

1. อธิบายความหมายของตัวแปรได้ 
2. อธิบายประเภทของตัวแปรได้ 
3. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรได้ 
4. อธิบายการนิยามของตัวแปรได้ 



5. มีเจคติท่ีดีต่อการเรียนรู้วิชาการวิจัย
เบ้ืองต้น 

หน่วยที่ 6 ประชากรและกลุ่ม
ตัวอย่าง 

1. ความหมายของประชากร 
2. ประเภทของประชากร 
3. การเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
4.การก าหนดขนาดของกลุ่ม 
  ตัวอย่าง 
5. การเลือกกลุ่มตัวอย่าง 

1. อธิบายความหมายของประชากรได้ 
2. อธิบายประเภทของประชากรได้ 
3. อธิบายความหมายของกลุ่มตัวอย่างได้ 
4. อธิบายการสุ่มเลือกตัวอย่างได้ 
5. มีเจคติท่ีดีต่อการเรียนรู้วิชาการวิจัย
เบ้ืองต้น 

หน่วยที่ 7 เครื่องมือวิจัยและ
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

1. ความหมายของเครื่องมือวิจัย 
2. ความเท่ียงตรงของเครื่องมือวิจัย 
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
4. ความหมายของข้อมูล 
5. ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล 
6. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

1.อธิบายความหมายของเครื่องมือวิจัยได้ 
2. ตรวจสอบความเท่ียงตรงของเครื่องมือ
วิจัยได้ 
3. อธิบายวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลได้ 
4.อธิบายความหมายของข้อมูลได้ 
5. อธิบายข้ันตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลได้ 
6. สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยได้ 
7. มี เจคติท่ีดีต่อการเรียนรู้วิชาการวิ จัย
เบ้ืองต้น 

หน่วยที่ 8 เค้าโครงของการวิจัย 1. รูปแบบของเค้าโครงการวิจัย 
2. ช่ือเรื่องของการวิจัย 
3. การเขียนเค้าโครงวิจัย บทท่ี 1. 
4. การเขียนเค้าโครงวิจัย บทท่ี 2. 
5. การเขียนเค้าโครงวิจัย บทท่ี 3. 
6. การเขียนบรรณานุกรม 
7. การเขียนภาคผนวก 

1. บอกรูปแบบของโครงการวิจัยได้ 
2. ต้ังช่ือเรื่องของการวิจัยได้ 
3. เขียนเค้าโครงวิจัย บทท่ี 1.ได้ 
4. เขียนเค้าโครงวิจัย บทท่ี 2.ได้ 
5. เขียนเค้าโครงวิจัย บทท่ี3.ได้ 
6. เขียนบรรณานุกรมได้ 
7. เขียนภาคผนวกได้ 
8. มี เจคติท่ีดีต่อการเรียนรู้วิชาการวิ จัย
เบ้ืองต้น 

หน่วยที่ 9 การวิเคราะห์ข้อมูล 1. ประเภทของสถิติ 
2. การแจกแจงความถ่ี 
3. การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง 
4. การวัดการกระจาย 
5. สถิติท่ีใช้ในการเปรียบเทียบ 

1. อธิบายสถิติท่ีใช้ในการวิจัยได้ 
2. ทดสอบสมมติฐานโดยใช้การทดสอบแบบ 
ต่าง ๆ ได้ 
3. มีเจคติท่ีดีต่อการเรียนรู้วิชาการวิจัย 
เบ้ืองต้น 

หน่วยที่ 10 การเขียนรายงาน
การวิจัย 

1. การเขียนรายงานวิจัย 
2. รูปแบบเอกสารงานวิจัย 

1. อธิบายการเขียนรายงานวิจัยได้ 
2. อธิบายรูปแบบเอกสารงานวิจัยได้ 



3. ส่วนประกอบของรายงาน 3. สามารถเขียนรายงานการวิจัยได้ 
4. มีเจคติท่ีดีต่อการเรียนรู้วิชาการวิจัย 
เบ้ืองต้น 

สอบปลายภาค   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7.เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้สภาพจริง 
 7.1 การแบ่งคะแนน คิดเป็นร้อยละ 50 ผ่านเกณฑ์การประเมิน 

หน่วยที่ ผลงาน/ปฏิบัติงาน 

(ทักษะพิสัย) 
ทดสอบ 

(พุทธพิสัย) 
พฤติกรรม 
(จิตพิสัย) 

รวม ร้อยละ50 
ของคะแนนเต็ม 

1 3 2 3 8 4 
2 3 1 3 7 3.5 
3 2 1 3 6 3 
4 4 2 3 9 4.5 
5 4 1 3 8 4 
6 4 3 3 10 5 
7 7 5 3 15 7.5 
8 5 3 3 11 5.5 
9 4 5 3 12 6 
10 4 7 3 14 7 
รวม 40 30 30 100 50 

  
  พุทธพิสัย       30 คะแนน 
   -ทดสอบระหว่างภาคเรียน (10 คะแนน) 
   -ทดสอบประมวลผลปลายภาคเรียน (20 คะแนน)    
  ทักษะพิสัย       40 คะแนน 
   -งานท่ีมอบหมาย/ใบงาน (20 คะแนน) 
   -ช้ินงาน (20 คะแนน) 
  จิตพิสัย        30  คะแนน 
   รวม                100 คะแนน 
  7.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 

การวัดผลประเมินผลน าคะแนนแต่ละหน่วยการเรียนรวมกันแล้วน ามาประเมินผลการเรียนรู้ ดังนี้ 
  คะแนนผลการประเมิน 80 ขึ้นไป    ระดับผลการเรียน 4 
  คะแนนผลการประเมิน 75-79    ระดับผลการเรียน 3.5 
  คะแนนผลการประเมิน 70-74    ระดับผลการเรียน 3 
  คะแนนผลการประเมิน 65-69    ระดับผลการเรียน 2.5 

คะแนนผลการประเมิน 60-64    ระดับผลการเรียน 2 
  คะแนนผลการประเมิน 55-59    ระดับผลการเรียน 1.5 



  คะแนนผลการประเมิน 50-54    ระดับผลการเรียน 1 
  คะแนนผลการประเมินต่ ากว่า 49 ลงมา   ระดับผลการเรียน 0 
8. เคร่ืองมือวัดผล 
 8.1 แบบทดสอบหลังเรียน 
 8.2  ใบงาน 
 8.3  แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 



แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการวิจัย จ านวน       4           ช่ัวโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจ าหน่วย 
1.1 วิธีการแสวงหาความรู้ความจริงของมนุษย์ 
1.2 ความหมายของการวิจัย 
1.3 ประเภทของการวิจัยหลักเกณฑ์ในการเลือกปัญหาการวิจัย 
1.4 เพื่อให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีสถานศึกษาก าหนดและบูรณาการตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 
2. สมรรถนะประจ าหน่วย 

2.1 อธิบายวิธีการแสวงหาความรู้ความจริงของมนุษย์ได้ 
2.2 อธิบายความหมายของการวิจัยได้ 
2.3 อธิบายประเภทของการวิจัยได้ 
2.4 อธิบายหลักเกณฑ์ในการเลือกปัญหาการวิจัยได้ 
3. เนื้อหา 

   3.1 การแสวงหาความรู้ความจริงของมนุษย์ 
   3.2 ความหมายของการวิจัยได้ 
   3.3 ประเภทของการวิจัยได้  

    3.4 หลักเกณฑ์ในการเลือกปัญหาการวิจัยได้ 
4. ก าหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 

 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับ ความหมาย ประเภท และ
หลักเกณฑ์ของการวิจัย 

1. เครื่องมือในการวัดประเมินผลการเรียนรู้และสังเกต
พฤติกรรมผู้เรียนมีความสนใจเกิดความเข้าใจในสาระการ
เรียนรู้ตลอดจนแสดงความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
2. แสดงความคิดเห็นและสรุปสาระการเรียนรู้ประจ าหน่วยได้
อย่างถูกต้องทันเวลาท่ีก าหนดและเป็นระเบียบ 
3. ผู้เรียนทดสอบหลังเรียนโดยได้คะแนน 50%  เป็นอย่างต่ า 

 
 

 
 
 
 



5. กิจกรรมการเรียนการสอน  

คร้ังที่ / 
ชั่วโมง 

กิจกรรม สื่ออุปกรณ ์ ผลงาน/หลักฐาน 
เคร่ืองมือและ
วิธีการวัดผล 

1/4 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน  (Motivation) 
1. ทักทายและตรวจสอบรายช่ือ

ผู้เรียน แลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสาร
ของวิทยาลัยฯ 

2. แนะน าจุดประสงค์ของรายวิชา 
และมาตรฐานรายวิชา และ
เป้าหมายของการศึกษา 

3. แนะน าเกณฑ์การให้คะแนน การ
วัดประเมินผล การลา และจ านวน
คาบท่ีขาดได้ 

4. ผู้สอนแจ้งวัตถุประสงค์ของการ
เรียน เรื่อง ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ
การวิจัย  

5. ผู้สอนร่วมมือกับนักเรียนอธิบาย
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการวิจัย  

 

ขั้นศึกษาข้อมูล ( Information ) 
6. เปิดส่ือการเรียนการสอนเนื้อหา

ของหน่วยการเรียนรู้ท่ี 1  เรื่อง 
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการวิจัย  
ระบบ GOOGLE CLASSROOM 
และใช้ระบบ  GOOGLE MEET 

7.  อธิบายเนื้อหาตามส่ือการเรียน
และให้ผู้เรียนช่วยกันอภิปราย
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการวิจัย  

8. ครูอธิบาย 
- วิธีการแสวงหาความรู้ความจริง
ของมนุษย์ได้ 
- ความหมายของการวิจัยได้ 
- ประเภทของการวิจัยได้ 

1.เอกสารประกอบ
วิชาการวิจัยเบื้องต้น
2. ระบบ GOOGLE 
CLASSROOM และ 
GOOGLE MEET 
3.เครื่องรับโทรทัศน์ 
4.เครื่องคอมพิวเตอร์
พกพา หรือแท็บเล็ต 
หรือ สมาร์ทโฟน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ผลการประเมิน
แบบทดสอบหลัง
เรียนของนักเรียน 

 ผลการประเมิน
ในแบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ของ
นักเรียน 

 
 
 
 
 
 

 นักเรียนทดสอบ
แบบทดสอบหลัง
เรียน 

 สังเกตุพฤติกรรม
ผู้เรียนและ
ประเมินลงแบบ
ประเมินด้าน
คุณธรรม 
จริยธรรมและ
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค ์

 สรุปผลการ
เรียนรู้ของ
นักเรียน 
 

 
 



 
 
 
 
 
 

- หลักเกณฑ์ในการเลือกปัญหา
การวิจัยได้ 

9. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนซักถามข้อ
สงสัยท่ีเกิดขึ้นระหว่างการเรียน
การสอน  ตอบข้อซักถาม  และ
สรุปเนื้อหาโดยสรุป 

ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ (Application) 
10. ใหผู้้เรียนท าแบบฝึกหัดในระบบ 

GOOGLE CLASSROOM โดยครู
ให้ค าปรึกษากับนักเรียนอย่าง
ใกล้ชิด และสังเกตพฤติกรรมการ
เรียนของนักศึกษา 

11. ตรวจแบบฝึกหัด แนะน านักเรียน
ในเรื่องของการท างานด้วยความ
เป็นระเบียบ  

12. เฉลยแบบฝึกหัดหน้าช้ันเรียน โดย
สุ่มเรียกนักเรียนเพื่อร่วมเฉลย
แบบฝึกหัด และแลกเปล่ียนเหตุผล
ระหว่างกัน 

13. ให้นักเรียนฝึกท าแบบฝึกหัด 
 

ขั้นสรุปและประเมินผล ( Progress ) 
14. ทดสอบแบบทดสอบในระบบ 

GOOGLE CLASSROOM และ  
GOOGLE FORM 

15. เฉลยแบบทดสอบ  
16. ครูสรุปเนื้อหาท่ีเรียน 
17. บันทึกผลการประเมิน 



8. บันทึกหลังการสอน 
ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 
........……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………...........……………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………...........…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………...........………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………...........……………………………………………………………………………………………………………………………………………
ผลการเรียนของนักเรียน 
………………………………………………………………………………………………………………………………...........…………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...........………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ผลการจัดกิจกรรมการสอนของครู 
………………………………………………………………………………………………………………………………...........…………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคณุลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

 

สาขาวิชา...................................สาขางาน.................................ระดับช้ัน..................................กลุ่ม......................... 
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หมำยเหตุ                -  เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
   3  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนแสดงประพฤติปฏิบัติสม่ าเสมอและเป็นผู้น าได้ 

   2 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติสม่ าเสมอ 
1 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไม่สม่ าเสมอ 

   0  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ 
- คะแนนเฉลี่ย = คะแนนรวมนักเรียนรายบุคคล/10 

 

 

สัปดาห์ที่.................................. 



แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 การก าหนดปัญหาการวิจัย จ านวน       2         ช่ัวโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจ าหน่วย 
1.1 การเกิดขึ้นของปัญหา 
1.2 ลักษณะของปัญหาของวิจัย 
1.3 หลักเกณฑ์ในการก าหนดปัญหาวิจัย 
1.4 รูปแบบของการก าหนดปัญหาวิจัย 
1.5 แหล่งท่ีมาปัญหาวิจัย 
1.6 เพื่อให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีสถานศึกษาก าหนดและบูรณาการตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 
2. สมรรถนะประจ าหน่วย 

2.1 อธิบายการเกิดขึ้นของปัญหาได้ 
2.2 อธิบายลักษณะของปัญหาของวิจัย 
2.3 อธิบายหลักเกณฑ์ในการก าหนดปัญหาวิจัยได้ 
2.4 อธิบายรูปแบบการก าหนดปัญหาวิจัยได้ 
2.5 อธิบายแหล่งท่ีมาปัญหาวิจัยได้ 

3. เนื้อหา 
3.1 การเกิดขึ้นของปัญหา 
3.2 ลักษณะของปัญหาของวิจัย 
3.3 หลักเกณฑ์ในการก าหนดปัญหาวิจัย 
3.4 รูปแบบของการก าหนดปัญหาวิจัย 

   3.5 แหล่งท่ีมาปัญหาวิจัย 
4. ก าหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 

 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับ การก าหนดปัญหาวิจัย 1. เครื่องมือในการวัดประเมินผลการเรียนรู้และสังเกต

พฤติกรรมผู้เรียนมีความสนใจเกิดความเข้าใจในสาระการ
เรียนรู้ตลอดจนแสดงความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
2. แสดงความคิดเห็นและสรุปสาระการเรียนรู้ประจ าหน่วยได้
อย่างถูกต้องทันเวลาท่ีก าหนดและเป็นระเบียบ 
3. ผู้เรียนทดสอบหลังเรียนโดยได้คะแนน 50%  เป็นอย่างต่ า 

 
 



5. กิจกรรมการเรียนการสอน  

คร้ังที่ / 
ชั่วโมง 

กิจกรรม สื่ออุปกรณ ์ ผลงาน/หลักฐาน 
เคร่ืองมือและ
วิธีการวัดผล 

1/2 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน  (Motivation) 
1. ทักทายและตรวจสอบรายช่ือ

นักศึกษา แลกเปล่ียนข้อมูล
ข่าวสารของวิทยาลัยฯ  

2. ผู้สอนแจ้งวัตถุประสงค์ของการ
เรียนรู้  เรื่อง การก าหนดปัญหา
การวิจัย  

3. แนะน าเกณฑ์การให้คะแนน  
การวัดประเมินผล  

4. ผู้สอนร่วมมือกับผู้เรียนยกตัวอย่าง
การก าหนดปัญหาการวิจัย 

 

ขั้นศึกษาข้อมูล ( Information ) 
5. เปิดส่ือการเรียนการสอนเนื้อหา

ของหน่วยการเรียนรู้ท่ี 2  เรื่อง 
การก าหนดปัญหาการวิจัย 
ระบบ GOOGLE CLASSROOM 
และใช้ระบบ  GOOGLE MEET 

6.  อธิบายเนื้อหาตามส่ือการเรียน
และให้ผู้เรียนช่วยกันอภิปราย 
การก าหนดปัญหาการวิจัย 

7. ครูอธิบาย 
- การเกิดขึ้นของปัญหาได้ 
- ลักษณะของปัญหาของวิจัย 
- หลักเกณฑ์ในการก าหนดปัญหา
วิจัยได้ 
- รูปแบบการก าหนดปัญหาวิจัยได้ 
- แหล่งท่ีมาปัญหาวิจัยได้ 

8. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนซักถามข้อ
สงสัยท่ีเกิดขึ้นระหว่างการเรียน

1.เอกสารประกอบ
วิชาการวิจัยเบื้องต้น 
2. ระบบ GOOGLE 
CLASSROOM และ 
GOOGLE MEET 
3.เครื่องรับโทรทัศน์ 
4.เครื่องคอมพิวเตอร์
พกพา หรือแท็บเล็ต 
หรือ สมาร์ทโฟน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ผลการประเมิน
แบบทดสอบหลัง
เรียนของนักเรียน 

 ผลการประเมิน
ในแบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ของ
นักเรียน 

 
 
 
 
 
 

 นักเรียนทดสอบ
แบบทดสอบหลัง
เรียน 

 สังเกตุพฤติกรรม
ผู้เรียนและ
ประเมินลงแบบ
ประเมินด้าน
คุณธรรม 
จริยธรรมและ
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค ์

 สรุปผลการ
เรียนรู้ของ
นักเรียน 
 

 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

การสอน  ตอบข้อซักถาม  และ
สรุปเนื้อหาโดยสรุป 

ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ (Application) 
9. ให้นักเรียนท าแบบฝึกหัดในระบบ 

GOOGLE CLASSROOM โดยครู
ให้ค าปรึกษากับนักเรียนอย่าง
ใกล้ชิด และสังเกตพฤติกรรมการ
เรียนของนักศึกษา 

10. ตรวจแบบฝึกหัด แนะน านักเรียน
ในเรื่องของการท างานด้วยความ
เป็นระเบียบ  

11. เฉลยแบบฝึกหัดหน้าช้ันเรียน โดย
สุ่มเรียกนักเรียนเพื่อร่วมเฉลย
แบบฝึกหัด และแลกเปล่ียนเหตุผล
ระหว่างกัน 

12. ใหผู้้เรียนฝึกท าแบบฝึกหัด 
 

ขั้นสรุปและประเมินผล ( Progress ) 
13. ทดสอบแบบทดสอบในระบบ 

GOOGLE CLASSROOM และ  
GOOGLE FORM 

14. เฉลยแบบทดสอบ  
15. ครูสรุปเนื้อหาท่ีเรียน 
16. บันทึกผลการประเมิน 



8. บันทึกหลังการสอน 
ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 
........……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………...........……………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………...........…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………...........………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………...........……………………………………………………………………………………………………………………………………………
ผลการเรียนของนักเรียน 
………………………………………………………………………………………………………………………………...........…………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...........………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ผลการจัดกิจกรรมการสอนของครู 
………………………………………………………………………………………………………………………………...........…………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคณุลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

 

สาขาวิชา...................................สาขางาน.................................ระดับช้ัน..................................กลุ่ม......................... 
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หมำยเหตุ                -  เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
   3  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนแสดงประพฤติปฏิบัติสม่ าเสมอและเป็นผู้น าได้ 

   2 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติสม่ าเสมอ 
1 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไม่สม่ าเสมอ 

   0  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ 
- คะแนนเฉลี่ย = คะแนนรวมนักเรียนรายบุคคล/10 

 

 

สัปดาห์ที่.................................. 



แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 ระเบียบวิธีวิจัย จ านวน       2         ช่ัวโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจ าหน่วย 
1.1 การวิจัยประเภทไม่มีการทดลอง 
1.2 การวิจัยประเภททดลอง 
1.3 เพื่อให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีสถานศึกษาก าหนดและบูรณาการตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 
 

2. สมรรถนะประจ าหน่วย 
2.1 อธิบายการวิจัยประเภทไม่มีการทดลอง 
2.2 อธิบายการวิจัยประเภททดลอง 
 

3. เนื้อหา 
3.1 การวิจัยประเภทไม่มีการทดลอง 
3.2 การวิจัยประเภททดลอง 
 

4. ก าหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 
 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับการวิจัยประเภทไม่มีทดลอง 
2. แสดงความรู้เกี่ยวกับการวิจัยประเภททดลอง 
 
 

1. เครื่องมือในการวัดประเมินผลการเรียนรู้และสังเกต
พฤติกรรมผู้เรียนมีความสนใจเกิดความเข้าใจในสาระการ
เรียนรู้ตลอดจนแสดงความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
2. แสดงความคิดเห็นและสรุปสาระการเรียนรู้ประจ าหน่วยได้
อย่างถูกต้องทันเวลาท่ีก าหนดและเป็นระเบียบ 
3. ผู้เรียนทดสอบหลังเรียนโดยได้คะแนน 50%  เป็นอย่างต่ า 

 
 
 
 
 
 
 
 



5. กิจกรรมการเรียนการสอน  

คร้ังที่ / 
ชั่วโมง 

กิจกรรม สื่ออุปกรณ ์ ผลงาน/หลักฐาน 
เคร่ืองมือและ
วิธีการวัดผล 

1/2 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน  (Motivation) 
1. ทักทายและตรวจสอบรายช่ือ

นักศึกษา แลกเปล่ียนข้อมูล
ข่าวสารของวิทยาลัยฯ  

2. ผู้สอนแจ้งวัตถุประสงค์ของการ
เรียนรู้  เรื่อง ระเบียบวิธีวิจัย 

3. แนะน าเกณฑ์การให้คะแนน  
การวัดประเมินผล  

4. ผู้สอนร่วมมือกับผู้เรียนยกตัวอย่าง
ระเบียบวิธีวิจัย 

 

ขั้นศึกษาข้อมูล ( Information ) 
5. เปิดส่ือการเรียนการสอนเนื้อหา

ของหน่วยการเรียนรู้ท่ี 3  เรื่อง 
ระเบียบวิธีวิจัย 

6. ระบบ GOOGLE CLASSROOM 
และใช้ระบบ  GOOGLE MEET 

7. อธิบายเนื้อหาตามส่ือการเรียน
และให้ผู้เรียนช่วยกันอภิปราย 
ระเบียบวิธีวิจัย 

8. ครูอธิบาย 
- การวิจัยประเภทไม่มีทดลอง 
- การวิจัยประเภททดลอง 

9. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนซักถามข้อ
สงสัยท่ีเกิดขึ้นระหว่างการเรียน
การสอน  ตอบข้อซักถาม  และ
สรุปเนื้อหาโดยสรุป 

ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ (Application) 
10. ให้นักเรียนท าแบบฝึกหัดในระบบ 

GOOGLE CLASSROOM โดยครู
ให้ค าปรึกษากับนักเรียนอย่าง

1.เอกสารประกอบ
วิชาการวิจัยเบื้องต้น 
2. ระบบ GOOGLE 
CLASSROOM และ 
GOOGLE MEET 
3.เครื่องรับโทรทัศน์ 
4.เครื่องคอมพิวเตอร์
พกพา หรือแท็บเล็ต 
หรือ สมาร์ทโฟน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ผลการประเมิน
แบบทดสอบหลัง
เรียนของนักเรียน 

 ผลการประเมิน
ในแบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ของ
นักเรียน 

 
 
 
 
 
 

 นักเรียนทดสอบ
แบบทดสอบหลัง
เรียน 

 สังเกตุพฤติกรรม
ผู้เรียนและ
ประเมินลงแบบ
ประเมินด้าน
คุณธรรม 
จริยธรรมและ
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค ์

 สรุปผลการ
เรียนรู้ของ
นักเรียน 
 

 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใกล้ชิด และสังเกตพฤติกรรมการ
เรียนของนักศึกษา 

11. ตรวจแบบฝึกหัด แนะน านักเรียน
ในเรื่องของการท างานด้วยความ
เป็นระเบียบ  

12. เฉลยแบบฝึกหัดหน้าช้ันเรียน โดย
สุ่มเรียกนักศึกษาเพื่อร่วมเฉลย
แบบฝึกหัด และแลกเปล่ียนเหตุผล
ระหว่างกัน 

13. ใหน้ักศึกษาฝึกท าแบบฝึกหัด 
 

ขั้นสรุปและประเมินผล ( Progress ) 
14. ทดสอบแบบทดสอบในระบบ 

GOOGLE CLASSROOM และ  
GOOGLE FORM 

15. เฉลยแบบทดสอบ  
16. ครูสรุปเนื้อหาท่ีเรียน 
17. บันทึกผลการประเมิน 



8. บันทึกหลังการสอน 
ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 
........……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………...........……………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………...........…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………...........………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………...........……………………………………………………………………………………………………………………………………………
ผลการเรียนของนักเรียน 
………………………………………………………………………………………………………………………………...........…………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...........………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ผลการจัดกิจกรรมการสอนของครู 
………………………………………………………………………………………………………………………………...........…………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคณุลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

 

สาขาวิชา...................................สาขางาน.................................ระดับช้ัน..................................กลุ่ม......................... 
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ตร
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1              
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5              
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7              
8              
9              
10              
11              
12              
13              
14              
15              
16              

 
หมำยเหตุ                -  เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
   3  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนแสดงประพฤติปฏิบัติสม่ าเสมอและเป็นผู้น าได้ 

   2 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติสม่ าเสมอ 
1 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไม่สม่ าเสมอ 

   0  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ 
- คะแนนเฉลี่ย = คะแนนรวมนักเรียนรายบุคคล/10 

 

 

สัปดาห์ที่.................................. 



แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4 สมมติฐานการวิจัย จ านวน       4         ช่ัวโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจ าหน่วย 
1.1 อธิบายความหมายของการวิจัยได้ 
1.2 อธิบายประเภทของการวิจัยได้ 
1.3 อธิบายหลักเกณฑ์ในการเลือกปัญหาการวิจัยได้ 
1.4 เพื่อให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีสถานศึกษาก าหนดและบูรณาการตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 
 

2. สมรรถนะประจ าหน่วย 
2.1 แสดงความรู้เกี่ยวกับสมมติฐานของการวิจัย 
 

3. เนื้อหา 
3.1 แนวคิดของการตั้งสมมติฐาน 
3.2 ชนิดของสมมติฐาน 
3.3 ระดับนัยส าคัญ 
3.4 ชนิดของการตัดสินใจ 
3.5 การทดสอบสมมติฐาน 
 

4. ก าหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 
 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับสมมติฐานของการวิจัย 
 

1. เครื่องมือในการวัดประเมินผลการเรียนรู้และสังเกต
พฤติกรรมผู้เรียนมีความสนใจเกิดความเข้าใจในสาระการ
เรียนรู้ตลอดจนแสดงความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
2. แสดงความคิดเห็นและสรุปสาระการเรียนรู้ประจ าหน่วยได้
อย่างถูกต้องทันเวลาท่ีก าหนดและเป็นระเบียบ 
3. ผู้เรียนทดสอบหลังเรียนโดยได้คะแนน 50%  เป็นอย่างต่ า 

 
 
 
 
 



5. กิจกรรมการเรียนการสอน  

คร้ังที่ / 
ชั่วโมง 

กิจกรรม สื่ออุปกรณ ์ ผลงาน/หลักฐาน 
เคร่ืองมือและ
วิธีการวัดผล 

1/4 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน  (Motivation) 
1. ทักทายและตรวจสอบรายช่ือ

นักศึกษา แลกเปล่ียนข้อมูล
ข่าวสารของวิทยาลัยฯ  

2. ผู้สอนแจ้งวัตถุประสงค์ของการ
เรียนรู้  เรื่อง สมมติฐานการวิจัย 

3. แนะน าเกณฑ์การให้คะแนน  
การวัดประเมินผล  

4. ผู้สอนร่วมมือกับผู้เรียนยกตัวอย่าง
สมมติฐานการวิจัย 

 

ขั้นศึกษาข้อมูล ( Information ) 
5. เปิดส่ือการเรียนการสอนเนื้อหา

ของหน่วยการเรียนรู้ท่ี 4  เรื่อง 
สมมติฐานการวิจัย 

6. ระบบ GOOGLE CLASSROOM 
และใช้ระบบ  GOOGLE MEET 

7. อธิบายเนื้อหาตามส่ือการเรียน
และให้ผู้เรียนช่วยกันอภิปราย 
สมมติฐานการวิจัย 

8. ครูอธิบาย 
- แนวคิดของการตั้งสมมติฐาน 
- ชนิดของสมมติฐาน 
- ระดับนัยส าคัญ 
- ชนิดของการตัดสินใจ 
- การทดสอบสมมติฐาน 

9. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนซักถามข้อ
สงสัยท่ีเกิดขึ้นระหว่างการเรียน
การสอน  ตอบข้อซักถาม  และ
สรุปเนื้อหาโดยสรุป 

ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ (Application) 

1.เอกสารประกอบ
วิชาการวิจัยเบื้องต้น 
2. ระบบ GOOGLE 
CLASSROOM และ 
GOOGLE MEET 
3.เครื่องรับโทรทัศน์ 
4.เครื่องคอมพิวเตอร์
พกพา หรือแท็บเล็ต 
หรือ สมาร์ทโฟน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ผลการประเมิน
แบบทดสอบหลัง
เรียนของนักเรียน 

 ผลการประเมิน
ในแบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ของ
นักเรียน 

 
 
 
 
 
 

 นักเรียนทดสอบ
แบบทดสอบหลัง
เรียน 

 สังเกตุพฤติกรรม
ผู้เรียนและ
ประเมินลงแบบ
ประเมินด้าน
คุณธรรม 
จริยธรรมและ
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค ์

 สรุปผลการ
เรียนรู้ของ
นักเรียน 
 

 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

10. ให้นักเรียนท าแบบฝึกหัดในระบบ 
GOOGLE CLASSROOM โดยครู
ให้ค าปรึกษากับนักเรียนอย่าง
ใกล้ชิด และสังเกตพฤติกรรมการ
เรียนของนักศึกษา 

11. ตรวจแบบฝึกหัด แนะน านักศึกษา
ในเรื่องของการท างานด้วยความ
เป็นระเบียบ  

12. เฉลยแบบฝึกหัดหน้าช้ันเรียน โดย
สุ่มเรียกนักศึกษาเพื่อร่วมเฉลย
แบบฝึกหัด และแลกเปล่ียนเหตุผล
ระหว่างกัน 

13. ใหน้ักศึกษาฝึกท าแบบฝึกหัด 
 

ขั้นสรุปและประเมินผล ( Progress ) 
14. ทดสอบแบบทดสอบในระบบ 

GOOGLE CLASSROOM และ  
GOOGLE FORM 

15. เฉลยแบบทดสอบ  
16. ครูสรุปเนื้อหาท่ีเรียน 
17. บันทึกผลการประเมิน 



8. บันทึกหลังการสอน 
ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 
........……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………...........……………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………...........…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………...........………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………...........……………………………………………………………………………………………………………………………………………
ผลการเรียนของนักเรียน 
………………………………………………………………………………………………………………………………...........…………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...........………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ผลการจัดกิจกรรมการสอนของครู 
………………………………………………………………………………………………………………………………...........…………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคณุลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

 

สาขาวิชา...................................สาขางาน.................................ระดับช้ัน..................................กลุ่ม......................... 
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16              

 
หมำยเหตุ                -  เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
   3  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนแสดงประพฤติปฏิบัติสม่ าเสมอและเป็นผู้น าได้ 

   2 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติสม่ าเสมอ 
1 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไม่สม่ าเสมอ 

   0  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ 
- คะแนนเฉลี่ย = คะแนนรวมนักเรียนรายบุคคล/10 

 

 

สัปดาห์ที่.................................. 



แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 5 ตัวแปรและข้อมูลของการวิจัย จ านวน       4         ช่ัวโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจ าหน่วย 
1.1 อธิบายความหมายของตัวแปรได้ 
1.2 อธิบายประเภทของตัวแปรได้ 
1.3 อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรได้ 
1.4 อธิบายการนิยามของตัวแปรได้ 
 1.5 เพื่อให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีสถานศึกษาก าหนดและบูรณาการตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 
 

2. สมรรถนะประจ าหน่วย 
2.1 แสดงการเขียนตัวแปรของการวิจัย 
 

3. เนื้อหา 
3.1 ความหมายของตัวแปร 
3.2 ประเภทของตัวแปร 
3.3 ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร  
3.4 การนิยามตัวแปร 
 

4. ก าหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 
 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
1. แสดงการเขียนตัวแปรของการวิจัย 
 
 

1. เครื่องมือในการวัดประเมินผลการเรียนรู้และสังเกต
พฤติกรรมผู้เรียนมีความสนใจเกิดความเข้าใจในสาระการ
เรียนรู้ตลอดจนแสดงความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
2. แสดงความคิดเห็นและสรุปสาระการเรียนรู้ประจ าหน่วยได้
อย่างถูกต้องทันเวลาท่ีก าหนดและเป็นระเบียบ 
3. ผู้เรียนทดสอบหลังเรียนโดยได้คะแนน 50%  เป็นอย่างต่ า 

 
 
 
 
 



5. กิจกรรมการเรียนการสอน  

คร้ังที่ / 
ชั่วโมง 

กิจกรรม สื่ออุปกรณ ์ ผลงาน/หลักฐาน 
เคร่ืองมือและ
วิธีการวัดผล 

1/4 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน  (Motivation) 
1. ทักทายและตรวจสอบรายช่ือ

นักศึกษา แลกเปล่ียนข้อมูล
ข่าวสารของวิทยาลัยฯ  

2. ผู้สอนแจ้งวัตถุประสงค์ของการ
เรียนรู้  เรื่อง ตัวแปรและข้อมูล
ของการวิจัย 

3. แนะน าเกณฑ์การให้คะแนน  
การวัดประเมินผล ผู้สอนร่วมมือ
กับผู้เรียนยกตัวอย่างตัวแปรและ
ข้อมูลของการวิจัย  

ขั้นศึกษาข้อมูล ( Information ) 
4. เปิดส่ือการเรียนการสอนเนื้อหา

ของหน่วยการเรียนรู้ท่ี 5  เรื่อง  
ตัวแปรและข้อมูลของการวิจัย 

5. ระบบ GOOGLE CLASSROOM 
และใช้ระบบ  GOOGLE MEET 

6. อธิบายเนื้อหาตามส่ือการเรียน
และให้ผู้เรียนช่วยกันอภิปราย 
ตัวแปรและข้อมูลของการวิจัย 

7. ครูอธิบาย 
- ความหมายของตัวแปรได้ 
- ประเภทของตัวแปรได้ 
- ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรได้ 
- การนิยามของตัวแปรได้ 

8. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนซักถามข้อ
สงสัยท่ีเกิดขึ้นระหว่างการเรียน
การสอน  ตอบข้อซักถาม  และ
สรุปเนื้อหาโดยสรุป 
 

1.เอกสารประกอบ
วิชาการวิจัยเบื้องต้น 
2. ระบบ GOOGLE 
CLASSROOM และ 
GOOGLE MEET 
3.เครื่องรับโทรทัศน์ 
4.เครื่องคอมพิวเตอร์
พกพา หรือแท็บเล็ต 
หรือ สมาร์ทโฟน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ผลการประเมิน
แบบทดสอบหลัง
เรียนของนักเรียน 

 ผลการประเมิน
ในแบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ของ
นักเรียน 

 
 
 
 
 
 

 นักเรียนทดสอบ
แบบทดสอบหลัง
เรียน 

 สังเกตุพฤติกรรม
ผู้เรียนและ
ประเมินลงแบบ
ประเมินด้าน
คุณธรรม 
จริยธรรมและ
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค ์

 สรุปผลการ
เรียนรู้ของ
นักเรียน 
 

 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ (Application) 
9. ให้นักเรียนท าแบบฝึกหัดในระบบ 

GOOGLE CLASSROOM โดยครู
ให้ค าปรึกษากับนักศึกษาอย่าง
ใกล้ชิด และสังเกตพฤติกรรมการ
เรียนของนักศึกษา 

10. ตรวจแบบฝึกหัด แนะน านักเรียน
ในเรื่องของการท างานด้วยความ
เป็นระเบียบ  

11. เฉลยแบบฝึกหัดหน้าช้ันเรียน โดย
สุ่มเรียกนักศึกษาเพื่อร่วมเฉลย
แบบฝึกหัด และแลกเปล่ียนเหตุผล
ระหว่างกัน 

12. ใหน้ักศึกษาฝึกท าแบบฝึกหัด 
 

ขั้นสรุปและประเมินผล ( Progress ) 
13. ทดสอบแบบทดสอบในระบบ 

GOOGLE CLASSROOM และ  
GOOGLE FORM 

14. เฉลยแบบทดสอบ  
15. ครูสรุปเนื้อหาท่ีเรียน 
16. บันทึกผลการประเมิน 



 
8. บันทึกหลังการสอน 
ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 
........……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………...........……………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………...........…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………...........………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………...........……………………………………………………………………………………………………………………………………………
ผลการเรียนของนักเรียน 
………………………………………………………………………………………………………………………………...........…………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...........………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ผลการจัดกิจกรรมการสอนของครู 
………………………………………………………………………………………………………………………………...........…………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคณุลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

 

สาขาวิชา...................................สาขางาน.................................ระดับช้ัน..................................กลุ่ม......................... 
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.สุภ
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ตร
งต่

อเ
วล

า 

1              
2              
3              
4              
5              
6              
7              
8              
9              
10              
11              
12              
13              
14              
15              
16              

 
หมำยเหตุ                -  เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
   3  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนแสดงประพฤติปฏิบัติสม่ าเสมอและเป็นผู้น าได้ 

   2 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติสม่ าเสมอ 
1 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไม่สม่ าเสมอ 

   0  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ 
- คะแนนเฉลี่ย = คะแนนรวมนักเรียนรายบุคคล/10 

 

สัปดาห์ที่.................................. 



แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 6 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง จ านวน       8         ช่ัวโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจ าหน่วย 
1.1 อธิบายความหมายของประชากรได้ 
1.2 อธิบายประเภทของประชากรได้ 
1.3 อธิบายความหมายของกลุ่มตัวอย่างได้ 
1.4 อธิบายการสุ่มเลือกตัวอย่างได้ 
 1.5 เพื่อให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีสถานศึกษาก าหนดและบูรณาการตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 
 

2. สมรรถนะประจ าหน่วย 
2.1 อธิบายความหมายของประชากร เขียน ตัวแปรของการวิจัย 

  2.2 แสดงความรู้เกี่ยวกับการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
 

3. เนื้อหา 
3.1 ความหมายของตัวแปร 
3.2 ประเภทของตัวแปร 
3.3 ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร  
3.4 การนิยามตัวแปร 
 

4. ก าหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 
 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
1. อธิบายความหมายของประชากร เขียน ตัวแปรของ
การวิจัย 
2. แสดงความรู้เกี่ยวกับการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
 

1. เครื่องมือในการวัดประเมินผลการเรียนรู้และสังเกต
พฤติกรรมผู้เรียนมีความสนใจเกิดความเข้าใจในสาระการ
เรียนรู้ตลอดจนแสดงความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
2. แสดงความคิดเห็นและสรุปสาระการเรียนรู้ประจ าหน่วยได้
อย่างถูกต้องทันเวลาท่ีก าหนดและเป็นระเบียบ 
3. ผู้เรียนทดสอบหลังเรียนโดยได้คะแนน 50%  เป็นอย่างต่ า 

 
 
 
 



5. กิจกรรมการเรียนการสอน  

คร้ังที่ / 
ชั่วโมง 

กิจกรรม สื่ออุปกรณ ์ ผลงาน/หลักฐาน 
เคร่ืองมือและ
วิธีการวัดผล 

1/4 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน  (Motivation) 
1. ทักทายและตรวจสอบรายช่ือ

นักศึกษา แลกเปล่ียนข้อมูล
ข่าวสารของวิทยาลัยฯ  

2. ผู้สอนแจ้งวัตถุประสงค์ของการ
เรียนรู้  เรื่อง ประชากรและกลุ่ม
ตัวอย่าง  

3. แนะน าเกณฑ์การให้คะแนน  
การวัดประเมินผล ผู้สอนร่วมมือ
กับผู้เรียนยกตัวอย่างประชากร
และกลุ่มตัวอย่าง  

ขั้นศึกษาข้อมูล ( Information ) 
4. เปิดส่ือการเรียนการสอนเนื้อหา

ของหน่วยการเรียนรู้ท่ี 6 เรื่อง  
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

5. ระบบ GOOGLE CLASSROOM 
และใช้ระบบ  GOOGLE MEET 

6. อธิบายเนื้อหาตามส่ือการเรียน
และให้ผู้เรียนช่วยกันอภิปราย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

7. ครูอธิบาย 
- ความหมายของประชากร 
- ประเภทของประชากร 

8. ครูให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มก าหนด
ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยและ
ความรู้เกี่ยวกับกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ใน
การวิจัย 
- กลุ่มตัวอย่าง 
- การก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง 

1.เอกสารประกอบ
วิชาการวิจัยเบื้องต้น
2. ระบบ GOOGLE 
CLASSROOM และ 
GOOGLE MEET 
3.เครื่องรับโทรทัศน์ 
4.เครื่องคอมพิวเตอร์
พกพา หรือแท็บเล็ต 
หรือ สมาร์ทโฟน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ผลการประเมิน
แบบทดสอบหลัง
เรียนของนักเรียน 

 ผลการประเมิน
ในแบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ของ
นักเรียน 

 
 
 
 
 
 

 นักเรียนทดสอบ
แบบทดสอบหลัง
เรียน 

 สังเกตุพฤติกรรม
ผู้เรียนและ
ประเมินลงแบบ
ประเมินด้าน
คุณธรรม 
จริยธรรมและ
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค ์

 สรุปผลการ
เรียนรู้ของ
นักเรียน 
 

 
 



 
 
 
 
 

 
 
 

9. ครูเปิดโอกาสให้นักศึกษาซักถาม
ข้อสงสัยท่ีเกิดขึ้นระหว่างการเรียน
การสอน  ตอบข้อซักถาม  และ
สรุปเนื้อหาโดยสรุป 

ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ (Application) 
10. ใหน้ักศึกษาท าแบบฝึกหัดในระบบ 

GOOGLE CLASSROOM โดยครู
ให้ค าปรึกษากับนักศึกษาอย่าง
ใกล้ชิด และสังเกตพฤติกรรมการ
เรียนของนักศึกษา 

11. ตรวจแบบฝึกหัด แนะน านักศึกษา
ในเรื่องของการท างานด้วยความ
เป็นระเบียบ  

12. เฉลยแบบฝึกหัดหน้าช้ันเรียน โดย
สุ่มเรียกนักศึกษาเพื่อร่วมเฉลย
แบบฝึกหัด และแลกเปล่ียนเหตุผล
ระหว่างกัน 

13. ให้นักเรียนฝึกท าแบบฝึกหัด 
 

ขั้นสรุปและประเมินผล ( Progress ) 
14. ทดสอบแบบทดสอบในระบบ 

GOOGLE CLASSROOM และ  
GOOGLE FORM 

15. เฉลยแบบทดสอบ  
16. ครูสรุปเนื้อหาท่ีเรียน 
17. บันทึกผลการประเมิน 



 

คร้ังที่ / 
ชั่วโมง 

กิจกรรม สื่ออุปกรณ ์ ผลงาน/หลักฐาน 
เคร่ืองมือและ
วิธีการวัดผล 

2/4 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน  (Motivation) 
1. ทบทวนเรื่องการก าหนดประชา

การและกลุ่มตัวอย่าง 
 
ขั้นศึกษาข้อมูล ( Information ) 
2. เปิดส่ือการเรียนการสอนเนื้อหา

ของหน่วยการเรียนรู้ท่ี 6 เรื่อง  
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

3. ระบบ GOOGLE CLASSROOM 
และใช้ระบบ  GOOGLE MEET 

4. อธิบายเนื้อหาตามส่ือการเรียน
และให้ผู้เรียนช่วยกันอภิปราย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

5. ครูให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย 
- การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย 
- การสุ่มตัวอย่างแบบเป็นระบบ 
- การสุ่มตัวอย่างแบบช้ันภูมิ 
- การสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม 
- การสุ่มตัวอย่างแบบหลาย
ขั้นตอน 

6. ครูเปิดโอกาสให้นักศึกษาซักถาม
ข้อสงสัยท่ีเกิดขึ้นระหว่างการเรียน
การสอน  ตอบข้อซักถาม  และ
สรุปเนื้อหาโดยสรุป 

ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ (Application) 
7. ให้นักเรียนท าแบบฝึกหัดในระบบ 

GOOGLE CLASSROOM โดยครู
ให้ค าปรึกษากับนักศึกษาอย่าง

1.เอกสารประกอบ
วิชาการวิจัยเบื้องต้น
2. ระบบ GOOGLE 
CLASSROOM และ 
GOOGLE MEET 
3.เครื่องรับโทรทัศน์ 
4.เครื่องคอมพิวเตอร์
พกพา หรือแท็บเล็ต 
หรือ สมาร์ทโฟน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ผลการประเมิน
แบบทดสอบหลัง
เรียนของนักเรียน 

 ผลการประเมิน
ในแบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ของ
นักเรียน 

 
 
 
 
 
 

 นักเรียนทดสอบ
แบบทดสอบหลัง
เรียน 

 สังเกตุพฤติกรรม
ผู้เรียนและ
ประเมินลงแบบ
ประเมินด้าน
คุณธรรม 
จริยธรรมและ
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค ์

 สรุปผลการ
เรียนรู้ของ
นักเรียน 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใกล้ชิด และสังเกตพฤติกรรมการ
เรียนของนักศึกษา 

8. ตรวจแบบฝึกหัด แนะน านักศึกษา
ในเรื่องของการท างานด้วยความ
เป็นระเบียบ  

9. เฉลยแบบฝึกหัดหน้าช้ันเรียน โดย
สุ่มเรียกนักศึกษาเพื่อร่วมเฉลย
แบบฝึกหัด และแลกเปล่ียนเหตุผล
ระหว่างกัน 

10. ใหน้ักศึกษาฝึกท าแบบฝึกหัด 
 

ขั้นสรุปและประเมินผล ( Progress ) 
11. ทดสอบแบบทดสอบในระบบ 

GOOGLE CLASSROOM และ  
GOOGLE FORM 

12. เฉลยแบบทดสอบ  
13. ครูสรุปเนื้อหาท่ีเรียน 
14. บันทึกผลการประเมิน 



8. บันทึกหลังการสอน 
ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 
........……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………...........……………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………...........…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………...........………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………...........……………………………………………………………………………………………………………………………………………
ผลการเรียนของนักเรียน 
………………………………………………………………………………………………………………………………...........…………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...........………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ผลการจัดกิจกรรมการสอนของครู 
………………………………………………………………………………………………………………………………...........…………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคณุลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

 

สาขาวิชา...................................สาขางาน.................................ระดับช้ัน..................................กลุ่ม......................... 
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หมำยเหตุ                -  เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
   3  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนแสดงประพฤติปฏิบัติสม่ าเสมอและเป็นผู้น าได้ 

   2 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติสม่ าเสมอ 
1 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไม่สม่ าเสมอ 

   0  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ 
- คะแนนเฉลี่ย = คะแนนรวมนักเรียนรายบุคคล/10 

 

สัปดาห์ที่.................................. 



แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 7 เครื่องมือวิจัยและการเก็บรวบรวมข้อมูล จ านวน       12         ช่ัวโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจ าหน่วย 
1.1 อธิบายความหมายของเครื่องมือวิจัยได้ 
1.2 ตรวจสอบความเท่ียงตรงของเครื่องมือวิจัยได้ 
1.3 อธิบายวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลได้ 
1.4 อธิบายความหมายของข้อมูลได้  
1.5 อธิบายข้ันตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลได้ 
1.6 สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยได้ 
 1.7 เพื่อให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีสถานศึกษาก าหนดและบูรณาการตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 
 

2. สมรรถนะประจ าหน่วย 
  2.1 สร้างเครื่องมือวิจัยท่ีมีความเท่ียงตรงและมีคุณภาพ   
  2.2 สร้างเครื่องมือวิจัยท่ีมีความเท่ียงตรงและมีคุณภาพ 

 
3. เนื้อหา 

3.1 ความหมายของเครื่องมือวิจัย 
3.2 ความเท่ียงตรงของเครื่องมือวิจัย 
3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.4 ความหมายของข้อมูล  
3.5 ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล   
3.6 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

4. ก าหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 
 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
1. สร้างเครื่องมือวิจัยท่ีมีความเท่ียงตรงและมีคุณภาพ 
2. สร้างเครื่องมือวิจัยท่ีมีความเท่ียงตรงและมีคุณภาพ 
 

1. เครื่องมือในการวัดประเมินผลการเรียนรู้และสังเกต
พฤติกรรมผู้เรียนมีความสนใจเกิดความเข้าใจในสาระการ
เรียนรู้ตลอดจนแสดงความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
2. แสดงความคิดเห็นและสรุปสาระการเรียนรู้ประจ าหน่วยได้
อย่างถูกต้องทันเวลาท่ีก าหนดและเป็นระเบียบ 
3. ผู้เรียนทดสอบหลังเรียนโดยได้คะแนน 50%  เป็นอย่างต่ า 

 



5. กิจกรรมการเรียนการสอน  

คร้ังที่ / 
ชั่วโมง 

กิจกรรม สื่ออุปกรณ ์ ผลงาน/หลักฐาน 
เคร่ืองมือและ
วิธีการวัดผล 

1/4 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน  (Motivation) 
1. ทักทายและตรวจสอบรายช่ือ

นักศึกษา แลกเปล่ียนข้อมูล
ข่าวสารของวิทยาลัยฯ  

2. ผู้สอนแจ้งวัตถุประสงค์ของการ
เรียนรู้  เรื่อง เครื่องมือวิจัยและ
การเก็บรวบรวมข้อมูล  

3. แนะน าเกณฑ์การให้คะแนน  
การวัดประเมินผล ผู้สอนร่วมมือ
กับผู้เรียนยกตัวอย่างเครื่องมือวิจัย
และการเก็บรวบรวมข้อมูล  

ขั้นศึกษาข้อมูล ( Information ) 
4. เปิดส่ือการเรียนการสอนเนื้อหา

ของหน่วยการเรียนรู้ท่ี 7 เรื่อง  
เครื่องมือวิจัยและการเก็บรวบรวม
ข้อมูล 

5. ระบบ GOOGLE CLASSROOM 
และใช้ระบบ  GOOGLE MEET 

6. อธิบายเนื้อหาตามส่ือการเรียน
และให้ผู้เรียนช่วยกันอภิปราย 
เครื่องมือวิจัยและการเก็บรวบรวม
ข้อมูล 

7. ครูอธิบาย 
- ความหมายของเครื่องมือวิจัย 
- ประเภทของประชากร 
- เครื่องมือในการด าเนินการวิจัย
แบบทดลอง 
- เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล   

1.เอกสารประกอบ
วิชาการวิจัยเบื้องต้น 
2. ระบบ GOOGLE 
CLASSROOM และ 
GOOGLE MEET 
3.เครื่องรับโทรทัศน์ 
4.เครื่องคอมพิวเตอร์
พกพา หรือแท็บเล็ต 
หรือ สมาร์ทโฟน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ผลการประเมิน
แบบทดสอบหลัง
เรียนของนักเรียน 

 ผลการประเมิน
ในแบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ของ
นักเรียน 

 
 
 
 
 
 

 นักเรียนทดสอบ
แบบทดสอบหลัง
เรียน 

 สังเกตุพฤติกรรม
ผู้เรียนและ
ประเมินลงแบบ
ประเมินด้าน
คุณธรรม 
จริยธรรมและ
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค ์

 สรุปผลการ
เรียนรู้ของ
นักเรียน 
 

 
 



 

8. ครูให้ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือท่ีใช้
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการ
วิจัย 
- การสังเกต 
- การสัมภาษณ์ 
- แบบสอบถาม 
- แบบวัดเจตคติ 

9. ครูเปิดโอกาสให้นักศึกษาซักถาม
ข้อสงสัยท่ีเกิดขึ้นระหว่างการเรียน
การสอน  ตอบข้อซักถาม  และ
สรุปเนื้อหาโดยสรุป 

ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ (Application) 
10. ใหน้ักศึกษาท าแบบฝึกหัดในระบบ 

GOOGLE CLASSROOM โดยครู
ให้ค าปรึกษากับนักศึกษาอย่าง
ใกล้ชิด และสังเกตพฤติกรรมการ
เรียนของนักศึกษา 

11. ตรวจแบบฝึกหัด แนะน านักเรียน
ในเรื่องของการท างานด้วยความ
เป็นระเบียบ  

12. เฉลยแบบฝึกหัดหน้าช้ันเรียน โดย
สุ่มเรียกนักศึกษาเพื่อร่วมเฉลย
แบบฝึกหัด และแลกเปล่ียนเหตุผล
ระหว่างกัน 

13. ให้นักเรียนฝึกท าแบบฝึกหัด 
 

ขั้นสรุปและประเมินผล ( Progress ) 
14. ทดสอบแบบทดสอบในระบบ 

GOOGLE CLASSROOM และ  
GOOGLE FORM 

15. เฉลยแบบทดสอบ  
16. ครูสรุปเนื้อหาท่ีเรียน 
17. บันทึกผลการประเมิน 



คร้ังที่ / 
ชั่วโมง 

กิจกรรม สื่ออุปกรณ ์ ผลงาน/หลักฐาน 
เคร่ืองมือและ
วิธีการวัดผล 

2/4 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน  (Motivation) 
1. ทบทวนเรื่องเครื่องมือวิจัย 
 
ขั้นศึกษาข้อมูล ( Information ) 
2. เปิดส่ือการเรียนการสอนเนื้อหา

ของหน่วยการเรียนรู้ท่ี 7 เรื่อง  
เครื่องมือวิจัยและการเก็บรวบรวม
ข้อมูล 

3. ระบบ GOOGLE CLASSROOM 
และใช้ระบบ  GOOGLE MEET 

4. อธิบายเนื้อหาตามส่ือการเรียน
และให้ผู้เรียนช่วยกันอภิปราย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

5. ครูให้ความรู้เกี่ยวกับคุณภาพของ
เครื่องมือการวิจัย 
- คุณภาพเครื่องมือการวิจัย 
- ความเท่ียงตรงของเครื่องมือ 
- การวิเคราะห์ความเท่ียงตรงของ
เครื่องมือ 
- ความเช่ือมั่นของเครื่องมือ  
- ความยากง่ายและอ านาจจ าแนก 
- ความเป็นปรนัยของเครื่องมือ 
- ความมีประสิทธิภาพของ
เครื่องมือ 

6. ผู้เรียนสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
- ความเท่ียงตรง ( Validity )  
- ความเช่ือมั่น  ( Reliability ) 
-  ความยากง่าย ( Difficulty ) 
- อ านาจจ าแนก (Discrimination ) 
-  ความเป็นปรนัย ( Objectivity ) 

1.เอกสารประกอบ
วิชาการวิจัยเบื้องต้น 
2. ระบบ GOOGLE 
CLASSROOM และ 
GOOGLE MEET 
3.เครื่องรับโทรทัศน์ 
4.เครื่องคอมพิวเตอร์
พกพา หรือแท็บเล็ต 
หรือ สมาร์ทโฟน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ผลการประเมิน
แบบทดสอบหลัง
เรียนของนักเรียน 

 ผลการประเมิน
ในแบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ของ
นักเรียน 

 
 
 
 
 
 

 นักเรียนทดสอบ
แบบทดสอบหลัง
เรียน 

 สังเกตุพฤติกรรม
ผู้เรียนและ
ประเมินลงแบบ
ประเมินด้าน
คุณธรรม 
จริยธรรมและ
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค ์

 สรุปผลการ
เรียนรู้ของ
นักเรียน 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 

-  ประสิทธิภาพ  ( Efficiency ) 
7. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนซักถามข้อ

สงสัยท่ีเกิดขึ้นระหว่างการเรียน
การสอน  ตอบข้อซักถาม  และ
สรุปเนื้อหาโดยสรุป 

ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ (Application) 
8. ใหน้ักศึกษาท าแบบฝึกหัดในระบบ 

GOOGLE CLASSROOM โดยครู
ให้ค าปรึกษากับนักเรียนอย่าง
ใกล้ชิด และสังเกตพฤติกรรมการ
เรียนของนักศึกษา 

9. ตรวจแบบฝึกหัด แนะน านักศึกษา
ในเรื่องของการท างานด้วยความ
เป็นระเบียบ  

10. เฉลยแบบฝึกหัดหน้าช้ันเรียน โดย
สุ่มเรียกนักศึกษาเพื่อร่วมเฉลย
แบบฝึกหัด และแลกเปล่ียนเหตุผล
ระหว่างกัน 

11. ใหน้ักศึกษาฝึกท าแบบฝึกหัด 
 

ขั้นสรุปและประเมินผล ( Progress ) 
12. ทดสอบแบบทดสอบในระบบ 

GOOGLE CLASSROOM และ  
GOOGLE FORM 

13. เฉลยแบบทดสอบ  
14. ครูสรุปเนื้อหาท่ีเรียน 
15. บันทึกผลการประเมิน 



คร้ังที่ / 
ชั่วโมง 

กิจกรรม สื่ออุปกรณ ์ ผลงาน/หลักฐาน 
เคร่ืองมือและ
วิธีการวัดผล 

3/4 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน  (Motivation) 
1. ทบทวนเรื่องเครื่องมือวิจัยใน

รูปแบบต่างๆ 
 
ขั้นศึกษาข้อมูล ( Information ) 
2. ครูให้ความรู้เกี่ยวกับข้อมูล 

- ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
- ข้อมูลเชิงปริมาณ 
- ข้อมูลปฐมภูมิ 
- ข้อมูลทุติยภูมิ 

3. ครูใหศึ้กษาข้อมูลต่าง ๆดังนี้ 
- ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล 
-  วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
- การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้การ
สังเกต 
- การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้การ
สัมภาษณ์ 
- การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถาม 
- การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้
แบบทดสอบ 
- การเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
รายงาน 

4. ครูให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มเลือกวิธีการ
เก็บข้อมูล แล้วเตรียมวางแผนการ
เก็บข้อมูล ผู้เรียนวางแผนการเก็บ
รวมรวมข้อมูล 
-  เลือกวิธีการเก็บข้อมูล 
-  เลือกกลุ่มประชากร 
-  เตรียมอุปกรณ์ท่ีใช้ในการเก็บ
ข้อมูล 

1.เอกสารประกอบ
วิชาการวิจัยเบื้องต้น 
2. ระบบ GOOGLE 
CLASSROOM และ 
GOOGLE MEET 
3.เครื่องรับโทรทัศน์ 
4.เครื่องคอมพิวเตอร์
พกพา หรือแท็บเล็ต 
หรือ สมาร์ทโฟน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ผลการประเมิน
แบบทดสอบหลัง
เรียนของนักเรียน 

 ผลการประเมิน
ในแบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ของ
นักเรียน 

 
 
 
 
 
 

 นักเรียนทดสอบ
แบบทดสอบหลัง
เรียน 

 สังเกตุพฤติกรรม
ผู้เรียนและ
ประเมินลงแบบ
ประเมินด้าน
คุณธรรม 
จริยธรรมและ
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค ์

 สรุปผลการ
เรียนรู้ของ
นักเรียน 
 

 
 



 
 
 
 
 
 

-  แบ่งความรับผิดชอบในการ
เก็บข้อมูล 

5. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนซักถามข้อ
สงสัยท่ีเกิดขึ้นระหว่างการเรียน
การสอน  ตอบข้อซักถาม  และ
สรุปเนื้อหาโดยสรุป 

ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ (Application) 
6. ใหน้ักศึกษาท าแบบฝึกหัดในระบบ 

GOOGLE CLASSROOM โดยครู
ให้ค าปรึกษากับนักเรียนอย่าง
ใกล้ชิด และสังเกตพฤติกรรมการ
เรียนของนักศึกษา 

7. ตรวจแบบฝึกหัด แนะน านักศึกษา
ในเรื่องของการท างานด้วยความ
เป็นระเบียบ  

8. เฉลยแบบฝึกหัดหน้าช้ันเรียน โดย
สุ่มเรียกนักศึกษาเพื่อร่วมเฉลย
แบบฝึกหัด และแลกเปล่ียนเหตุผล
ระหว่างกัน 

9. ใหน้ักศึกษาฝึกท าแบบฝึกหัด 
 

ขั้นสรุปและประเมินผล ( Progress ) 
10. ทดสอบแบบทดสอบในระบบ 

GOOGLE CLASSROOM และ  
GOOGLE FORM 

11. เฉลยแบบทดสอบ  
12. ครูสรุปเนื้อหาท่ีเรียน 
13. บันทึกผลการประเมิน 



8. บันทึกหลังการสอน 
ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 
........……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………...........……………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………...........…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………...........………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………...........……………………………………………………………………………………………………………………………………………
ผลการเรียนของนักเรียน 
………………………………………………………………………………………………………………………………...........…………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...........………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ผลการจัดกิจกรรมการสอนของครู 
………………………………………………………………………………………………………………………………...........…………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคณุลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

 

สาขาวิชา...................................สาขางาน.................................ระดับช้ัน..................................กลุ่ม......................... 
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หมำยเหตุ                -  เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
   3  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนแสดงประพฤติปฏิบัติสม่ าเสมอและเป็นผู้น าได้ 

   2 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติสม่ าเสมอ 
1 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไม่สม่ าเสมอ 

   0  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ 
- คะแนนเฉลี่ย = คะแนนรวมนักเรียนรายบุคคล/10 

 

สัปดาห์ที่.................................. 



แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 8 เค้าโครงของการวิจัย จ านวน       12         ช่ัวโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจ าหน่วย 
1.1 บอกรูปแบบของโครงการวิจัยได้ 
1.2 ต้ังช่ือเรื่องของการวิจัยได้ 
1.3 เขียนเค้าโครงวิจัย บทท่ี 1.ได้ 
1.4 เขียนเค้าโครงวิจัย บทท่ี 2.ได้ 
1.5 เขียนเค้าโครงวิจัย บทท่ี 3.ได้ 
1.6 เขียนบรรณานุกรมได้  
1.7 เขียนภาคผนวกได้ 
1.8 เพื่อให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีสถานศึกษาก าหนดและบูรณาการตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 
2. สมรรถนะประจ าหน่วย 
  2.1 เขียนเค้าโครงของการวิจัย 3 บท  
   
3. เนื้อหา 

3.1 รูปแบบของเค้าโครงการวิจัยความเท่ียงตรงของเครื่องมือวิจัย 
3.2 ช่ือเรื่องของการวิจัย 
3.3 การเขียนเค้าโครงวิจัย บทท่ี 1. 
3.4 การเขียนเค้าโครงวิจัย บทท่ี 2. 
3.5 การเขียนเค้าโครงวิจัย บทท่ี 3. 
3.6 การเขียนบรรณานุกรม 
3.7 การเขียนภาคผนวก 

 
4. ก าหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 

 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
1. เขียนเค้าโครงของการวิจัย 3 บท 
 

1. เครื่องมือในการวัดประเมินผลการเรียนรู้และสังเกต
พฤติกรรมผู้เรียนมีความสนใจเกิดความเข้าใจในสาระการ
เรียนรู้ตลอดจนแสดงความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
2. แสดงความคิดเห็นและสรุปสาระการเรียนรู้ประจ าหน่วยได้
อย่างถูกต้องทันเวลาท่ีก าหนดและเป็นระเบียบ 
3. ผู้เรียนทดสอบหลังเรียนโดยได้คะแนน 50%  เป็นอย่างต่ า 



5. กิจกรรมการเรียนการสอน  

คร้ังที่ / 
ชั่วโมง 

กิจกรรม สื่ออุปกรณ ์ ผลงาน/หลักฐาน 
เคร่ืองมือและ
วิธีการวัดผล 

1/4 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน  (Motivation) 
1. ทักทายและตรวจสอบรายช่ือ

นักศึกษา แลกเปล่ียนข้อมูล
ข่าวสารของวิทยาลัยฯ  

2. ผู้สอนแจ้งวัตถุประสงค์ของการ
เรียนรู้ เรื่อง เค้าโครงของการวิจัย 

3. แนะน าเกณฑ์การให้คะแนน  
การวัดประเมินผล ผู้สอนร่วมมือ
กับผู้เรียนยกตัวอย่างเค้าโครงของ
การวิจัย  

ขั้นศึกษาข้อมูล ( Information ) 
4. เปิดส่ือการเรียนการสอนเนื้อหา

ของหน่วยการเรียนรู้ท่ี 8 เรื่อง  
เค้าโครงของการวิจัย 

5. ระบบ GOOGLE CLASSROOM 
และใช้ระบบ  GOOGLE MEET 

6. อธิบายเนื้อหาตามส่ือการเรียน
และให้ผู้เรียนช่วยกันอภิปราย 
เครื่องมือวิจัยและการเก็บรวบรวม
ข้อมูล 

7. ครูให้ความรู้เกี่ยวกับการเขียนเค้า
โครงของการวิจัย 
บทที่ 1 บทน า  
ความเป็นมาและความส าคัญของ 
- ปัญหาการวิจัย 
- ค าถามวิจัย 
- วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
- ประโยชน์ของการวิจัย  
- ขอบเขตของการวิจัย 
- ตัวแปรท่ีใช้ในการวิจัย  

1.เอกสารประกอบ
วิชาการวิจัยเบื้องต้น 
2. ระบบ GOOGLE 
CLASSROOM และ 
GOOGLE MEET 
3.เครื่องรับโทรทัศน์ 
4.เครื่องคอมพิวเตอร์
พกพา หรือแท็บเล็ต 
หรือ สมาร์ทโฟน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ผลการประเมิน
แบบทดสอบหลัง
เรียนของนักเรียน 

 ผลการประเมิน
ในแบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ของ
นักเรียน 

 
 
 
 
 
 

 นักเรียนทดสอบ
แบบทดสอบหลัง
เรียน 

 สังเกตุพฤติกรรม
ผู้เรียนและ
ประเมินลงแบบ
ประเมินด้าน
คุณธรรม 
จริยธรรมและ
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค ์

 สรุปผลการ
เรียนรู้ของ
นักเรียน 
 

 
 



 
 
 

- นิยามศัพท์เฉพาะ 
- กรอบแนวคิดในการวิจัย 
- สมมติฐานการวิจัย (ถ้ามี)  

8. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนซักถามข้อ
สงสัยท่ีเกิดขึ้นระหว่างการเรียน
การสอน  ตอบข้อซักถาม  และ
สรุปเนื้อหาโดยสรุป 

ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ (Application) 
9. ใหน้ักศึกษาท าแบบฝึกหัดในระบบ 

GOOGLE CLASSROOM โดยครู
ให้ค าปรึกษากับนักศึกษาอย่าง
ใกล้ชิด และสังเกตพฤติกรรมการ
เรียนของนักศึกษา 

10. ตรวจแบบฝึกหัด แนะน านักศึกษา
ในเรื่องของการท างานด้วยความ
เป็นระเบียบ  

11. เฉลยแบบฝึกหัดหน้าช้ันเรียน โดย
สุ่มเรียกนักศึกษาเพื่อร่วมเฉลย
แบบฝึกหัด และแลกเปล่ียนเหตุผล
ระหว่างกัน 

12. ใหน้ักศึกษาฝึกท าแบบฝึกหัด 
 

ขั้นสรุปและประเมินผล ( Progress ) 
13. ทดสอบแบบทดสอบในระบบ 

GOOGLE CLASSROOM และ  
GOOGLE FORM 

14. เฉลยแบบทดสอบ  
15. ครูสรุปเนื้อหาท่ีเรียน 
16. บันทึกผลการประเมิน 



คร้ังที่ / 
ชั่วโมง 

กิจกรรม สื่ออุปกรณ ์ ผลงาน/หลักฐาน 
เคร่ืองมือและ
วิธีการวัดผล 

2/4 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน  (Motivation) 
1. ทบทวนเรื่องการเขียนเค้าโครงของ

การวิจัย 
 
ขั้นศึกษาข้อมูล ( Information ) 
2. เปิดส่ือการเรียนการสอนเนื้อหา

ของหน่วยการเรียนรู้ท่ี 8 เรื่อง  
เค้าโครงของการวิจัย 

3. ระบบ GOOGLE CLASSROOM 
และใช้ระบบ  GOOGLE MEET 

4. อธิบายเนื้อหาตามส่ือการเรียน
และให้ผู้เรียนช่วยกันอภิปราย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

5. ครูให้ความรู้เกี่ยวกับการเขียนเค้า
โครงของการวิจัย 
บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่
เก่ียวข้อง 
แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง  
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  
บทที่ 3 การด าเนินการวิจัย 
รูปแบบการวิจัย 
ตัวแปรของการวิจัย  
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย  
วิธีการรวบรวมข้อมูล  
สถิติท่ีใช้ในการวิจัย  

6. ครูเปิดโอกาสให้นักศึกษาซักถาม
ข้อสงสัยท่ีเกิดขึ้นระหว่างการเรียน
การสอน  ตอบข้อซักถาม  และ
สรุปเนื้อหาโดยสรุป 

1.เอกสารประกอบ
วิชาการวิจัยเบื้องต้น 
2. ระบบ GOOGLE 
CLASSROOM และ 
GOOGLE MEET 
3.เครื่องรับโทรทัศน์ 
4.เครื่องคอมพิวเตอร์
พกพา หรือแท็บเล็ต 
หรือ สมาร์ทโฟน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ผลการประเมิน
แบบทดสอบหลัง
เรียนของนักเรียน 

 ผลการประเมิน
ในแบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ของ
นักเรียน 

 
 
 
 
 
 

 นักเรียนทดสอบ
แบบทดสอบหลัง
เรียน 

 สังเกตุพฤติกรรม
ผู้เรียนและ
ประเมินลงแบบ
ประเมินด้าน
คุณธรรม 
จริยธรรมและ
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค ์

 สรุปผลการ
เรียนรู้ของ
นักเรียน 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ (Application) 
7. ใหน้ักศึกษาท าแบบฝึกหัดในระบบ 

GOOGLE CLASSROOM โดยครู
ให้ค าปรึกษากับนักเรียนอย่าง
ใกล้ชิด และสังเกตพฤติกรรมการ
เรียนของนักศึกษา 

8. ตรวจแบบฝึกหัด แนะน านักศึกษา
ในเรื่องของการท างานด้วยความ
เป็นระเบียบ  

9. เฉลยแบบฝึกหัดหน้าช้ันเรียน โดย
สุ่มเรียกนักศึกษาเพื่อร่วมเฉลย
แบบฝึกหัด และแลกเปล่ียนเหตุผล
ระหว่างกัน 

10. ใหน้ักศึกษาฝึกท าแบบฝึกหัด 
 

ขั้นสรุปและประเมินผล (Progress) 
11. ทดสอบแบบทดสอบในระบบ 

GOOGLE CLASSROOM และ  
GOOGLE FORM 

12. เฉลยแบบทดสอบ  
13. ครูสรุปเนื้อหาท่ีเรียน 
14. บันทึกผลการประเมิน 



คร้ังที่ / 
ชั่วโมง 

กิจกรรม สื่ออุปกรณ ์ ผลงาน/หลักฐาน 
เคร่ืองมือและ
วิธีการวัดผล 

3/4 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน  (Motivation) 
1. ทบทวนเรื่องการเขียนเค้าโครงของ

การวิจัย 
 
ขั้นศึกษาข้อมูล ( Information ) 
2. ครูให้ความรู้เกี่ยวกับช่ือเรื่องของ

การวิจัย 
- การเขียนเค้าโครงวิจัย บทที่ 1. 
ความเป็นมาและความส าคัญของ
ปัญหา 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
ประโยชน์ท่ีได้รับจากการวิจัย 
ขอบเขตของการวิจัย 
ตัวแปรท่ีใช้ในการวิจัย 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
สมมติฐานการวิจัย    

3. ครูให้ความรู้เกี่ยวกับช่ือเรื่องของ
การวิจัย  
การเขียนเค้าโครงของการวิจัย  
บทที่ 2 
แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  

4. ครูให้ความรู้เกี่ยวกับช่ือเรื่องของ
การวิจัย  
การเขียนเค้าโครงของการวิจัย  
บทที่ 3. 
รูปแบบการวิจัย 
ตัวแปรในการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1.เอกสารประกอบ
วิชาการวิจัยเบื้องต้น 
2. ระบบ GOOGLE 
CLASSROOM และ 
GOOGLE MEET 
3.เครื่องรับโทรทัศน์ 
4.เครื่องคอมพิวเตอร์
พกพา หรือแท็บเล็ต 
หรือ สมาร์ทโฟน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ผลการประเมิน
แบบทดสอบหลัง
เรียนของนักเรียน 

 ผลการประเมิน
ในแบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ของ
นักเรียน 

 
 
 
 
 
 

 นักเรียนทดสอบ
แบบทดสอบหลัง
เรียน 

 สังเกตุพฤติกรรม
ผู้เรียนและ
ประเมินลงแบบ
ประเมินด้าน
คุณธรรม 
จริยธรรมและ
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค ์

 สรุปผลการ
เรียนรู้ของ
นักเรียน 
 

 
 



 
 
 

เครื่องมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูล 
วิธีรวบรวมข้อมูล 
สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
บรรณานุกรม 
ภาคผนวก             

5. ครูเปิดโอกาสให้นักศึกษาซักถาม
ข้อสงสัยท่ีเกิดขึ้นระหว่างการเรียน
การสอน  ตอบข้อซักถาม  และ
สรุปเนื้อหาโดยสรุป 

ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ (Application) 
6. ใหน้ักศึกษาท าแบบฝึกหัดในระบบ 

GOOGLE CLASSROOM โดยครู
ให้ค าปรึกษากับนักศึกษาอย่าง
ใกล้ชิด และสังเกตพฤติกรรมการ
เรียนของนักศึกษา 

7. ตรวจแบบฝึกหัด แนะน านักศึกษา
ในเรื่องของการท างานด้วยความ
เป็นระเบียบ  

8. เฉลยแบบฝึกหัดหน้าช้ันเรียน โดย
สุ่มเรียกนักศึกษาเพื่อร่วมเฉลย
แบบฝึกหัด และแลกเปล่ียนเหตุผล
ระหว่างกัน 

9. ใหน้ักศึกษาฝึกท าแบบฝึกหัด 
 

ขั้นสรุปและประเมินผล ( Progress ) 
10. ทดสอบแบบทดสอบในระบบ 

GOOGLE CLASSROOM และ  
GOOGLE FORM 

11. เฉลยแบบทดสอบ  
12. ครูสรุปเนื้อหาท่ีเรียน 
13. บันทึกผลการประเมิน 



8. บันทึกหลังการสอน 
ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 
........……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………...........……………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………...........…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………...........………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………...........……………………………………………………………………………………………………………………………………………
ผลการเรียนของนักเรียน 
………………………………………………………………………………………………………………………………...........…………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...........………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ผลการจัดกิจกรรมการสอนของครู 
………………………………………………………………………………………………………………………………...........…………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคณุลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

 

สาขาวิชา...................................สาขางาน.................................ระดับช้ัน..................................กลุ่ม......................... 
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หมำยเหตุ                -  เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
   3  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนแสดงประพฤติปฏิบัติสม่ าเสมอและเป็นผู้น าได้ 

   2 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติสม่ าเสมอ 
1 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไม่สม่ าเสมอ 

   0  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ 
- คะแนนเฉลี่ย = คะแนนรวมนักเรียนรายบุคคล/10 

 

สัปดาห์ที่.................................. 



แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 9 การวิเคราะห์ข้อมูล จ านวน       8         ช่ัวโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจ าหน่วย 
1.1 อธิบายสถิติท่ีใช้ในการวิจัยได้ 
1.2 ทดสอบสมมติฐานโดยใช้การทดสอบแบบต่าง ๆ ได้ 
1.3 เพื่อให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีสถานศึกษาก าหนดและบูรณาการตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 
 
2. สมรรถนะประจ าหน่วย 
  2.1 แสดงความรู้เกี่ยวกับสถิติท่ีใช้ในการวิจัย 
 2.2 ทดสอบสมมติฐาน 
    
3. เนื้อหา 

3.1 ประเภทของสถิติ 
3.2 การแจกแจงความถ่ี 
3.3 การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง 
3.4 การวัดการกระจาย 
3.5 สถิติท่ีใช้ในการเปรียบเทียบ 

 
4. ก าหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 

 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับสถิติท่ีใช้ในการวิจัย 
2. ทดสอบสมมติฐาน 
 
 

1. เครื่องมือในการวัดประเมินผลการเรียนรู้และสังเกต
พฤติกรรมผู้เรียนมีความสนใจเกิดความเข้าใจในสาระการ
เรียนรู้ตลอดจนแสดงความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
2. แสดงความคิดเห็นและสรุปสาระการเรียนรู้ประจ าหน่วยได้
อย่างถูกต้องทันเวลาท่ีก าหนดและเป็นระเบียบ 
3. ผู้เรียนทดสอบหลังเรียนโดยได้คะแนน 50%  เป็นอย่างต่ า 

 
 
 
 
 



 
5. กิจกรรมการเรียนการสอน  

คร้ังที่ / 
ชั่วโมง 

กิจกรรม สื่ออุปกรณ ์ ผลงาน/หลักฐาน 
เคร่ืองมือและ
วิธีการวัดผล 

1/4 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน  (Motivation) 
1. ทักทายและตรวจสอบรายช่ือ

นักศึกษา แลกเปล่ียนข้อมูล
ข่าวสารของวิทยาลัยฯ  

2. ผู้สอนแจ้งวัตถุประสงค์ของการ
เรียนรู้ เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูล 

3. แนะน าเกณฑ์การให้คะแนน  
การวัดประเมินผล ผู้สอนร่วมมือ
กับผู้เรียนยกตัวอย่างการวิเคราะห์
ข้อมูล 

ขั้นศึกษาข้อมูล ( Information ) 
4. เปิดส่ือการเรียนการสอนเนื้อหา

ของหน่วยการเรียนรู้ท่ี 9 เรื่อง  
การวิเคราะห์ข้อมูล ในระบบ 
GOOGLE CLASSROOM และใช้
ระบบ  GOOGLE MEET 

5. อธิบายเนื้อหาตามส่ือการเรียน
และให้ผู้เรียนช่วยกันอภิปราย 
เครื่องมือวิจัยและการเก็บรวบรวม
ข้อมูล 

6. ครูให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้สถิติใน
การวิเคราะห์ผล 
การแจกแจงความถ่ี  
การวัดแนวโน้มสู่ส่วนกลาง 
- มัชฌิมเลขคณิต 
- มัธยฐาน  
- ฐานนิยม 
การวัดการกระจาย 
- พิสัย 

1.เอกสารประกอบ
วิชาการวิจัยเบื้องต้น 
2. ระบบ GOOGLE 
CLASSROOM และ 
GOOGLE MEET 
3.เครื่องรับโทรทัศน์ 
4.เครื่องคอมพิวเตอร์
พกพา หรือแท็บเล็ต 
หรือ สมาร์ทโฟน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ผลการประเมิน
แบบทดสอบหลัง
เรียนของนักเรียน 

 ผลการประเมิน
ในแบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ของ
นักเรียน 

 
 
 
 
 
 

 นักเรียนทดสอบ
แบบทดสอบหลัง
เรียน 

 สังเกตุพฤติกรรม
ผู้เรียนและ
ประเมินลงแบบ
ประเมินด้าน
คุณธรรม 
จริยธรรมและ
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค ์

 สรุปผลการ
เรียนรู้ของ
นักเรียน 
 

 
 



 
 
 

- ค่าส่วนเบ่ียงเบน 
- ความแปรปรวน 
- ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

7. ครูเปิดโอกาสให้นักศึกษาซักถาม
ข้อสงสัยท่ีเกิดขึ้นระหว่างการเรียน
การสอน  ตอบข้อซักถาม  และ
สรุปเนื้อหาโดยสรุป 

ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ (Application) 
8. ให้นักเรียนท าแบบฝึกหัดในระบบ 

GOOGLE CLASSROOM โดยครู
ให้ค าปรึกษากับนักศึกษาอย่าง
ใกล้ชิด และสังเกตพฤติกรรมการ
เรียนของนักศึกษา 

9. ตรวจแบบฝึกหัด แนะน านักศึกษา
ในเรื่องของการท างานด้วยความ
เป็นระเบียบ  

10. เฉลยแบบฝึกหัดหน้าช้ันเรียน โดย
สุ่มเรียกนักศึกษาเพื่อร่วมเฉลย
แบบฝึกหัด และแลกเปล่ียนเหตุผล
ระหว่างกัน 

11. ใหน้ักศึกษาฝึกท าแบบฝึกหัด 
 

ขั้นสรุปและประเมินผล ( Progress ) 
12. ทดสอบแบบทดสอบในระบบ 

GOOGLE CLASSROOM และ  
GOOGLE FORM 

13. เฉลยแบบทดสอบ  
14. ครูสรุปเนื้อหาท่ีเรียน 
15. บันทึกผลการประเมิน 



คร้ังที่ / 
ชั่วโมง 

กิจกรรม สื่ออุปกรณ ์ ผลงาน/หลักฐาน 
เคร่ืองมือและ
วิธีการวัดผล 

2/4 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน  (Motivation) 
1. ทบทวนเรื่องข้อมูลทางสถิติ 
 
ขั้นศึกษาข้อมูล ( Information ) 
2. เปิดส่ือการเรียนการสอนเนื้อหา

ของหน่วยการเรียนรู้ท่ี 9 เรื่อง  
การวิเคราะห์ข้อมูล 

3. ระบบ GOOGLE CLASSROOM 
และใช้ระบบ  GOOGLE MEET 

4. อธิบายเนื้อหาตามส่ือการเรียน
และให้ผู้เรียนช่วยกันอภิปราย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

5. ครูให้ความรู้เกี่ยวกับสถิติท่ีใช้เพื่อ
การเปรียบเทียบ 
- การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียท่ีวัดจาก
กลุ่มตัวอย่างกับค่าเฉล่ียท่ีวัดจาก
ประชากร  
- การเปรียบค่าเฉลี่ยที่วัดจาก
ประชากรกลุ่มเดียว 
- การทดสอบค่าเฉลี่ยที่วัดจาก
ประชากรสองกลุ่มที่เป็นอิสระ
จากกัน 
- การเปรียบเทียบสัดส่วนของ
ประชากรหนึ่งกลุ่ม 

- การทดสอบสัดส่วนของประชากร
สองกลุ่ม 
ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ (Application) 
6. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนซักถามข้อ

สงสัยท่ีเกิดขึ้นระหว่างการเรียน

1.เอกสารประกอบ
วิชาการวิจัยเบื้องต้น 
2. ระบบ GOOGLE 
CLASSROOM และ 
GOOGLE MEET 
3.เครื่องรับโทรทัศน์ 
4.เครื่องคอมพิวเตอร์
พกพา หรือแท็บเล็ต 
หรือ สมาร์ทโฟน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ผลการประเมิน
แบบทดสอบหลัง
เรียนของนักเรียน 

 ผลการประเมิน
ในแบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ของ
นักเรียน 

 
 
 
 
 
 

 นักเรียนทดสอบ
แบบทดสอบหลัง
เรียน 

 สังเกตุพฤติกรรม
ผู้เรียนและ
ประเมินลงแบบ
ประเมินด้าน
คุณธรรม 
จริยธรรมและ
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค ์

 สรุปผลการ
เรียนรู้ของ
นักเรียน 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การสอน  ตอบข้อซักถาม  และ
สรุปเนื้อหาโดยสรุป 

7. ให้นักเรียนท าแบบฝึกหัดในระบบ 
GOOGLE CLASSROOM โดยครู
ให้ค าปรึกษากับนักศึกษาอย่าง
ใกล้ชิด และสังเกตพฤติกรรมการ
เรียนของนักศึกษา 

8. ตรวจแบบฝึกหัด แนะน านักศึกษา
ในเรื่องของการท างานด้วยความ
เป็นระเบียบ  

9. เฉลยแบบฝึกหัดหน้าช้ันเรียน โดย
สุ่มเรียกนักศึกษาเพื่อร่วมเฉลย
แบบฝึกหัด และแลกเปล่ียนเหตุผล
ระหว่างกัน 

10. ใหน้ักศึกษาฝึกท าแบบฝึกหัด 
 

ขั้นสรุปและประเมินผล ( Progress ) 
11. ทดสอบแบบทดสอบในระบบ 

GOOGLE CLASSROOM และ  
GOOGLE FORM 

12. เฉลยแบบทดสอบ  
13. ครูสรุปเนื้อหาท่ีเรียน 
14. บันทึกผลการประเมิน 



8. บันทึกหลังการสอน 
ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 
........……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………...........……………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………...........…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………...........………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………...........……………………………………………………………………………………………………………………………………………
ผลการเรียนของนักเรียน 
………………………………………………………………………………………………………………………………...........…………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...........………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ผลการจัดกิจกรรมการสอนของครู 
………………………………………………………………………………………………………………………………...........…………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคณุลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

 

สาขาวิชา...................................สาขางาน.................................ระดับช้ัน..................................กลุ่ม......................... 
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9              
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11              
12              
13              
14              
15              
16              

 
หมำยเหตุ                -  เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
   3  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนแสดงประพฤติปฏิบัติสม่ าเสมอและเป็นผู้น าได้ 

   2 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติสม่ าเสมอ 
1 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไม่สม่ าเสมอ 

   0  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ 
- คะแนนเฉลี่ย = คะแนนรวมนักเรียนรายบุคคล/10 

 

สัปดาห์ที่.................................. 



แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 10 การเขียนรายงานการวิจัย จ านวน       12         ช่ัวโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจ าหน่วย 
1.1 อธิบายสถิติท่ีใช้ในการวิจัยได้ 
1.2 อธิบายรูปแบบเอกสารงานวิจัยได้ 
1.3 สามารถเขียนรายงานการวิจัยได้ 
1.4 เพื่อให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีสถานศึกษาก าหนดและบูรณาการตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 
 
2. สมรรถนะประจ าหน่วย 
  2.1 การเขียนรายงานการวิจัย 
    
3. เนื้อหา 

3.1 การเขียนรายงานวิจัย 
3.2 รูปแบบเอกสารงานวิจัย 
3.3 ส่วนประกอบของรายงาน 

 
4. ก าหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 

 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
1. การเขียนรายงานการวิจัย 
 

1. เครื่องมือในการวัดประเมินผลการเรียนรู้และสังเกต
พฤติกรรมผู้เรียนมีความสนใจเกิดความเข้าใจในสาระการ
เรียนรู้ตลอดจนแสดงความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
2. แสดงความคิดเห็นและสรุปสาระการเรียนรู้ประจ าหน่วยได้
อย่างถูกต้องทันเวลาท่ีก าหนดและเป็นระเบียบ 
3. ผู้เรียนทดสอบหลังเรียนโดยได้คะแนน 50%  เป็นอย่างต่ า 

 
 
 
 
 
 
 



 
5. กิจกรรมการเรียนการสอน  

คร้ังที่ / 
ชั่วโมง 

กิจกรรม สื่ออุปกรณ ์ ผลงาน/หลักฐาน 
เคร่ืองมือและ
วิธีการวัดผล 

1/4 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน  (Motivation) 
1. ทักทายและตรวจสอบรายช่ือ

นักศึกษา แลกเปล่ียนข้อมูล
ข่าวสารของวิทยาลัยฯ  

2. ผู้สอนแจ้งวัตถุประสงค์ของการ
เรียนรู้ เรื่อง การเขียนรายงาน 
การวิจัย 

3. แนะน าเกณฑ์การให้คะแนน  
การวัดประเมินผล ผู้สอนร่วมมือ
กับผู้เรียนยกตัวอย่างการเขียน
รายงานการวิจัย 

ขั้นศึกษาข้อมูล ( Information ) 
4. เปิดส่ือการเรียนการสอนเนื้อหา

ของหน่วยการเรียนรู้ท่ี 10 เรื่อง  
การเขียนรายงานการวิจัยในระบบ 
GOOGLE CLASSROOM และใช้
ระบบ  GOOGLE MEET 

5. อธิบายเนื้อหาตามส่ือการเรียน
และให้ผู้เรียนช่วยกันอภิปราย 
การเขียนรายงานการวิจัย 

6. ครูให้ความรู้เกี่ยวกับการเขียน
รายงานการวิจัย 
การเขียนรายงานการวิจัย 
- จุดมุ่งหมายของการเขียนรายงาน
การวิจัย 
- หลักในการเขียนรายงานการวิจัย 
- การวางแผนการเขียนรายงาน 
- ภาษาท่ีใช้ในการเขียนรายงาน
การวิจัย 

1.เอกสารประกอบ
วิชาการวิจัยเบื้องต้น 
2. ระบบ GOOGLE 
CLASSROOM และ 
GOOGLE MEET 
3.เครื่องรับโทรทัศน์ 
4.เครื่องคอมพิวเตอร์
พกพา หรือแท็บเล็ต 
หรือ สมาร์ทโฟน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ผลการประเมิน
แบบทดสอบหลัง
เรียนของนักเรียน 

 ผลการประเมิน
ในแบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ของ
นักเรียน 

 
 
 
 
 
 

 นักเรียนทดสอบ
แบบทดสอบหลัง
เรียน 

 สังเกตุพฤติกรรม
ผู้เรียนและ
ประเมินลงแบบ
ประเมินด้าน
คุณธรรม 
จริยธรรมและ
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค ์

 สรุปผลการ
เรียนรู้ของ
นักเรียน 
 

 
 



 
 
 

รูปแบบของเอกสารการวิจัย 
- รายงาน 
- การศึกษาอิสระ 
- ภาคนิพนธ ์
- วิทยานิพนธ ์
ส่วนประกอบท่ีส าคัญของรายงาน 
- ส่วนน า 
- ส่วนเนื้อหา 
- ส่วนอ้างอิง   

7. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนซักถามข้อ
สงสัยท่ีเกิดขึ้นระหว่างการเรียน
การสอน  ตอบข้อซักถาม  และ
สรุปเนื้อหาโดยสรุป 

ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ (Application) 
8. ให้นักเรียนท าแบบฝึกหัดในระบบ 

GOOGLE CLASSROOM โดยครู
ให้ค าปรึกษากับนักเรียนอย่าง
ใกล้ชิด และสังเกตพฤติกรรมการ
เรียนของนักศึกษา 

9. ตรวจแบบฝึกหัด แนะน านักเรียน
ในเรื่องของการท างานด้วยความ
เป็นระเบียบ  

10. เฉลยแบบฝึกหัดหน้าช้ันเรียน โดย
สุ่มเรียกนักเรียนเพื่อร่วมเฉลย
แบบฝึกหัด และแลกเปล่ียนเหตุผล
ระหว่างกัน 

11. ให้นักเรียนฝึกท าแบบฝึกหัด 
 

ขั้นสรุปและประเมินผล ( Progress ) 
12. ครูสรุปเนื้อหาท่ีเรียน 
13. บันทึกผลการประเมิน 



คร้ังที่ / 
ชั่วโมง 

กิจกรรม สื่ออุปกรณ ์ ผลงาน/หลักฐาน 
เคร่ืองมือและ
วิธีการวัดผล 

2/4 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน  (Motivation) 
1. ทบทวนเรื่องการเรียนรายงาน 

การวิจัย 
ขั้นศึกษาข้อมูล ( Information ) 
2. เปิดส่ือการเรียนการสอนเนื้อหา

ของหน่วยการเรียนรู้ท่ี 10 เรื่อง  
การเขียนรายงานการวิจัยในระบบ 
GOOGLE CLASSROOM และใช้
ระบบ  GOOGLE MEET 

3. อธิบายเนื้อหาตามส่ือการเรียน
และให้ผู้เรียนช่วยกันอภิปราย 
การเขียนรายงานการวิจัย 

4. ครูซักถามเกี่ยวกับการเขียน
รายงานการวิจัยของแต่ละกลุ่ม 

ขัน้ทดลอง/ฝึกปฏิบัติ (Application) 
5. ครูให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มเขียน

รายงานการวิจัย 
6. ผู้เรียนแต่ละกลุ่มซักถามปัญหา

ต่าง ๆ 
7. ครูให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มออกมาสรุป

ผลการวิจัย 
8. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนซักถามข้อ

สงสัยท่ีเกิดขึ้นระหว่างการเรียน
การสอน  ตอบข้อซักถาม  และ
สรุปเนื้อหาโดยสรุป 

9. ให้นักเรียนท าแบบฝึกหัดในระบบ 
GOOGLE CLASSROOM โดยครู
ให้ค าปรึกษากับนักเรียนอย่าง
ใกล้ชิด และสังเกตพฤติกรรมการ
เรียนของนักศึกษา 

 

1.เอกสารประกอบ
วิชาการวิจัยเบื้องต้น 
2. ระบบ GOOGLE 
CLASSROOM และ 
GOOGLE MEET 
3.เครื่องรับโทรทัศน์ 
4.เครื่องคอมพิวเตอร์
พกพา หรือแท็บเล็ต 
หรือ สมาร์ทโฟน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ผลการประเมิน
แบบทดสอบหลัง
เรียนของนักเรียน 

 ผลการประเมิน
ในแบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ของ
นักเรียน 

 
 
 
 
 
 

 นักเรียนทดสอบ
แบบทดสอบหลัง
เรียน 

 สังเกตุพฤติกรรม
ผู้เรียนและ
ประเมินลงแบบ
ประเมินด้าน
คุณธรรม 
จริยธรรมและ
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค ์

 สรุปผลการ
เรียนรู้ของ
นักเรียน 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นสรุปและประเมินผล ( Progress ) 
10. ทดสอบแบบทดสอบในระบบ 

GOOGLE CLASSROOM และ  
GOOGLE FORM 

11. เฉลยแบบทดสอบ  
12. ครูสรุปเนื้อหาท่ีเรียน 
13. บันทึกผลการประเมิน 



คร้ังที่ / 
ชั่วโมง 

กิจกรรม สื่ออุปกรณ ์ ผลงาน/หลักฐาน 
เคร่ืองมือและ
วิธีการวัดผล 

3/4 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน  (Motivation) 
1. ทบทวนเรื่องการเรียนรายงาน 

การวิจัย 
ขั้นศึกษาข้อมูล ( Information ) 
2. ทบทวนและสอบปลายภาคเรียน 
ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ (Application) 
3. ครูแจ้งให้นักเรียนทราบคะแนน

ระหว่างภาค จุดประสงค์ท่ีผู้เรียน
ยังไม่ได้ปฏิบัติ หรือไม่ผ่าน หรือ
ไม่ได้สอบ ให้ผู้เรียนด าเนินการโดย
พบครูผู้สอนก าหนดวันเวลาท่ีจะ
ปฏิบัติหรือสอบ หรือเรียนเพิ่มเติม 

4. ผู้เรียนรับทราบจุดประสงค์การ
สอบปลายภาคว่า จะมีการสอบ
เรื่องใดบ้าง นักเรียนไม่เข้าใจเรื่อง
ใดก็ให้ซักถาม  

5. ครูและผู้เรียนร่วมกันทบทวน
บทเรียนท่ีผ่านมาโดยสรุป 

6. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนซักถามข้อ
สงสัยท่ีเกิดขึ้นระหว่างการเรียน
การสอน  ตอบข้อซักถาม  และ
สรุปเนื้อหาโดยสรุป 

 

ขั้นสรุปและประเมินผล ( Progress ) 
7. ทดสอบแบบทดสอบปลายภาค

เรียนในระบบ GOOGLE 
CLASSROOM และ   
GOOGLE FORM 

8. เฉลยแบบทดสอบ  
9. ครูสรุปเนื้อหาท่ีเรียน 
10. บันทึกผลการประเมิน 

1.เอกสารประกอบ
วิชาการวิจัยเบื้องต้น 
2. ระบบ GOOGLE 
CLASSROOM และ 
GOOGLE MEET 
3.เครื่องรับโทรทัศน์ 
4.เครื่องคอมพิวเตอร์
พกพา หรือแท็บเล็ต 
หรือ สมาร์ทโฟน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ผลการประเมิน
แบบทดสอบหลัง
เรียนของนักเรียน 

 ผลการประเมิน
ในแบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ของ
นักเรียน 

 
 
 
 
 
 

 นักเรียนทดสอบ
แบบทดสอบหลัง
เรียน 

 สังเกตุพฤติกรรม
ผู้เรียนและ
ประเมินลงแบบ
ประเมินด้าน
คุณธรรม 
จริยธรรมและ
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค ์

 สรุปผลการ
เรียนรู้ของ
นักเรียน 
 

 
 



8. บันทึกหลังการสอน 
ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 
........……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………...........……………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………...........…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………...........………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………...........……………………………………………………………………………………………………………………………………………
ผลการเรียนของนักเรียน 
………………………………………………………………………………………………………………………………...........…………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...........………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ผลการจัดกิจกรรมการสอนของครู 
………………………………………………………………………………………………………………………………...........…………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคณุลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

 

สาขาวิชา...................................สาขางาน.................................ระดับช้ัน..................................กลุ่ม......................... 
 

ล ำดับ
ท่ี 

ชื่อ-สกุล 

รำยกำรประเมิน 

คะ
แน

นร
วม

 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ย 
 

ยึด
มั่น

ใน
สถ

าบ
ันฯ

 

ละ
เว้น

อบ
าย

มุข
 

คว
าม

มีว
ินัย

 

คว
าม

สา
มัค

คี 

จิต
อา

สา
 

ขย
ันแ

ละ
รับ

ผิด
ชอ

บ 

ปร
ะห

ยัด
 

ซื่อ
สัต

ย ์

.สุภ
าพ

 

ตร
งต่

อเ
วล

า 

1              
2              
3              
4              
5              
6              
7              
8              
9              
10              
11              
12              
13              
14              
15              
16              

 
หมำยเหตุ                -  เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
   3  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนแสดงประพฤติปฏิบัติสม่ าเสมอและเป็นผู้น าได้ 

   2 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติสม่ าเสมอ 
1 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไม่สม่ าเสมอ 

   0  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ 
- คะแนนเฉลี่ย = คะแนนรวมนักเรียนรายบุคคล/10 

 

สัปดาห์ที่.................................. 
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