
 

 

 
 

 

แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ 
บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
วิชา โครงงาน   รหัสวิชา 20101-8502  

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562 
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม               สาขาวิชาช่างยนต์ 

 
 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 

 
 

จัดท าโดย 
นายนัธทวัฒน์  ช่วยเชื้อ 

 
 
 
 

 
 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน                อาชีวศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
สถาบันอาชีวศึกษาภาคกลาง ๕               ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 



 

 

รายการตรวจสอบและอนุญาตให้ใช้ 
 

  □ ควรอนุญาตให้ใช้ในการสอนได ้
 □ ควรปรับปรุงเกี่ยวกับ
..........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 
   

ลงชื่อ...................................................... 
( ว่าท่ีร.ต กิตติพงศ์  ค าเกิ่ง) 
หัวหน้าสาขาวิชาช่างยนต์ 
........../............/........... 

 

 
 □ ควรอนุญาตให้ใช้ในการสอนได ้
 □ ควรปรับปรุงดังเสนอ 
 □ อื่น ๆ 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ...................................................... 
 ( นายอรุณ  เกลื่อนพันธ์ ) 

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

   
 □ ควรอนุญาตให้ใช้ในการสอนได ้
 □ อื่น ๆ 
..........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 
 
 

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

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



 

 

ค าน า 
 

แผนการจัดการเรียนรู้วิชา “โครงงาน” รหัสวิชา 20101-8502 จัดท าขึ้นเพื่อใช้เป็น
แนวทางในการจัดการเรียนการสอน วิชาโครงงาน ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
พุทธศักราช 2562 ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยจัดการเรียนการสอนท้ังหมด 
18 สัปดาห์ สัปดาห์ละ ๔ ชั่วโมง เนื้อหาภายในแบ่งออกเป็น  7 หน่วย ประกอบด้วย ศึกษาและ
ปฏิบัติเกี่ยวกับ หลักการจัดท าโครงงาน การวางแผน การด าเนินงาน การแก้ไขปัญหา การ
ประเมินผล การจัดท ารายงานและการน าเสนอผลงาน โดยปฏิบัติจัดท าโครงงานสร้างและหรือ
พัฒนางานท่ีใช้ ความรู้และทักษะในระดับฝีมือ สอดคล้องกับสาขาวิชาชีพท่ีศึกษาด าเนินการเป็น
รายบุคคลหรือกลุ่มมตามลักษณะ ของงานให้แล้วเสร็จในระยะเวลาท่ีกาหนด 

ผู้จัดท าแผนการสอนหวังว่า จะเอื้ออ านวยให้เกิดประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนเป็น
อย่างดียิ่ง หากอาจารย์ผู้สอนน าแผนการสอนเล่มนี้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนมีข้อเสนอแนะ
ประการใดขอได้โปรดแจ้งผู้จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ด้วย จักเป็นพระคุณอย่างยิ่ง  
 
 

นัธทวัฒน์ ช่วยเชื้อ 
ผู้จัดท า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 
 

 
 

ส่วนที่ 1  แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

1. ชื่อวิชา โครงงาน (Project)  รหัสวิชา 20101-8502 จ านวน 4 หน่วยกิจ ๔ ชั่วโมง 

2. ค าอธิบายราวิชา 

 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ หลักการจัดท าโครงงาน การวางแผน การด าเนินงาน การแก้ไขปัญหา การ
ประเมินผล การจัดท ารายงานและการน าเสนอผลงาน โดยปฏิบัติจัดท าโครงงานสร้างและหรือพัฒนางานที่ใช้ 
ความรู้และทักษะในระดับฝี มือ สอดคล้องกับสาขาวิชาชีพที่ศึกษา ด าเนินการเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มมตาม
ลักษณะ ของงานให้แล้วเสร็จในระยะเวลาที่ก าหนด 

3. จุดประสงค์รายวิชา 
1. เข้าใจหลักการและกระบวนการวางแผนจัดท าโครงงานสร้างและหรือพัฒนางาน  
2. สามารถประมวลความรู้และทักษะในการสร้างและหรือพัฒนางานในสาขาวิชาชีพตามกระบวนการ 

วางแผน ด าเนินงาน แก้ไขปัญหา ประเมินผล ท ารายงานและน าเสนอผลงาน  
3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการท างานด้วยความรับผิดชอบ มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเริ่ม 

สร้างสรรค ์ขยัน อดทนและสามารถท างานร่วมกบผู้อ่ืน  
4. สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการวางแผน จัดท าโครงงาน ด าเนินงาน แก้ไขปัญหา 
ประเมินผล จัดท ารายงานและน าเสนอผลงาน  

2. เขียนโครงงานสร้างและหรือพัฒนางานตามหลักการ  
3. ด าเนินงานตามแผนงานโครงงานตามหลักการและกระบวนการ  
4. ประเมินผลการด าเนินงานโครงงานตามหลักการ  
5. รายงานผลการปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 5. การวิเคราะห์หลักสูตร 
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1.ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการ
เรียนรู้แบบโครงงาน  

1 1 1 1 - - 
4 3 11 

1 7 

2.ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับนวัตกรรม 1 1 1 1 - - 4 3 11 2 7 
3.ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานวิจัย 1 1 1 1 - - 7 5 16 3 12 
4.การจัดท าโครงงาน 1 1 1 1 - - 7 5 16 4 12 
5.การเขียนโครงการ  1 1 1 1 - - 7 5 16 4 12 
6.การประเมินโครงงาน  1 1 1 1 1 - 4 3 12 6 7 
7.การจัดท ารายงานและการน าเสนอ
ผลงานโครงงาน 

1 1 1 1 1 - 
7 6 18 

7 12 

สอบปลายภาคเรียน           3 

 
รวม 

7 7 7 7 2 - 
40 30 100  72 

30 
ล าดับความส าคัญ 1 2 3    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พฤติกรรม 

ช่ือหน่วย 



 

 

6. ก าหนดหน่วยการเรียนรู้จากการวิเคราะห์ค าอธิบายรายวิชา 
 
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ประจ าหน่วย สมรรถนะประจ าหน่วย 
หน่ วยที่  1  ความรู้ เ บื้ อ งต้ น
เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบ
โครงงาน 

1.เข้าใจเกี่ยวกับความรู้ เบื้องต้น
เกี่ ยวกับการจัดการ เรี ยนรู้ แบบ
โครงงาน 
2.จ าแนกประเภทของโคงงานได้ 
3.มีกิจนิสัยในการท างานด้วยความ
เป็นระเบียบเรี ยบร้อย  ประณีต
รอบคอบ ปลอดภัย  ปฏิบัติงานตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1.แสดงความรู้  เข้าใจเกี่ยวกับ
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการ
เรียนรู้แบบโครงงาน 
2.แสดงความสามารถ จ าแนก
ประเภทของโคงงานได้ 
3.แสดงพฤติกรรมในการท างาน
ด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
ป ร ะณี ต ร อบ ค อ บ  ป ล อด ภั ย  
ป ฏิ บั ติ ง า น ต า ม ห ลั ก ป รั ช ญ า
เศรษฐกิจพอเพียง 

หน่ วยที่  2  ความรู้ เ บื้ อ งต้ น
เกี่ยวกับนวัตกรรม 

1.เข้าใจเกี่ยวกับนวัตกรรม 
2.จ าแนกประเภทของนวัตกรรมได้
3.มีกิจนิสัยในการท างานด้วยความ
เป็นระเบียบเรี ยบร้อย  ประณีต
รอบคอบ ปลอดภัย  ปฏิบัติงานตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1 .แสดงคว ามรู้  ค ว าม เข้ า ใ จ
เกี่ยวกับนวัตกรรมได ้
2.แสดงความสมารถ  จ าแนก
ประเภทของนวัตกรรมได้ถูกต้อง 
3.แสดงพฤติกรรมในการท างาน
ด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
ป ร ะณี ต ร อบ ค อ บ  ป ล อด ภั ย  
ป ฏิ บั ติ ง า น ต า ม ห ลั ก ป รั ช ญ า
เศรษฐกิจพอเพียง 

หน่ วยที่  3  ความรู้ เ บื้ อ งต้ น
เกี่ยวกับงานวิจัย  
 
 
 
 

1.เข้าใจเกี่ยวกับงานวิจัย 
2 . ก า ห น ด ขั้ น ต อ น ต า ม
กระบวนการวิจัยได ้
3.มีกิจนิสัยในการท างานด้วยความ
เป็นระเบียบเรี ยบร้อย  ประณีต
รอบคอบ ปลอดภัย  ปฏิบัติงานตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1 .แสดงคว ามรู้  ค ว าม เข้ า ใ จ
เกี่ยวกับงานวิจัย 
2.แสดงความสมารถ  ก าหนด
ขั้นตอนตามกระบวนการวิจัยได้ 
3.แสดงพฤติกรรมในการท างาน
ด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
ป ร ะณี ต ร อบ ค อ บ  ป ล อด ภั ย  
ป ฏิ บั ติ ง า น ต า ม ห ลั ก ป รั ช ญ า
เศรษฐกิจพอเพียง 

หน่วยที่ 4 การจัดท าโครงงาน 1.เข้าใจเกี่ยวกับการจัดท าโครงงาน 
2.บอกขั้นตอนการจัดท าโครงงานได้ 
3.มีกิจนิสัยในการท างานด้วยความ
เป็นระเบียบเรี ยบร้อย  ประณีต
รอบคอบ ปลอดภัย  ปฏิบัติงานตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1.แส ด ง ค ว า มรู้  ค ว าม เ ข้ า ใ จ
เกี่ยวกับการจัดท าโครงงาน 
2.แสดงความสามารถ วางแผน
ขั้นตอนการจัดท าโครงงานได้3.
แสดงพฤติกรรมในการท างานด้วย
คว าม เป็ น ร ะ เบี ยบ เ รี ย บร้ อ ย 
ประณีตรอบคอบ ปลอดภัย   



 

 

 
 
 
 
 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ประจ าหน่วย 
 

สมรรถนะประจ าหน่วย 

หน่วยที่ 5 การเขียนโครงการ 1.เข้าใจเกี่ยวกับการเขียนโครงการ 
2.วิ เ คราะห์ และตั ดสิ น ใจ เขี ยน
โครงงานได้ 
3.มีกิจนิสัยในการท างานด้วยความ
เป็นระเบียบเรียบร้อย  ประณีต
รอบคอบ ปลอดภัย  ปฏิบัติงานตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1.แสดงความรู้  คว าม เข้ า ใ จ
เกี่ยวกับการเขียนโครงการ 
2.แสดงความสามารถ วิเคราะห์
และตัดสินใจเขียนโครงงานได้ 
3.แสดงพฤติกรรมในการท างาน
ด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
ประณี ต รอบคอบ  ปลอดภั ย  
ปฏิ บั ติ ง านตามหลั กปรั ชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

หน่วยที่ 6 การประเมินโครงงาน 1.เ ข้ า ใ จ เ กี่ ย ว กั บ ก า ร ป ร ะ เ มิ น
โครงงาน 
2.วิเคราะห์และบอกประโยชน์ของ
การประเมินได ้
3.มีกิจนิสัยในการท างานด้วยความ
เป็นระเบียบเรียบร้อย  ประณีต
รอบคอบ ปลอดภัย  ปฏิบัติงานตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1.แสดงความรู้  คว าม เข้ า ใ จ
เกี่ยวกับการประเมินโครงงาน 
2.แสดงความสามารถ วิเคราะห์
และบอกประ โยชน์ ของการ
ประเมินได ้
3.แสดงพฤติกรรมในการท างาน
ด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
ประณี ต รอบคอบ  ปลอดภั ย  
ปฏิ บั ติ ง านตามหลั กปรั ชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

หน่วยที่  7 การจัดท ารายงาน
และการน าเสนอผลงานโครงงาน 

1.เข้าใจเกี่ยวกับการจัดท ารายงาน
และการน าเสนอผลงานโครงงาน 
2.จัดท ารายงานและน าเสนอผลงาน
โครงงานได ้
3.มีกิจนิสัยในการท างานด้วยความ
เป็นระเบียบเรียบร้อย  ประณีต
รอบคอบ ปลอดภัย  ปฏิบัติงานตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1.แสดงความรู้  คว าม เข้ า ใ จ
เกี่ยวกับการจัดท ารายงานและ
การน าเสนอผลงานโครงงาน 
2.แสดงความสามารถ จัดท า
รายงานและน า เสนอผลงาน
โครงงานได้ 
3.แสดงพฤติกรรมในการท างาน
ด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
ประณี ต รอบคอบ  ปลอดภั ย  
ปฏิ บั ติ ง านตามหลั กปรั ชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

สอบปลายภาค   



 

 

๗.เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้สภาพจริง 
 ๗.๑ การแบ่งคะแนน คิดเป็นร้อยละ 50 ผ่านเกณฑ์การประเมิน 

หน่วยที่ ทดสอบ 
(พุทธพิสัย) 

ผลงาน/ปฏิบัติงาน 
(ทักษะพิสัย) 

พฤติกรรม 
(จิตพิสัย) 

รวม ร้อยละ50 
ของคะแนนเต็ม 

๑ 4 4 3 11 5.5 
๒ 4 4 3 11 5.5 
๓ 4 7 5 16 8 
๔ 4 7 5 16 8 
๕ 4 7 5 16 8 
6 5 4 3 12 6 
7 5 7 6 18 9 

รวม 40 30 30 ๑๐๐ 50 
  
  พุทธพิสัย       30 คะแนน 
   -ทดสอบระหว่างภาคเรียน (10 คะแนน) 
   -ทดสอบประมวลผลปลายภาคเรียน(30 คะแนน)    
  ทักษะพิสัย       40 คะแนน 
   -ทดสอบใบงาน (20 คะแนน) 
   -ชิ้นงาน (20 คะแนน) 
  จิตพิสัย        3๐  คะแนน 
   รวม                ๑๐๐ คะแนน 
  
 ๗.๒ ผลการประเมินการเรียนรู้ 

การวัดผลประเมินผลน าคะแนนแต่ละหน่วยการเรียนรวมกันแล้วน ามาประเมินผลการเรียนรู้ ดังนี้ 
  คะแนนผลการประเมิน ๘๐ ขึ้นไป    ระดับผลการเรียน ๔ 
  คะแนนผลการประเมิน ๗๕-๗๙    ระดบัผลการเรียน ๓.๕ 
  คะแนนผลการประเมิน ๗๐-๗๔    ระดับผลการเรียน ๓ 
  คะแนนผลการประเมิน ๖๕-๖๙    ระดับผลการเรียน ๒.๕ 

คะแนนผลการประเมิน ๖๐-๖๔    ระดับผลการเรียน ๒ 
  คะแนนผลการประเมิน ๕๕-๕๙    ระดับผลการเรียน ๑.๕ 
  คะแนนผลการประเมิน ๕๐-๕๔    ระดับผลการเรียน ๑ 
  คะแนนผลการประเมินต่ ากว่า ๔๙ ลงมา   ระดับผลการเรียน ๐ 
๘. เครื่องมือวัดผล 
 ๘.๑ แบบทดสอบหลังเรียน 
 ๘.๒ ใบงาน 
 ๘.๓ แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 2 
 

แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน จ านวน       7          ชั่วโมง 
 

1. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจ าหน่วย 
1.เข้าใจเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 
2.จ าแนกประเภทของโคงงานได้ 

           3.มีกิจนิสัยในการท างานด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย ประณีตรอบคอบ ปลอดภัย ปฏิบัติงานตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2. สมรรถนะประจ าหน่วย 
    1.แสดงความรู้ เข้าใจเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 

2.แสดงความสามารถ จ าแนกประเภทของโคงงานได้ 
3.แสดงพฤติกรรมในการท างานด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย  ประณีตรอบคอบ ปลอดภัย  

ปฏิบัติงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3. เนื้อหา 
      1  ความหมายของการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 
      2  หลักการในการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 
  3.ลักษณะส าคัญของโครงงาน 

4.ประเภทโครงงาน 
5.ความส าคัญโครงงาน 

4. ก าหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 
 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
1.แสดงความรู้ เข้าใจเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 
2.แสดงความสามารถ จ าแนกประเภทของโคงงานได้ 
3.แสดงพฤติกรรมในการท างานด้วยความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย ประณีตรอบคอบ ปลอดภัย  ปฏิบัติงานตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1.เครื่องมือในการวัดประเมินผลการเรียนรู้สังเกตผู้เรียนมี
ความสนใจเกิดความเข้าใจในสาระการเรียนรู้ตลอดจนแสดง
ความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
2.แสดงความคิดเห็นและสรุปสาระการเรียนรู้ประจ าหน่วยได้
อย่างถูกต้องทันเวลาที่ก าหนดและเป็นระเบียบ 
3.ผู้เรียนทดสอบหลังเรียนโดยได้คะแนน50%  เป็นอย่างต่ า 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

5. กิจกรรมการเรียนการสอน  

ครั้งที่ / 
ชั่วโมง 

กิจกรรม สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน 
เครื่องมือและ
วิธีการวัดผล 

1/4 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน  (Motivation) 
ทักทายและตรวจสอบรายชื่อนักศึกษา 
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารของวิทยาลัย
ฯ 
แนะน าจุดประสงค์ของรายวิชา และ
มาตรฐานรายวิชา และเป้าหมายของ
การศึกษา 
แนะน าเกณฑ์การให้คะแนน การวัด
ประเมินผล การลา และจ านวนคาบที่
ขาดได้ 
ผู้สอนแจ้งวัตถุประสงค์ของการเรียน 
เรื่อง การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน
ผู้สอนร่วมมือกับผู้ เรียนยกตัวอย่าง
ความจ าเป็นของการจัดการเรียนรู้แบบ
โครงงาน 
ขั้นศึกษาข้อมูล ( Information ) 
1.เปิดสื่อการเรียนการสอนเนื้อหาของ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  การจัดการ
เรียนรู้แบบโครงงาน  ในระบบ 
GOOGLE CLASSROOM 
2. อธิบายเนื้อหาตามสื่อการเรียนและ
ให้ผู้เรียนช่วยกันอภิปรายการจัดการ
เรียนรู้แบบโครงงาน 
3. ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถาม
ข้อสงสัยที่เกิดข้ึนระหว่างการเรียนการ
สอน  ตอบข้อซักถาม  และสรุปเนื้อหา
โดยสรุป 
ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ (Application) 
1.ให้นักศึกษาท าแบบฝึกหัดในระบบ 
GOOGLE CLASSROOM โดยครูเดิน
ดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด และสังเกต
พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา 
2.ตรวจแบบฝึกหัด แนะน านักศึกษาใน
เรื่องของการท างานด้วยความเป็น
ระเบียบ  

1.เอกสารประกอบ
วิชาโครงงาน  
2. ระบบ 
GOOGLE 
CLASSROOM 
3.เครื่องรับ
โทรทัศน์ 
4.เครื่อง
คอมพิวเตอร์พกพา 
หรือแท็บเล็ต หรือ 
สมาร์ทโฟน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ผลการประเมิน
แบบทดสอบ
หลังเรียนของ
นักเรียน 

 ผลการประเมิน
ในแบบ
ประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ของ
นักเรียน 

 
 
 
 
 
 

 นักเรียน
ทดสอบ
แบบทดสอบ
หลังเรียน 

 สังเกตุ
พฤติกรรม
ผู้เรียนและ
ประเมินลง
แบบประเมิน
ด้านคุณธรรม 
จริยธรรมและ
คุณลักษณะที่
พึงประสงค์ 

 สรุปผลการ
เรียนรู้ของ
นักเรียน 
 

 
 



 

 

 
6. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 6.1  การแบ่งคะแนน 

ความรู้      4  คะแนน 
ทักษะ      4     คะแนน 
จิตพิสัย      3  คะแนน 
รวม       11    คะแนน 

 6.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม แล้ว
น าคะแนนรวมมาประเมินผลการเรียนรู้ ดังนี้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๕-๗๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๐-๗๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๕-๖๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีพอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๐-๖๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๕-๕๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๐-๕๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก 
 คะแนนผลการประเมินต่ ากว่าร้อยละ ๔๙ ลงมา  ระดับผลการเรียนอยู่ในไม่ผ่านเกณฑ์ 
 
7. เครื่องมือวัดประเมินผล 

 แบบทดสอบหลังเรียน  
 แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 
 
 
 
 
 
 

3.เฉลยแบบฝึกหัดหน้าชั้นเรียน โดย
สุ่มเรียกนักศึกษาเพ่ือร่วมเฉลย
แบบฝึกหัด และแลกเปลี่ยนเหตุผล
ระหว่างกัน 
 

ขั้นสรุปและประเมินผล ( Progress ) 
1.ทดสอบแบบทดสอบในระบบ 
GOOGLE CLASSROOM 
2.เฉลยแบบทดสอบ  
3.บันทึกผลการประเมิน 



 

 

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



 

 

 
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 

สาขาวิชา.............................สาขางาน.................................ระดับชั้น..................................กลุ่ม.........................  
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หมายเหตุ                -  เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์  
                                        1 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติสม่ าเสมอและเป็นผู้น าได้ 
                                          0.5 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไมส่ม่ าเสมอ 

   0 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ 
- คะแนนเฉลี่ย = คะแนนรวมนักเรียนรายบุคคล/30 

 

 

สปัดาห์ท่ี 
............................ 



 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับนวัตกรรม  จ านวน     7    ชัว่โมง 
 

1. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจ าหน่วย 
 1.เข้าใจเกี่ยวกับนวัตกรรม 
 2.จ าแนกประเภทของนวัตกรรมได้ 
 3.มีกิจนิสัยในการท างานด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อยประณีตรอบคอบ ปลอดภัย  ปฏิบัติงาน
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2. สมรรถนะประจ าหน่วย 

1.แสดงความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับนวัตกรรมได้ 
2.แสดงความสมารถ จ าแนกประเภทของนวัตกรรมได้ถูกต้อง 
3.แสดงพฤติกรรมในการท างานด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย ประณีตรอบคอบ ปลอดภัย  

ปฏิบัติงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3. เนื้อหา 
      1 ความหมายและประเภทของนวัตกรรม    
      2 องค์ประกอบและกระบวนการของนวัตกรรม   
      3 ความส าคัญของนวัตกรรมต่อการพัฒนา               
      4 รูปแบบของนวัตกรรม 
      5 ความแตกต่างระหว่างการประดิษฐ์และนวัตกรรม   
4. ก าหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 

 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
1.แสดงความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับนวัตกรรมได้ 
2.แสดงความสมารถ จ าแนกประเภทของนวัตกรรมได้
ถูกต้อง 
3.แสดงพฤติกรรมในการท างานด้วยความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย ประณีตรอบคอบ ปลอดภัย  ปฏิบัติงานตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1.เครื่องมือในการวัดประเมินผลการเรียนรู้สังเกตผู้ เรียนมี
ความสนใจเกิดความเข้าใจในสาระการเรียนรู้ตลอดจนแสดง
ความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
2.แสดงความคิดเห็นและสรุปสาระการเรียนรู้ประจ าหน่วยได้
อย่างถูกต้องทันเวลาที่ก าหนดและเป็นระเบียบ 
3.ผู้เรียนทดสอบหลังเรียนโดยได้คะแนน50%  เป็นอย่างต่ า 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

5. กิจกรรมการเรียนการสอน  

ครั้งที่ / 
ชั่วโมง 

กิจกรรม สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน 
เครื่องมือและ
วิธีการวัดผล 

2/4 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน  (Motivation) 
1.ทักทายและตรวจสอบรายชื่อ
นักศึกษา แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
ของวิทยาลัยฯ 
2.แนะน าจุดประสงค์ของรายวิชา และ
มาตรฐานรายวิชา และเป้าหมายของ
การศึกษา 
3.แนะน าเกณฑ์การให้คะแนน การวัด
ประเมินผล การลา และจ านวนคาบที่
ขาดได้ 
4.ผู้สอนแจ้งวัตถุประสงค์ของการเรียน 
เรื่อง นวัตกรรม   
5.ผู้สอนร่วมมือกับผู้เรียนยกตัวอย่าง
ความจ าเป็นของนวัตกรรม 

ขั้นศึกษาข้อมูล ( Information ) 
1.เปิดสื่อการเรียนการสอนเนื้อหาของ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2  นวัตกรรม   ใน
ระบบ GOOGLE CLASSROOM 
2. อธิบายเนื้อหาตามสื่อการเรียนและ
ให้ผู้เรียนช่วยกันอภิปรายนวัตกรรม  
3.ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถามข้อ
สงสัยที่เกิดขึ้นระหว่างการเรียนการ
สอน  ตอบข้อซักถาม  และสรุปเนื้อหา
โดยสรุป 
ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ (Application) 
1.ให้นักศึกษาท าแบบฝึกหัดในระบบ 
GOOGLE CLASSROOM โดยครูเดิน
ดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด และสังเกต
พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา 
2.ตรวจแบบฝึกหัด แนะน านักศึกษาใน
เรื่องของการท างานด้วยความเป็น
ระเบียบ  
3.เฉลยแบบฝึกหัดหน้าชั้นเรียน โดย
สุ่มเรียกนักศึกษาเพ่ือร่วมเฉลย
แบบฝึกหัด และแลกเปลี่ยนเหตุผล

1.เอกสารประกอบ
วิชาโครงงาน  
2. ระบบ 
GOOGLE 
CLASSROOM 
3.เครื่องรับ
โทรทัศน์ 
4.เครื่อง
คอมพิวเตอร์พกพา 
หรือแท็บเล็ต หรือ 
สมาร์ทโฟน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ผลการประเมิน
แบบทดสอบ
หลังเรียนของ
นักเรียน 

 ผลการประเมิน
ในแบบ
ประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ของ
นักเรียน 

 
 
 
 
 
 

 นักเรียน
ทดสอบ
แบบทดสอบ
หลังเรียน 

 สังเกตุ
พฤติกรรม
ผู้เรียนและ
ประเมินลง
แบบประเมิน
ด้านคุณธรรม 
จริยธรรมและ
คุณลักษณะที่
พึงประสงค์ 

 สรุปผลการ
เรียนรู้ของ
นักเรียน 
 

 
 



 

 

 
6. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 6.1  การแบ่งคะแนน 

ความรู้      4  คะแนน 
ทักษะ      4     คะแนน 
จิตพิสัย      3  คะแนน 
รวม       11     คะแนน 

 6.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม แล้ว
น าคะแนนรวมมาประเมินผลการเรียนรู้ ดังนี้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๕-๗๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๐-๗๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๕-๖๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีพอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๐-๖๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๕-๕๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๐-๕๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก 
 คะแนนผลการประเมินต่ ากว่าร้อยละ ๔๙ ลงมา  ระดับผลการเรียนอยู่ในไม่ผ่านเกณฑ์ 
 
7. เครื่องมือวัดประเมินผล 

 แบบทดสอบหลังเรียน  
 แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระหว่างกัน 
 

ขั้นสรุปและประเมินผล ( Progress ) 
1.ทดสอบแบบทดสอบในระบบ 
GOOGLE CLASSROOM 
2.เฉลยแบบทดสอบ  
3.บันทึกผลการประเมิน 



 

 

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

 
 
 
 
 

 



 

 

 
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 

สาขาวิชา.............................สาขางาน.................................ระดับชั้น..................................กลุ่ม.........................  
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หมายเหตุ                -  เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์  
                                        1 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติสม่ าเสมอและเป็นผู้น าได้ 
                                          0.5 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไมส่ม่ าเสมอ 

   0 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ 
- คะแนนเฉลี่ย = คะแนนรวมนักเรียนรายบุคคล/30 

 

 

สปัดาห์ท่ี 
............................ 



 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัย  จ านวน      12        ชั่วโมง 
 

1. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจ าหน่วย 
 1.เข้าใจเกี่ยวกับงานวิจัย 
 2.ก าหนดขั้นตอนตามกระบวนการวิจัยได้ 
 3.มีกิจนิสัยในการท างานด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย ประณีตรอบคอบ ปลอดภัย  
ปฏิบัติงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2. สมรรถนะประจ าหน่วย 
    1.แสดงความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานวิจัย 

2.แสดงความสมารถ ก าหนดขั้นตอนตามกระบวนการวิจัยได้ 
3.แสดงพฤติกรรมในการท างานด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย  ประณีตรอบคอบ ปลอดภัย  

ปฏิบัติงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3. เนื้อหา 
      1. ความหมายและประเภทการวิจัย 
        2. ขั้นตอนและกระบวนการวิจัย 

3. เครื่องมือการวิจัย 
๔. การด าเนินการวิจัย 
 

4. ก าหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 
 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
1.แสดงความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานวิจัย 
2 . แ ส ด ง ค ว า ม ส ม า ร ถ  ก า ห น ด ขั้ น ต อ น ต า ม
กระบวนการวิจัยได ้
3.แสดงพฤติกรรมในการท างานด้วยความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย ประณีตรอบคอบ ปลอดภัย  ปฏิบัติงานตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1.เครื่องมือในการวัดประเมินผลการเรียนรู้สังเกตผู้เรียนมี
ความสนใจเกิดความเข้าใจในสาระการเรียนรู้ตลอดจนแสดง
ความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
2.แสดงความคิดเห็นและสรุปสาระการเรียนรู้ประจ าหน่วยได้
อย่างถูกต้องทันเวลาที่ก าหนดและเป็นระเบียบ 
3.ผู้เรียนทดสอบหลังเรียนโดยได้คะแนน50%  เป็นอย่างต่ า 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

5. กิจกรรมการเรียนการสอน  

ครั้งที่ / 
ชั่วโมง 

กิจกรรม สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน 
เครื่องมือและ
วิธีการวัดผล 

3,4/8 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน  (Motivation) 
1.ทักทายและตรวจสอบรายชื่อ
นักศึกษา แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
ของวิทยาลัยฯ 
2.แนะน าจุดประสงค์ของรายวิชา และ
มาตรฐานรายวิชา และเป้าหมายของ
การศึกษา 
3.แนะน าเกณฑ์การให้คะแนน การวัด
ประเมินผล การลา และจ านวนคาบที่
ขาดได้ 
4.ผู้สอนแจ้งวัตถุประสงค์ของการเรียน 
เรื่อง งานวิจัย 

5.ผู้สอนร่วมมือกับผู้เรียนยกตัวอย่าง
ความจ าเป็นของงานวิจัย 
ขั้นศึกษาข้อมูล ( Information ) 
1.เปิดสื่อการเรียนการสอนเนื้อหาของ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3  งานวิจัย ใน
ระบบ GOOGLE CLASSROOM 
2. อธิบายเนื้อหาตามสื่อการเรียนและ
ให้ผู้เรียนช่วยกันอภิปรายงานวิจัย 
3. ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถาม
ข้อสงสัยที่เกิดข้ึนระหว่างการเรียนการ
สอน  ตอบข้อซักถาม  และสรุปเนื้อหา
โดยสรุป 
ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ (Application) 
1.ให้นักศึกษาท าแบบฝึกหัดในระบบ 
GOOGLE CLASSROOM โดยครูเดิน
ดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด และสังเกต
พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา 
2.ตรวจแบบฝึกหัด แนะน านักศึกษาใน
เรื่องของการท างานด้วยความเป็น
ระเบียบ  
3.เฉลยแบบฝึกหัดหน้าชั้นเรียน โดย
สุ่มเรียกนักศึกษาเพ่ือร่วมเฉลย
แบบฝึกหัด และแลกเปลี่ยนเหตุผล

1.เอกสารประกอบ
วิชาโครงงาน  
2. ระบบ 
GOOGLE 
CLASSROOM 
3.เครื่องรับ
โทรทัศน์ 
4.เครื่อง
คอมพิวเตอร์พกพา 
หรือแท็บเล็ต หรือ 
สมาร์ทโฟน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ผลการประเมิน
แบบทดสอบ
หลังเรียนของ
นักเรียน 

 ผลการประเมิน
ในแบบ
ประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ของ
นักเรียน 

 
 
 
 
 
 

 นักเรียน
ทดสอบ
แบบทดสอบ
หลังเรียน 

 สังเกตุ
พฤติกรรม
ผู้เรียนและ
ประเมินลง
แบบประเมิน
ด้านคุณธรรม 
จริยธรรมและ
คุณลักษณะที่
พึงประสงค์ 

 สรุปผลการ
เรียนรู้ของ
นักเรียน 
 

 
 



 

 

 
6. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 6.1  การแบ่งคะแนน 

ความรู้      4  คะแนน 
ทักษะ      7     คะแนน 
จิตพิสัย      5  คะแนน 
รวม       16     คะแนน 

 6.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม แล้ว
น าคะแนนรวมมาประเมินผลการเรียนรู้ ดังนี้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๕-๗๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๐-๗๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๕-๖๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีพอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๐-๖๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๕-๕๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๐-๕๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก 
 คะแนนผลการประเมินต่ ากว่าร้อยละ ๔๙ ลงมา  ระดับผลการเรียนอยู่ในไม่ผ่านเกณฑ์ 
 
7. เครื่องมือวัดประเมินผล 

7.1  แบบทดสอบหลังเรียน  
7.2  แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระหว่างกัน 
ขั้นสรุปและประเมินผล ( Progress ) 
1.ทดสอบแบบทดสอบในระบบ 
GOOGLE CLASSROOM 
2.เฉลยแบบทดสอบ  
3.บันทึกผลการประเมิน 



 

 

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

 
 
 
 

 
 



 

 

 
 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 

สาขาวิชา.............................สาขางาน.................................ระดับชั้น..................................กลุ่ม.........................  
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หมายเหตุ                -  เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์  
                                        1 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติสม่ าเสมอและเป็นผู้น าได้ 
                                          0.5 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไมส่ม่ าเสมอ 

   0 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ 
- คะแนนเฉลี่ย = คะแนนรวมนักเรียนรายบุคคล/30 

 

สปัดาห์ท่ี 
............................ 



 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การจัดท าโครงงาน  จ านวน       12      ชั่วโมง 
 

1. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจ าหน่วย 

2. สมรรถนะประจ าหน่วย 
1.แสดงความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท าโครงงาน 
2.แสดงความสามารถ วางแผนขั้นตอนการจัดท าโครงงานได้ 
3.แสดงพฤติกรรมในการท างานด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย ประณีตรอบคอบ ปลอดภัย  

ปฏิบัติงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3. เนื้อหา 
      1.กระบวนการของกิจกรรมการเรียนรู้ของโครงงาน   

2.ขั้นตอนการจัดท าโครงงาน   
3.การวางแผนจัดท าโครงงาน  

4. ก าหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 
 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
1.แสดงความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท าโครงงาน 
2.แสดงความสามารถ วางแผนขั้นตอนการจัดท า
โครงงานได้ 
3.แสดงพฤติกรรมในการท างานด้วยความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย ประณีตรอบคอบ ปลอดภัย  ปฏิบัติงานตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1.เครื่องมือในการวัดประเมินผลการเรียนรู้สังเกตผู้เรียนมี
ความสนใจเกิดความเข้าใจในสาระการเรียนรู้ตลอดจนแสดง
ความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
2.แสดงความคิดเห็นและสรุปสาระการเรียนรู้ประจ าหน่วยได้
อย่างถกูต้องทันเวลาที่ก าหนดและเป็นระเบียบ 
3.ผู้เรียนทดสอบหลังเรียนโดยได้คะแนน50%  เป็นอย่างต่ า 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

1.เข้าใจเกี่ยวกับการจัดท าโครงงาน 
2.บอกขั้นตอนการจัดท าโครงงานได้ 
3.มีกิจนิสัยในการท างานด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย ประณีตรอบคอบ ปลอดภัย  ปฏิบัติงาน

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 



 

 

5. กิจกรรมการเรียนการสอน  

ครั้งที่ / 
ชั่วโมง 

กิจกรรม สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน 
เครื่องมือและ
วิธีการวัดผล 

5-6/8 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน  (Motivation) 
1.ทักทายและตรวจสอบรายชื่อ
นักศึกษา แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
ของวิทยาลัยฯ 
2.แนะน าจุดประสงค์ของรายวิชา และ
มาตรฐานรายวิชา และเป้าหมายของ
การศึกษา 
3.แนะน าเกณฑ์การให้คะแนน การวัด
ประเมินผล การลา และจ านวนคาบที่
ขาดได้ 
4.ผู้สอนแจ้งวัตถุประสงค์ของการเรียน 
เรื่อง  การจัดท าโครงงาน 
5.ผู้สอนร่วมมือกับผู้เรียนยกตัวอย่าง
ความจ าเป็นของ การจัดท าโครงงาน 
ขั้นศึกษาข้อมูล ( Information ) 
1.เปิดสื่อการเรียนการสอนเนื้อหาของ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4  เรื่อง  การจัดท า
โครงงานในระบบ GOOGLE 
CLASSROOM 
2. อธิบายเนื้อหาตามสื่อการเรียนและ
ให้ผู้เรียนช่วยกันอภิปรายความจ าเป็น
ของ การจัดท าโครงงาน 
3. ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถาม
ข้อสงสัยที่เกิดข้ึนระหว่างการเรียนการ
สอน  ตอบข้อซักถาม  และสรุปเนื้อหา
โดยสรุป 
ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ (Application) 
1.ให้นักศึกษาท าแบบฝึกหัดในระบบ 
GOOGLE CLASSROOM โดยครูเดิน
ดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด และสังเกต
พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา 
2.ตรวจแบบฝึกหัด แนะน านักศึกษาใน
เรื่องของการท างานด้วยความเป็น
ระเบียบ  
3.เฉลยแบบฝึกหัดหน้าชั้นเรียน โดย

1.เอกสารประกอบ
วิชาโครงงาน 
2. ระบบ 
GOOGLE 
CLASSROOM 
3.เครื่องรับ
โทรทัศน์ 
4.เครื่อง
คอมพิวเตอร์พกพา 
หรือแท็บเล็ต หรือ 
สมาร์ทโฟน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ผลการประเมิน
แบบทดสอบ
หลังเรียนของ
นักเรียน 

 ผลการประเมิน
ในแบบ
ประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ของ
นักเรียน 

 
 
 
 
 
 

 นักเรียน
ทดสอบ
แบบทดสอบ
หลังเรียน 

 สังเกตุ
พฤติกรรม
ผู้เรียนและ
ประเมินลง
แบบประเมิน
ด้านคุณธรรม 
จริยธรรมและ
คุณลักษณะที่
พึงประสงค์ 

 สรุปผลการ
เรียนรู้ของ
นักเรียน 
 

 
 



 

 

 
6. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 6.1  การแบ่งคะแนน 

ความรู้      4  คะแนน 
ทักษะ      7     คะแนน 
จิตพิสัย      5  คะแนน 
รวม       16     คะแนน 

 6.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม แล้ว
น าคะแนนรวมมาประเมินผลการเรียนรู้ ดังนี้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๕-๗๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๐-๗๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๕-๖๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีพอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๐-๖๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๕-๕๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๐-๕๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก 
 คะแนนผลการประเมินต่ ากว่าร้อยละ ๔๙ ลงมา  ระดับผลการเรียนอยู่ในไม่ผ่านเกณฑ์ 
 
7. เครื่องมือวัดประเมินผล 

7.1  แบบทดสอบหลังเรียน  
   7.2 แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 
 
 
 
 
 
 
 

สุ่มเรียกนักศึกษาเพ่ือร่วมเฉลย
แบบฝึกหัด และแลกเปลี่ยนเหตุผล
ระหว่างกัน 
ขั้นสรุปและประเมินผล ( Progress ) 
1.ทดสอบแบบทดสอบในระบบ 
GOOGLE CLASSROOM 
2.เฉลยแบบทดสอบ  
3.บันทึกผลการประเมิน 



 

 

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

 
 
 
 

 
 



 

 

 
 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 

สาขาวิชา.............................สาขางาน.................................ระดับชั้น..................................กลุ่ม.........................  
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หมายเหตุ                -  เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์  
                                        1 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติสม่ าเสมอและเป็นผู้น าได้ 
                                          0.5 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไมส่ม่ าเสมอ 

   0 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ 
- คะแนนเฉลี่ย = คะแนนรวมนักเรียนรายบุคคล/30 

 

สปัดาห์ท่ี 
............................ 



 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การเขียนโครงงาน  จ านวน       12        ชั่วโมง 
 

1. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจ าหน่วย 
 1.เข้าใจเกี่ยวกับการเขียนโครงการ 
 2.วิเคราะห์และตัดสินใจเขียนโครงงานได้ 
 3.มีกิจนิสัยในการท างานด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อยประณีตรอบคอบ ปลอดภัย  ปฏิบัติงาน
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2. สมรรถนะประจ าหน่วย 
.     1.แสดงความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนโครงการ 

2.แสดงความสามารถ วิเคราะห์และตัดสินใจเขียนโครงงานได้ 
3.แสดงพฤติกรรมในการท างานด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย  ประณีตรอบคอบ ปลอดภัย  

ปฏิบัติงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3. เนื้อหา 
      1,การวิเคราะห์ก่อนตัดสินใจเลือกโครงงาน  
     2.ความส าคัญและหลักการเขียนโครงการ 
     3.ส่วนประกอบและวิธีการเขียนโครงการ   
4. ก าหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 

 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
1.แสดงความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนโครงการ 
2.แสดงความสามารถ วิเคราะห์และตัดสินใจเขียน
โครงงานได้ 
3.แสดงพฤติกรรมในการท างานด้วยความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย ประณีตรอบคอบ ปลอดภัย  ปฏิบัติงานตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1.เครื่องมือในการวัดประเมินผลการเรียนรู้สังเกตผู้เรียนมี
ความสนใจเกิดความเข้าใจในสาระการเรียนรู้ตลอดจนแสดง
ความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
2.แสดงความคิดเห็นและสรุปสาระการเรียนรู้ประจ าหน่วยได้
อย่างถูกต้องทันเวลาที่ก าหนดและเป็นระเบียบ 
3.ผู้เรียนทดสอบหลังเรียนโดยได้คะแนน50%  เป็นอย่างต่ า 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

5. กิจกรรมการเรียนการสอน  

ครั้งที่ / 
ชั่วโมง 

กิจกรรม สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน 
เครื่องมือและ
วิธีการวัดผล 

7-8/8 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน  (Motivation) 
1.ทักทายและตรวจสอบรายชื่อ
นักศึกษา แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
ของวิทยาลัยฯ 
2.แนะน าจุดประสงค์ของรายวิชา และ
มาตรฐานรายวิชา และเป้าหมายของ
การศึกษา 
3.แนะน าเกณฑ์การให้คะแนน การวัด
ประเมินผล การลา และจ านวนคาบที่
ขาดได้ 
4.ผู้สอนแจ้งวัตถุประสงค์ของการเรียน 
เรื่อง การเขียนโครงการ   
5.ผู้สอนร่วมมือกับผู้เรียนยกตัวอย่าง
ความจ าเป็นของการเขียนโครงการ   
ขั้นศึกษาข้อมูล ( Information ) 
1.เปิดสื่อการเรียนการสอนเนื้อหาของ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5  การเขียน
โครงการในระบบ GOOGLE 
CLASSROOM 
2. อธิบายเนื้อหาตามสื่อการเรียนและ
ให้ผู้เรียนช่วยกันอภิปรายความจ าเป็น
ของการเขียนโครงการ 
3. ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถาม
ข้อสงสัยที่เกิดข้ึนระหว่างการเรียนการ
สอน  ตอบข้อซักถาม  และสรุปเนื้อหา
โดยสรุป 
ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ (Application) 
1.ให้นักศึกษาท าแบบฝึกหัดในระบบ 
GOOGLE CLASSROOM โดยครูเดิน
ดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด และสังเกต
พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา 
2.ตรวจแบบฝึกหัด แนะน านักศึกษาใน
เรื่องของการท างานด้วยความเป็น
ระเบียบ  
3.เฉลยแบบฝึกหัดหน้าชั้นเรียน โดย

1.เอกสารประกอบ
วิชาโครงงาน 
2. ระบบ 
GOOGLE 
CLASSROOM 
3.เครื่องรับ
โทรทัศน์ 
4.เครื่อง
คอมพิวเตอร์พกพา 
หรือแท็บเล็ต หรือ 
สมาร์ทโฟน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ผลการประเมิน
แบบทดสอบ
หลังเรียนของ
นักเรียน 

 ผลการประเมิน
ในแบบ
ประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ของ
นักเรียน 

 
 
 
 
 
 

 นักเรียน
ทดสอบ
แบบทดสอบ
หลังเรียน 

 สังเกตุ
พฤติกรรม
ผู้เรียนและ
ประเมินลง
แบบประเมิน
ด้านคุณธรรม 
จริยธรรมและ
คุณลักษณะที่
พึงประสงค์ 

 สรุปผลการ
เรียนรู้ของ
นักเรียน 
 

 
 



 

 

 
6. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 6.1  การแบ่งคะแนน 

ความรู้      4  คะแนน 
ทักษะ      7     คะแนน 
จิตพิสัย      5  คะแนน 
รวม       16     คะแนน 

 6.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม แล้ว
น าคะแนนรวมมาประเมินผลการเรียนรู้ ดังนี้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๕-๗๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๐-๗๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๕-๖๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีพอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๐-๖๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๕-๕๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๐-๕๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก 
 คะแนนผลการประเมินต่ ากว่าร้อยละ ๔๙ ลงมา  ระดับผลการเรียนอยู่ในไม่ผ่านเกณฑ์ 
 
7. เครื่องมือวัดประเมินผล 
      7.1 แบบทดสอบหลังเรียน  
      7.2 แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 
 
 
 
 
 
 
 

สุ่มเรียกนักศึกษาเพ่ือร่วมเฉลย
แบบฝึกหัด และแลกเปลี่ยนเหตุผล
ระหว่างกัน 
ขั้นสรุปและประเมินผล ( Progress ) 
1.ทดสอบแบบทดสอบในระบบ 
GOOGLE CLASSROOM 
2.เฉลยแบบทดสอบ  
3.บันทึกผลการประเมิน 



 

 

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

 
 
 

 
 



 

 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 

สาขาวิชา.............................สาขางาน.................................ระดับชั้น..................................กลุ่ม.........................  
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หมายเหตุ                -  เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์  
                                        1 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติสม่ าเสมอและเป็นผู้น าได้ 
                                          0.5 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไมส่ม่ าเสมอ 

   0 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ 
- คะแนนเฉลี่ย = คะแนนรวมนักเรียนรายบุคคล/30 

 
 

 

 

สปัดาห์ท่ี 
............................ 



 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 การประเมินโครงการ  จ านวน       7         ชัว่โมง 
1. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจ าหน่วย 
 1.เข้าใจเกี่ยวกับการประเมินโครงงาน 
 2.วิเคราะห์และบอกประโยชน์ของการประเมินได้ 
 3.มีกิจนิสัยในการท างานด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อยประณีตรอบคอบ ปลอดภัย  ปฏิบัติงาน
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2. สมรรถนะประจ าหน่วย 
     1.แสดงความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินโครงงาน 

2.แสดงความสามารถ วิเคราะห์และบอกประโยชน์ของการประเมินได้ 
3.แสดงพฤติกรรมในการท างานด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย  ประณีตรอบคอบ ปลอดภัย  

ปฏิบัติงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3. เนื้อหา 
     1.ความหมายของการประเมินโครงการ   
    2.จุดหมายของการประเมินโครงการ 
    3.ประโยชน์ของการประเมินโครงการ   
    4.แนวทางของการประเมินโครงการ  
4. ก าหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 

 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
1.แสดงความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมิน
โครงงาน 
2.แสดงความสามารถ วิเคราะห์และบอกประโยชน์ของ
การประเมินได ้
3.แสดงพฤติกรรมในการท างานด้วยความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย ประณีตรอบคอบ ปลอดภัย  ปฏิบัติงานตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1.เครื่องมือในการวัดประเมินผลการเรียนรู้สังเกตผู้เรียนมี
ความสนใจเกิดความเข้าใจในสาระการเรียนรู้ตลอดจนแสดง
ความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
2.แสดงความคิดเห็นและสรุปสาระการเรียนรู้ประจ าหน่วยได้
อย่างถูกต้องทันเวลาที่ก าหนดและเป็นระเบียบ 
3.ผู้เรียนทดสอบหลังเรียนโดยได้คะแนน50%  เป็นอย่างต่ า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

5. กิจกรรมการเรียนการสอน  

ครั้งที่ / 
ชั่วโมง 

กิจกรรม สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน 
เครื่องมือและ
วิธีการวัดผล 

9-
12/16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน  (Motivation) 
1.ทักทายและตรวจสอบรายชื่อ
นักศึกษา แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
ของวิทยาลัยฯ 
2.แนะน าจุดประสงค์ของรายวิชา และ
มาตรฐานรายวิชา และเป้าหมายของ
การศึกษา 
3.แนะน าเกณฑ์การให้คะแนน การวัด
ประเมินผล การลา และจ านวนคาบที่
ขาดได้ 
4.ผู้สอนแจ้งวัตถุประสงค์ของการเรียน 
เรื่อง การประเมินโครงงาน 
5.ผู้สอนร่วมมือกับผู้เรียนยกตัวอย่าง
ความจ าเป็นของการประเมินโครงงาน 

ขั้นศึกษาข้อมูล ( Information ) 
1.เปิดสื่อการเรียนการสอนเนื้อหาของ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6  เรื่อง การ
ประเมินโครงงาน ในระบบ GOOGLE 
CLASSROOM 
2. อธิบายเนื้อหาตามสื่อการเรียนและ
ให้ผู้เรียนช่วยกันอภิปรายความจ าเป็น
ของการประเมินโครงงาน 
3. ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถาม
ข้อสงสัยที่เกิดข้ึนระหว่างการเรียนการ
สอน  ตอบข้อซักถาม  และสรุปเนื้อหา
โดยสรุป 
ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ (Application) 
1.ให้นักศึกษาท าแบบฝึกหัดในระบบ 
GOOGLE CLASSROOM โดยครูเดิน
ดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด และสังเกต
พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา 
2.ตรวจแบบฝึกหัด แนะน านักศึกษาใน
เรื่องของการท างานด้วยความเป็น
ระเบียบ  
3.เฉลยแบบฝึกหัดหน้าชั้นเรียน โดย

1.เอกสารประกอบ
วิชาโครงงาน 
2. ระบบ 
GOOGLE 
CLASSROOM 
3.เครื่องรับ
โทรทัศน์ 
4.เครื่อง
คอมพิวเตอร์พกพา 
หรือแท็บเล็ต หรือ 
สมาร์ทโฟน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ผลการประเมิน
แบบทดสอบ
หลังเรียนของ
นักเรียน 

 ผลการประเมิน
ในแบบ
ประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ของ
นักเรียน 

 
 
 
 
 
 

 นักเรียน
ทดสอบ
แบบทดสอบ
หลังเรียน 

 สังเกตุ
พฤติกรรม
ผู้เรียนและ
ประเมินลง
แบบประเมิน
ด้านคุณธรรม 
จริยธรรมและ
คุณลักษณะที่
พึงประสงค์ 

 สรุปผลการ
เรียนรู้ของ
นักเรียน 
 

 
 



 

 

 
6. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 6.1  การแบ่งคะแนน 

ความรู้      5  คะแนน 
ทักษะ      4     คะแนน 
จิตพิสัย      3  คะแนน 
รวม       12     คะแนน 

 6.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม แล้ว
น าคะแนนรวมมาประเมินผลการเรียนรู้ ดังนี้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๕-๗๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๐-๗๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๕-๖๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีพอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๐-๖๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๕-๕๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๐-๕๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก 
 คะแนนผลการประเมินต่ ากว่าร้อยละ ๔๙ ลงมา  ระดับผลการเรียนอยู่ในไม่ผ่านเกณฑ์ 
 
7. เครื่องมือวัดประเมินผล 

7.1 แบบทดสอบหลังเรียน  
7.2 แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 
 
 
 
 
 
 
 

สุ่มเรียกนักศึกษาเพ่ือร่วมเฉลย
แบบฝึกหัด และแลกเปลี่ยนเหตุผล
ระหว่างกัน 
ขั้นสรุปและประเมินผล ( Progress ) 
1.ทดสอบแบบทดสอบในระบบ 
GOOGLE CLASSROOM 
2.เฉลยแบบทดสอบ  
3.บันทึกผลการประเมิน 



 

 

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

 
 
 
 

 
 



 

 

 
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 

สาขาวิชา.............................สาขางาน.................................ระดับชั้น..................................กลุ่ม.........................  
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หมายเหตุ                -  เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์  
                                        1 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติสม่ าเสมอและเป็นผู้น าได้ 
                                          0.5 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไมส่ม่ าเสมอ 

   0 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ 
- คะแนนเฉลี่ย = คะแนนรวมนักเรียนรายบุคคล/30 

 

 

สปัดาห์ท่ี 
............................ 



 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7  การจัดท ารายงานและการเสนอผลงานโครงการ  จ านวน       12          ชั่วโมง 
 

1. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจ าหน่วย 
 1.เข้าใจเกี่ยวกับการจัดท ารายงานและการน าเสนอผลงานโครงงาน 
 2.จัดท ารายงานและน าเสนอผลงานโครงงานได้ 
 3.มีกิจนิสัยในการท างานด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย ประณีตรอบคอบ ปลอดภัย  
ปฏิบัติงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2. สมรรถนะประจ าหน่วย 

1.แสดงความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท ารายงานและการน าเสนอผลงานโครงงาน 
2.แสดงความสามารถ จัดท ารายงานและน าเสนอผลงานโครงงานได้ 
3.แสดงพฤติกรรมในการท างานด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย ประณีตรอบคอบ ปลอดภัย  

ปฏิบัติงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3. เนื้อหา 
     1.การจัดท ารายงานโครงการ  
    2.รูปแบบการเขียนรายงานโครงการ 5 บท  
    3.การน าเสนอโครงการ 
 
4. ก าหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 

 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
1.แสดงความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท ารายงาน
และการน าเสนอผลงานโครงงาน 
2.แสดงความสามารถ จัดท ารายงานและน าเสนอ
ผลงานโครงงานได้ 
3.แสดงพฤติกรรมในการท างานด้วยความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย ประณีตรอบคอบ ปลอดภัย  ปฏิบัติงานตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1.เครื่องมือในการวัดประเมินผลการเรียนรู้สังเกตผู้เรียนมี
ความสนใจเกิดความเข้าใจในสาระการเรียนรู้ตลอดจนแสดง
ความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
2.แสดงความคิดเห็นและสรุปสาระการเรียนรู้ประจ าหน่วยได้
อย่างถูกต้องทันเวลาที่ก าหนดและเป็นระเบียบ 
3.ผู้เรียนทดสอบหลังเรียนโดยได้คะแนน50%  เป็นอย่างต่ า 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

5. กิจกรรมการเรียนการสอน  

ครั้งที่ / 
ชั่วโมง 

กิจกรรม สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน 
เครื่องมือและ
วิธีการวัดผล 

13-
14/8 

ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน  (Motivation) 
1.ทักทายและตรวจสอบรายชื่อ
นักศึกษา แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
ของวิทยาลัยฯ 
2.แนะน าจุดประสงค์ของรายวิชา และ
มาตรฐานรายวิชา และเป้าหมายของ
การศึกษา 
3.แนะน าเกณฑ์การให้คะแนน การวัด
ประเมินผล การลา และจ านวนคาบที่
ขาดได้ 
4.ผู้สอนแจ้งวัตถุประสงค์ของการเรียน 
เรื่ อง  การจัดท ารายงานและการ
น าเสนอผลงานโครงงาน 
5.ผู้สอนร่วมมือกับผู้เรียนยกตัวอย่าง
ความจ าเป็นของการจัดท ารายงานและ
การน าเสนอผลงานโครงงาน  

ขั้นศึกษาข้อมูล ( Information ) 
1.เปิดสื่อการเรียนการสอนเนื้อหาของ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7  เรื่อง การจัดท า
รายงานและการน าเสนอผลงาน
โครงงาน  ในระบบ GOOGLE 
CLASSROOM 
2. อธิบายเนื้อหาตามสื่อการเรียนและ
ให้ผู้เรียนช่วยกันอภิปรายความจ าเป็น
ของการจัดท ารายงานและการน าเสนอ
ผลงานโครงงาน  
3. ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถาม
ข้อสงสัยที่เกิดข้ึนระหว่างการเรียนการ
สอน  ตอบข้อซักถาม  และสรุปเนื้อหา
โดยสรุป 
ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ (Application) 
1.ให้นักศึกษาท าแบบฝึกหัดในระบบ 
GOOGLE CLASSROOM โดยครูเดิน
ดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด และสังเกต
พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา 

1.เอกสารประกอบ
วิชาโครงงาน  
2. ระบบ 
GOOGLE 
CLASSROOM 
3.เครื่องรับ
โทรทัศน์ 
4.เครื่อง
คอมพิวเตอร์พกพา 
หรือแท็บเล็ต หรือ 
สมาร์ทโฟน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ผลการประเมิน
แบบทดสอบ
หลังเรียนของ
นักเรียน 

 ผลการประเมิน
ในแบบ
ประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ของ
นักเรียน 

 
 
 
 
 
 

 นักเรียน
ทดสอบ
แบบทดสอบ
หลังเรียน 

 สังเกตุ
พฤติกรรม
ผู้เรียนและ
ประเมินลง
แบบประเมิน
ด้านคุณธรรม 
จริยธรรมและ
คุณลักษณะที่
พึงประสงค์ 

 สรุปผลการ
เรียนรู้ของ
นักเรียน 
 

 
 



 

 

 
6. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 6.1  การแบ่งคะแนน 

ความรู้      5  คะแนน 
ทักษะ      7     คะแนน 
จิตพสิัย      6  คะแนน 
รวม       18     คะแนน 

 6.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม แล้ว
น าคะแนนรวมมาประเมินผลการเรียนรู้ ดังนี้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๕-๗๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๐-๗๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๕-๖๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีพอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๐-๖๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๕-๕๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๐-๕๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก 
 คะแนนผลการประเมินต่ ากว่าร้อยละ ๔๙ ลงมา  ระดับผลการเรียนอยู่ในไม่ผ่านเกณฑ์ 
 
7. เครื่องมือวัดประเมินผล 

7.1 แบบทดสอบหลังเรียน  
7.2 แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 
 
 
 

2.ตรวจแบบฝึกหัด แนะน านักศึกษาใน
เรื่องของการท างานด้วยความเป็น
ระเบียบ  
3.เฉลยแบบฝึกหัดหน้าชั้นเรียน โดย
สุ่มเรียกนักศึกษาเพ่ือร่วมเฉลย
แบบฝึกหัด และแลกเปลี่ยนเหตุผล
ระหว่างกัน 
ขั้นสรุปและประเมินผล ( Progress ) 
1.ทดสอบแบบทดสอบในระบบ 
GOOGLE CLASSROOM 
2.เฉลยแบบทดสอบ  
3.บันทึกผลการประเมิน 



 

 

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

 
 
 
 

 
 



 

 

 
 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 

สาขาวิชา.............................สาขางาน.................................ระดับชั้น..................................กลุ่ม.........................  
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หมายเหตุ                -  เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์  
                                        1 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติสม่ าเสมอและเป็นผู้น าได้ 
                                          0.5 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไมส่ม่ าเสมอ 

   0 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ 
- คะแนนเฉลี่ย = คะแนนรวมนักเรียนรายบุคคล/30 

 

สปัดาห์ท่ี 
............................ 


