
 

 

 
 

แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ 
บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 
 

วิชา กิจกรรมองค์การวิชาชีพ  2   รหัสวิชา 2๐๐0๐- ๒๐๐4 
จำนวน 0 หน่วยกิต 2 ชม./สัปดาห ์

  
 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศกัราช 2562 
ประเภทวิชา ช่างอุตสาหกรรม     สาขาวิชาช่างยนต์ 

ภาคเรียนที่   2  ปีการศึกษา  25๖5 
 
 
 

จัดทำโดย 
 
 

นายนัธทวัฒน์  ช่วยเชื้อ 
 
 
 
 
 
 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน                อาชีวศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
สถาบันอาชีวศึกษาภาคกลาง 5               สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

โครงการสอน 
 

๑. ชื่อวิชา  กิจกรรมองค์การวิชาชีพ2    รหัสวิชา 2๐0๐๐-๒๐๐4 จำนวน  ๐  หน่วยกิต   ๒ ชั่วโมง 
ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา ๒๕๖5  ระดับชั้น  ปวช.2 ประเภทวิชา  อุตสาหกรรม   สาขา  ช่างยนต์  
ชื่อครูผู้สอน  นายนัธทวัฒน์ ช่วยเชื้อ 
๒. คำอธิบายรายวิชา 

 ปฏิบัติเกี่ยวกบั กิจกรรมองค์การวิชาชีพ กิจกรรมเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์วิชาการและ
วิชาชีพ กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต กิจกรรมพัฒนาองค์กร ชุมชนและสังคม การใช้กระบวนการกลุ่มและการเป็น
ผู้นํา ผู้ตามตามระบอบประชาธิปไตยในกิจกรรมเกี่ยวกับ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และกิจกรรมอ่ืน ๆ ที่เป็น 
ประโยชน์ต่อชุมชนและท้องถิ่น โดยการวางแผน ลงมือปฏิบัติ ประเมินผล และปรับปรุงการทํางาน 
๓. จุดประสงค์รายวิชา 

1. เข้าใจหลักการและกระบวนการเสริมสร้างทักษะประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพ การพัฒนาคุณภาพ 
ชีวิต การพัฒนาองค์กร ชุมชนและสังคม  

2. วางแผน ลงมือปฏิบัติ ประเมินผล และปรับปรุงการทํางานในการร่วมกิจกรรมองค์การวิชาชีพ  
3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการทํางานด้วยความรับผิดชอบ มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเริ่ม 

สร้างสรรค์และสามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืน ๆ 
๔. สมรรถนะรายวิชา 

1. ปฏิบัติตนตามระเบียบข้อบังคับขององค์การวิชาชีพ  
2. วางแผนและปฏิบัติกิจกรรมองค์การวิชาชีพตามหลักการ กระบวนการ ลักษณะและวัตถุประสงค์ของ 

กิจกรรม  
3. ใช้กระบวนการกลุ่มและการเป็นผู้นําผู้ตามในการร่วมกิจกรรมองค์การวิชาชีพ  
4. ประเมินผลและปรับปรุงการทํากิจกรรมองค์การวิชาชีพ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๕. หน่วยการสอน  กิจกรรมองค์การวิชาชีพ    รหัสวิชา 20๐๐๐-๒๐๐4 จำนวน  ๐  หน่วยกิต  ๒ ชั่วโมง 
 
หน่วยที่ เรื่อง สป.ที่ / จำนวน

ชัว่โมง 
 ปฐมนิเทศ 

  - ความสำคัญของกิจกรรมองค์การวิชาชีพ 
  - จุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชากิจกรรม
องค์การวิชาชีพ 
  - การวัดผลและประเมินผล 

๑ / ๒ 

๑ ประวัติความเป็นมา องคก์ารนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  
  - ประวัติความเป็นมาขององค์การนักวิชาชีพ ในอนาคตแห่งประเทศไทย 
  - วัตถุประสงค์ จุดขององค์การนักวิชาชีพ 
  - หลักการขององค์การนักวิชาชีพ 
  - ระเบียบองค์การนักวิชาชีพ 
  - ตำแหน่งและหน้าที่ความรับผิดชอบ 

๒ - ๓ / ๔ 

๒ โครงสร้างและการจัดรูปแบบองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
  - องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา 
  - องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับจังหวัด 
  - องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค 
  - องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ 

๔ / ๒ 

๓ แนวปฏิบัติว่าด้วยการจัดกิจกรรมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  
  - เป้าหมายที่ 1 ว่าด้วยกิจกรรมการพัฒนาสมาชิกให้เป็น “คนดีและมี
ความสุข” 
  - เป้าหมายที่ 2 ว่าด้วยกิจกรรมการพัฒนาสมาชิกให้เป็น “คนเก่งและมี
ความสุข” 

๕ / ๒ 

๔ กิจกรรมเกี่ยวกับชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
  - การจัดกิจกรรมชาติไทย ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
  - การจัดกิจกรรมอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและท้องถิ่น 

๖ / ๒ 

๕ กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต กิจกรรมพัฒนาองค์กร ชุมชนและสังคม 
  - การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต 
  - การจัดกิจกรรมพฒันาองค์กร ชุมชนและสังคม 

๗ / ๒ 

๖ ทักษะภาวะผู้นำ ผู้ตาม และการทำงานเป็นทีม 
  - ภาวะผู้นำ ผู้ตามตามระบอบประชาธิปไตย 
  - เทคนิคการทำงานเป็นทีม 

๘ / ๒ 

 
 
 
 
 



 

 

หน่วยที่ เรื่อง จำนวนชั่วโมง/สป.ที่ 
๗ ปัจจัยพ้ืนฐานการสร้างความสำเร็จ 

  - ความขยันและความอดทน 
  - ความอ่อนน้อมถ่อมตน 
  - ความกล้าแสดงออกซ่ึงความถูกต้อง 
  - ความซื่อสัตย์และความรักเกียรติ 
  - ความประหยัดและอดออม 

๙ / ๒ 

๘ การเขียนโครงการ 
  - ความหมายและความสำคัญของการเขียนโครงการ 
  - หัวข้อโครงการ 
  - วิธีการเขียนโครงการ 
  - ตัวอย่างโครงการ 

๑๐ / ๒ 

๙ การสรุปรายงานผล 
  - แนวทางการสรุปรายงานผลเพื่อรองรับการประเมินองค์การ
มาตรฐานดีเด่น 

๑๐ / ๒ 

๑๐ ปฏิบัติการดำเนินงานตามโครงการเพื่อพัฒนาสมาชิก ๑๒ – ๑๗ / ๑๒ 
 สรุปผลกิจกรรม ๑๘ / ๒ 

รวม ๓๖ 
 
๖. กิจกรรมการเรียนการสอน เรื่อง การปฐมนิเทศ สอนครั้งที่ ๑   จำนวน  ๒ ชั่วโมง 
 

ครั้งท่ี / ชั่วโมง กิจกรรม สื่อ อุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและ
วิธีการวัดผล 

๑ / ๒ ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน  
(MOTIVATIO) 
ขั้นศึกษาข้อมูล  
(INFORMATION) 
๑. ผู้สอนชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับ   
- ความสำคัญของกิจกรรมองค์การ
วิชาชีพ 
  - จุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะ
รายวิชา และคำอธิบายรายวิชา
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 
  - การวัดผลและประเมินผล 
ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ 
(APPLICATION) 
ขั้นวัดผลประเมินผล  
(PROGRESS) 
 

๑. สื่อ Power 
Point  
 

  



 

 

กิจกรรมการเรียนการสอน หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง ประวัติความเป็นมา องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย สอนครั้งที่  ๒ - ๓   จำนวน  ๔ ชั่วโมง 
 

ครั้งที่ / ชัว่โมง กิจกรรม สื่อ อุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและ
วิธีการวัดผล 

๒ - ๓ / ๔  
ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน  
(MOTIVATIO) 
 ๑. ผู้สอนถามผู้เรียนเกี่ยวกับความ
เป็นมาของ อวท. ว่ามีความเป็นมา
อย่างไร 
ขั้นศึกษาข้อมูล  
(INFORMATION) 
๒. ผู้สอนอธิบายประวัติความ
เป็นมาขององค์การนักวิชาชีพ ใน
อนาคตแห่งประเทศไทย 
- วัตถุประสงค์ จุดขององค์การนัก
วิชาชีพ 
- หลักการขององค์การนักวิชาชีพ 
- ระเบียบองค์การนักวิชาชีพ 
- ตำแหน่งและหน้าที่ความ
รับผิดชอบ 
ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัต ิ
(APPLICATION) 
๓. ผู้สอนให้นักเรียนทำ
แบบทดสอบหลังเรียน 
 
ขั้นวัดผลประเมินผล  
(PROGRESS) 
๕. ผู้สอนและนักเรียนร่วมกันเฉลย
แบบทดสอบหลังเรียน 
 
 
 

๑. สื่อ Power 
Point  
๒.สื่อ โสตฯ VCD 

- แบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ 
- แบบทดสอบ
หลังเรียน 
- แบบประเมิน
ค่านิยมหลักของ
คนไทย ๑๒ 
ประการ 
 
 

- แบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ 
- แบบแบทดสอบ
หลังเรียน 
- แบบประเมิน
ค่านิยมหลักของคน
ไทย ๑๒ ประการ 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

กิจกรรมการเรียนการสอน หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒  เรื่อง โครงสร้างและการจัดรูปแบบองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย สอนครั้งที่  ๔   จำนวน  ๒ ชัว่โมง 
 

ครั้งที่ / ชั่วโมง กิจกรรม สื่อ อุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและ
วิธีการวัดผล 

     ๔ /๒ ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน  
(MOTIVATIO) 
 ๑ . ผู้ ส อน ถามผู้ เรี ยน เกี่ ย วกั บ
โครงสร้ า งและการจั ดรูป แบบ
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย 
ขั้นศึกษาข้อมูล  
(INFORMATION) 
๒. ผู้สอนอธิบายโครงสร้างและการ
จัดรูปแบบองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย  
- องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย ระดับสถานศึกษา 
  - องค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย ระดับจังหวัด 
  - องค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย ระดบัภาค 
  - องค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย ระดับชาติ
ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ 
(APPLICATION) 
๓. ผู้สอนให้นักเรียนทำ
แบบทดสอบหลังเรียน 
ขั้นวัดผลประเมินผล  
(PROGRESS) 
๔. ผู้สอนและนักเรียนร่วมกันเฉลย
แบบทดสอบหลังเรียน 
 

๑. สื่อ Power 
Point  
๒.สื่อ โสตฯ VCD 

- แบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ 
- แบบทดสอบ
หลังเรียน 
- แบบประเมิน
ค่านิยมหลักของ
คนไทย ๑๒ 
ประการ 
 
 

- แบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ 
- แบบแบทดสอบ
หลังเรียน 
- แบบประเมิน
ค่านิยมหลักของคน
ไทย ๑๒ ประการ 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

กิจกรรมการเรียนการสอน หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง แนวปฏิบัติว่าด้วยการจัดกิจกรรมองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย สอนครั้งที่ ๕ จำนวน  ๒ ชั่วโมง 
 

ครั้งท่ี / ชั่วโมง กิจกรรม สื่อ อุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและ
วิธีการวัดผล 

๕ / ๒  
ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน  
(MOTIVATIO) 
 ๑. ผู้สอนถามผู้ เรียนเกี่ยวกับแนว
ปฏิ บั ติ ว่ าด้ วยการจั ดกิ จกรรม
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย 
ขั้นศึกษาข้อมูล  
(INFORMATION) 
๒. ผู้สอนอธิบายแนวปฏิบัติว่าด้วย
การจัดกิจกรรมองค์การนักวิชาชีพ
ในอนาคตแห่งประเทศไทย 
- เป้าหมายที่ ๑ ว่าด้วยกิจกรรม
การพัฒนาสมาชิกให้เป็น “คนดี
และมีความสุข” 
  - เป้าหมายที่ ๒ ว่าด้วยกิจกรรม
การพัฒนาสมาชิกให้เป็น “คนเก่ง
และมีความสุข”ขั้นทดลอง/ฝึก
ปฏิบัติ (APPLICATION) 
๓. ผู้สอนให้นักเรียนทำ
แบบทดสอบหลังเรียน 
 
ขั้นวัดผลประเมินผล  
(PROGRESS) 
๔. ผู้สอนและนักเรียนร่วมกันเฉลย
แบบทดสอบหลังเรียน 
 
 

๑. สื่อ Power 
Point  
๒.สื่อ โสตฯ VCD 

- แบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ 
- แบบทดสอบ
หลังเรียน 
- แบบประเมิน
ค่านิยมหลักของ
คนไทย ๑๒ 
ประการ 
 
 

- แบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ 
- แบบแบทดสอบ
หลังเรียน 
- แบบประเมิน
ค่านิยมหลักของคน
ไทย ๑๒ ประการ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

กิจกรรมการเรียนการสอน หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง กิจกรรมเก่ียวกับชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
 สอนครั้งที่  ๖ จำนวน  ๒ ชั่วโมง 
 

ครั้งที่ / ชั่วโมง กิจกรรม สื่อ อุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและ
วิธีการวัดผล 

๖ / ๒  
ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน  
(MOTIVATIO) 
 ๑. ผู้สอนถามผู้เรียนเกี่ยวกับความ
เป็นมาของกิจกรรมเกี่ยวกับชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
 
ขัน้ศกึษาข้อมูล  
(INFORMATION) 
๒ . ผู้ สอนอธิบ ายประวัติ ความ
เกี่ยวกับชาติ ศาสนพระมหากษัตริย์ 
- การจัดกิจกรรมชาติไทย ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 
  - การจัดกิจกรรมอื่นๆ ที่เป็น
ประโยชน์ต่อชุมชนและท้องถิ่น
รับผิดชอบ 
ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ 
(APPLICATION) 
๓. ผู้สอนให้นักเรียนทำ
แบบทดสอบหลังเรียน 
 
ขั้นวัดผลประเมินผล  
(PROGRESS) 
๔. ผู้สอนและนักเรียนร่วมกันเฉลย
แบบทดสอบหลังเรียน 
 
 
 

๑. สื่อ Power 
Point  
๒.สื่อ โสตฯ VCD 

- แบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ 
- แบบทดสอบ
หลังเรียน 
- แบบประเมิน
ค่านยิมหลักของ
คนไทย ๑๒ 
ประการ 
 
 

- แบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ 
- แบบแบทดสอบ
หลังเรียน 
- แบบประเมิน
ค่านิยมหลักของคน
ไทย ๑๒ ประการ 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

กิจกรรมการเรียนการสอน หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต กิจกรรมพัฒนาองค์กร ชุมชน
และสังคม   สอนครั้งที่  ๗  จำนวน  ๒ ชั่วโมง 
 

ครั้งที่ / ชัว่โมง กิจกรรม ส่ือ อุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและ
วิธีการวัดผล 

๗/๒  
ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน  
(MOTIVATIO) 
 ๑ . ผู้ สอนถามผู้ เรี ยน เกี่ ยวกั บ
กิ จ ก ร รม พั ฒ น าคุ ณ ภ าพ ชี วิ ต
กิจกรรมพัฒนาองค์กร ชุมชนและ
สังคม 
 
ขั้นศึกษาข้อมูล  
(INFORMATION) 
๒. ผู้สอนอธิบายกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพชีวิตกิจกรรมพัฒนาองค์กร 
ชุมชนและสังคม 
- การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 
  - การจัดกิจกรรมพัฒนาองค์กร 
ชุมชนและสังคม 
ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ 
(APPLICATION) 
๓. ผู้สอนให้นักเรียนทำ
แบบทดสอบหลังเรียน 
 
ขั้นวัดผลประเมินผล  
(PROGRESS) 
๔. ผู้สอนและนักเรียนร่วมกันเฉลย
แบบทดสอบหลังเรียน 
 

๑. สื่อ Power 
Point  
๒.สื่อ โสตฯ VCD 

- แบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ 
- แบบทดสอบ
หลังเรียน 
- แบบประเมิน
ค่านิยมหลักของ
คนไทย ๑๒ 
ประการ 
 
 

- แบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ 
- แบบแบทดสอบ
หลังเรียน 
- แบบประเมิน
ค่านิยมหลักของคน
ไทย ๑๒ ประการ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

กิจกรรมการเรยีนการสอน หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ เรื่อง ทักษะภาวะผู้นำ ผู้ตาม และการทำงานเป็นทีม 
 สอนครั้งที่  ๘ จำนวน  ๒ ชั่วโมง 
 

ครั้งที่ / ชั่วโมง กิจกรรม สื่อ อุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและ
วิธีการวัดผล 

 
      ๘/๒ 

 
ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน  
(MOTIVATIO) 
 ๑. ผู้สอนถามผู้เรียนเกี่ยวกับทักษะ
ภาวะผู้นำ ผู้ตาม และการทำงาน
เป็นทีม 
ขัน้ศึกษาข้อมูล  
(INFORMATION) 
๒. ผู้สอนอธิบายทักษะภาวะผู้นำ ผู้
ต าม  แ ล ะก ารท ำ งาน เป็ น ที ม
รับผิดชอบ 
- ภาวะผู้นำ ผู้ตามตามระบอบ
ประชาธิปไตย 
  - เทคนิคการทำงานเป็นทีม 
ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ 
(APPLICATION) 
๓. ผู้สอนให้นักเรียนทำ
แบบทดสอบหลังเรียน 
 
ขั้นวัดผลประเมินผล  
(PROGRESS) 
๔. ผู้สอนและนักเรียนร่วมกันเฉลย
แบบทดสอบหลังเรียน 
 
 
 

๑. สื่อ Power 
Point  
๒.สื่อ โสตฯ VCD 

- แบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ 
- แบบทดสอบ
หลังเรียน 
- แบบประเมิน
ค่านิยมหลักของ
คนไทย ๑๒ 
ประการ 
 
 

- แบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ 
- แบบแบทดสอบ
หลังเรียน 
- แบบประเมิน
ค่านิยมหลักของคน
ไทย ๑๒ ประการ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

กิจกรรมการเรียนการสอน หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ เรื่อง ปัจจัยพื้นฐานการสร้างความสำเร็จ 
สอนครั้งท่ี   ๙  จำนวน  ๒ ชั่วโมง 
 

ครั้งที่ / ชั่วโมง กิจกรรม สื่อ อุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและ
วิธีการวัดผล 

 
๙/๒ 

 
ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน  
(MOTIVATIO) 
 ๑. ผู้สอนถามผู้เรียนเกี่ยวกับ
ปัจจัยพื้นฐานการสร้างความสำเร็จ 
 
ขั้นศึกษาข้อมูล  
(INFORMATION) 
๒ . ผู้ สอนอธิบ ายประวัติ ความ
เกี่ยวกับปัจจัยพ้ืนฐานการสร้าง
ความสำเร็จ 
- ความขยนัและความอดทน 
  - ความอ่อนน้อมถ่อมตน 
  - ความกล้าแสดงออกซ่ึงความ
ถูกต้อง 
  - ความซื่อสัตย์และความรัก
เกียรติ 
  - ความประหยัดและอดออม
รับผิดชอบ 
ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ 
(APPLICATION) 
๔. ผู้สอนให้นักเรียนทำ
แบบทดสอบหลังเรียน 
 
ขั้นวัดผลประเมินผล  
(PROGRESS) 
๕. ผู้สอนและนักเรียนร่วมกันเฉลย
แบบทดสอบหลังเรียน 

๑. สื่อ Power 
Point  
๒.สื่อ โสตฯ VCD 

- แบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ 
- แบบทดสอบ
หลังเรียน 
- แบบประเมิน
ค่านิยมหลักของ
คนไทย ๑๒ 
ประการ 
 
 

- แบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ 
- แบบแบทดสอบ
หลังเรียน 
- แบบประเมิน
ค่านิยมหลักของคน
ไทย ๑๒ ประการ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

กิจกรรมการเรียนการสอน หน่วยการเรียนรู้ที่ ๘ เรื่อง การเขียนโครงการ  สอนครั้งที่ ๑๐ จำนวน ๒ ชั่วโมง 
 

ครั้งที่ / ชั่วโมง กิจกรรม สื่อ อุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและ
วิธีการวัดผล 

 
๑๐/๒ 

 
ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน  
(MOTIVATIO) 
 ๑. ผู้สอนถามผู้เรียนเกี่ยวกับการ
เขยีนโครงการ 
 
ขั้นศึกษาข้อมูล  
(INFORMATION) 
๒. ผู้สอนอธิบายเกี่ยวกับการเขียน
โครงการ 
- ความหมายและความสำคัญของ
การเขียนโครงการ 
  - หัวข้อโครงการ 
  - วิธีการเขียนโครงการ 
  - ตัวอย่างโครงการ 
 
ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ 
(APPLICATION) 
๓. ผู้สอนให้นักเรียนทำ
แบบทดสอบหลังเรียน 
 
ขั้นวัดผลประเมินผล  
(PROGRESS) 
๔. ผู้สอนและนักเรียนร่วมกันเฉลย
แบบทดสอบหลังเรียน 
 
 
 

๑. สื่อ Power 
Point  
๒.สื่อ โสตฯ VCD 

- แบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ 
- แบบทดสอบ
หลังเรียน 
- แบบประเมิน
ค่านิยมหลักของ
คนไทย ๑๒ 
ประการ 
 
 

- แบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ 
- แบบแบทดสอบ
หลังเรียน 
- แบบประเมิน
ค่านิยมหลักของคน
ไทย ๑๒ ประการ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

กิจกรรมการเรียนการสอน หน่วยการเรียนรู้ที่ ๙ เรื่อง การสรุปรายงานผล  สอนครั้งที่  ๑๑ จำนวน  ๒ ชัว่โมง 
 

ครั้งที่ / ชั่วโมง กิจกรรม สื่อ อุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและ
วิธีการวัดผล 

 
๑๑/๒ 

 
ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน  
(MOTIVATIO) 
 ๑. ผู้สอนถามผู้เรียนเกี่ยวกับการ
สรุปรายงานผล 
ขั้นศึกษาข้อมูล  
(INFORMATION) 
๒. ผู้สอนอธิบายการสรุปรายงาน
ผล  
- แนวทางการสรุปรายงานผลเพ่ือ
รองรับการประเมินองค์การ
มาตรฐานดีเด่น 
ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ 
(APPLICATION) 
๓. ผู้สอนให้นักเรียนทำ
แบบทดสอบหลังเรียน 
 
ขั้นวัดผลประเมินผล  
(PROGRESS) 
๔. ผู้สอนและนักเรียนร่วมกันเฉลย
แบบทดสอบหลังเรียน 
 
 
 

๑. สื่อ Power 
Point  
๒.สื่อ โสตฯ VCD 

- แบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ 
- แบบทดสอบ
หลังเรียน 
- แบบประเมิน
ค่านิยมหลักของ
คนไทย ๑๒ 
ประการ 
 
 

- แบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ 
- แบบแบทดสอบ
หลังเรียน 
- แบบประเมิน
ค่านิยมหลักของคน
ไทย ๑๒ ประการ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

กิจกรรมการเรียนการสอน หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๐ เรื่อง ปฏิบัติการดำเนินงานตามโครงการเพื่อพัฒนาสมาชิก 
สอนครั้งที่  ๑๒-๑๗ จำนวน  ๑๒ ชั่วโมง 
 

ครั้งที ่/ ชั่วโมง กิจกรรม สื่อ อุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและ
วิธีการวัดผล 

๑๒-๑๗ /๑๒   
ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน  
(MOTIVATIO) 
 ๑ . ผู้ ส อน ถามผู้ เรี ยน เกี่ ย วกั บ
ปฏิบัติการดำเนินงานตามโครงการ
เพ่ือพัฒนาสมาชิก 
ขั้นศึกษาข้อมูล  
(INFORMATION) 
๒. ผู้สอนอธิบายเกี่ยวกับปฏิบัติการ
ดำเนินงานตามโครงการเพ่ือพัฒนา
สมาชิก 
ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ 
(APPLICATION) 
๓. ผู้สอนให้นักเรียนทำ
แบบทดสอบหลังเรียน 
 
ขั้นวัดผลประเมินผล  
(PROGRESS) 
๕. ผู้สอนและนักเรียนร่วมกันเฉลย
แบบทดสอบหลังเรียน 
 
 
 

๑. สื่อ Power 
Point  
 

- แบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ 
- แบบทดสอบ
หลังเรียน 
- แบบประเมิน
ค่านิยมหลักของ
คนไทย ๑๒ 
ประการ 
 
 

- แบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ 
- แบบแบทดสอบ
หลังเรียน 
- แบบประเมิน
ค่านิยมหลักของคน
ไทย ๑๒ ประการ 
 
 

 

๗. การประเมินผล 
 นักเรียนจะต้องมีผลประเมิน ผ่าน ในทุกส่วนการประเมิน จึงถือว่า ผ่านกิจกรรม ดังนี้ 
 1. การเขา้ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง 
 2. การเข้าร่วมกิจกรรมของวิทยาลัย 
 3. การเข้าร่วมกิจกรรมของชมรมวิชาชีพ 
 4. การเข้าร่วมกิจกรรมชมรมวิชาชีพอ่ืน 
  

๘. เครื่องมือวัดผล 
 ๘.๑ แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 ๘.๒ แบบทดสอบหลังเรียน 
 ๘.๓ คู่มือกิจกรรม 
 ๘.๔ แบบประเมินค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ 



 

 

 
9. เห็นชอบดำเนินการตามโครงการสอนนี้ 
 
 
 
ลงชื่อ..................................................           ลงชื่อ....................................................... 
         (นายนัธทวัฒน์ ชว่ยเชือ้)               (นายคณิต อินทะใจ)  
         ครูผู้สอน               ครูที่ปรึกษาชมรมวิชาชีพ  
              
 
 
 

                               ลงชื่อ.................................................. 
(ว่าที ่ร.ต. ชญานนท์ สายนาค)  

หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 
 
 

ความเห็นรองผู้อำนวยการ .........................................................................................................................................  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
 

                               ลงชื่อ.................................................. 
                                                    (นายธวัชชัย ดกุสุขแก้ว) 

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
………./…………./……….. 

 
 
 
ความเห็นผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน :  
 
          อนุมัต ิ  ไม่อนุมัต ิเนื่องจาก...............................................................................................    

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

                                                   (นายนิมิตร ศรียาภัย) 
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

…………/…………./………… 
 
 



 

 

แบบฝึกหัดบทท่ี 1 
จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว  
1 แนวทางการจัดกิจกรรมที่ถูกต้องตรงกับข้อใด  
ก. ถ้ามาก็มีแนวทางการปฏิบัติงานที่ชัดเจน 
ข. ไม่จำเป็นต้องมีวัตถุประสงค์  
ค. ต้องเป็นกิจกรรมที่สนุกสนานเพลิดเพลิน 
ง. ไม่มีการวางแผนล่วงหน้า  
 
2 กิจกรรมการเรียนการสอนตรงกับข้อใด  
ก. ครูสอนซ่อมเสริมหลังจากเลิกเรียน  
ข. ครูพาผู้เรียนไปทัศนศึกษานอกสถานที่ 
ค. ผู้เรียนจัดแสดงผลงานทางวิชาการ  
ง. ถูกทั้งข้อ ก. และข้อ ข. 
 
3 กิจกรรมเสริมหลักสูตรตรงกับข้อใด  
ก. ครูสอนซ่อมเสริมหลังจากเลิกเรียน 
ข. ครูพาผู้เรียนไปทัศนศึกษานอกสถานที่ 
ค. ผู้เรียนจะแสดงผลงานทางวิชาการ  
ง. ถูกทั้งข้อก.และข.  
 
4. ทักษะหลังเกิดจากการเรียนรู้ที่เป็นทักษะที่บูรณาการจากสิ่งใด 
ก. ความฉลาดทางปัญญา  
ข.ทักษะทางกายภาพ  
ค. ความฉลาดทางอารมณ์  
ง.  ถูกทุกข้อ  
 
5 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตรงกับข้อใด  
ก. การสื่อสาร 
ข. การคิดคำนวณ 
ค. การรักษาระเบียบวินัยของสังคม  
ง. เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
6. แนวทางการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรไม่ตรงกับข้อใด 
ก.  จัดกิจกรรมเพ่ือความบันเทิง 
ข.  ขอจัดกิจกรรมเพ่ือสร้างจิตสำนึกการทำประโยชน์ต่อสังคม 
ค.  จัดกิจกรรมตามความสนใจของผู้เรียน 
ง.  จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะวิชาชีพ  
 
 



 

 

7 การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ตรงกับมาตรามาตราใด
ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  
ก. มาตรา 21  
ข. มาตรา 22 
ค. มาตรา 23  
ง. มาตรา 24  
 
8 การฝึกทักษะกระบวนการคิดการจัดการการเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันแก้ไข
ปัญหาตรงกับมาตราใดในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  
 
ก. มาตรา 21  
ข. มาตรา 22 
ค. มาตรา 23  
ง. มาตรา 24  
 
9 ข้อใดไม่ใช่ความสำคัญของกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
ก. สร้างความเชื่อมั่นในตนเอง 
ข.สร้างความเป็นผู้นำ 
ค. สามารถแก้ปัญหาของตนเองได้ 
ง. ไม่มีข้อถูก  
 
10. กิจกรรมเพื่อปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกในการทำประโยชน์ต่อสังคมตรงกับข้อใด 
ก. กิจกรรมลูกเสือ 
ข. กิจกรรมวันมาฆบูชา  
ค. กิจกรรมส่งเสริมอาชีพอิสระ  
ง. กิจกรรมวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ชื่อ-สกุล……………………………………………………………………………..ห้อง…………………….เลขที…่………………… 

 

สาขาวิชา ช่างยนต์  
ใบงานการทดลองท่ี 2 ชื่อวิชา กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 

รหัสวิชา 20101-2109 2 ชั่วโมง 
ชื่องาน กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 

 
แบบฝึกหัดบทท่ี 2 

จงตอบคำถามต่อไปนี้ 
1 จงบอกความหมายของกิจกรรมองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
2 จงบอกวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยมา 5 ข้อ  
3 องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยแบ่งออกเป็นกี่ประเภทวิชา  
4 จงบอกรายชื่อโครงการที่องค์การนักวิชาชีพระดับหน่วยดำเนินการด้านทั่วไป ตอบมา 5 โครงการ  
5 จงบอกรายชื่อกิจกรรมโครงการวิชาชีพ 5 โครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

บทที่ 4 
จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว  
 
1 กิจกรรมนักศึกษาช่วยผู้เรียนให้มีการพัฒนาในด้านใด 
ก. ด้านร่างกาย 
ข. อารมณ์ 
ค. สังคม 
ง. ถูกทุกข้อ  
 
2 ข้อใดไม่ใช่การพัฒนาบุคลิกภาพ 
ก. การแต่งกาย 
ข. การแสดงออก 
ค. การพักผ่อน 
ง. การแสดงความคิดเห็น  
 
3 การเรียนรู้เพ่ือการเสริมประสบการณ์วิชาชีพตรงกับข้อใด  
ก. กฎหมาย 
ข. การเรียนรู้ด้วยวัฒนธรรม 
ค. รัฐศาสตร์ 
ง. สังคมวิทยา 
 
 4 ข้อใดไม่ใช่การแบ่งอาชีพลักษณะใหญ่   
ก.การบริหาร  
ข. การผลิต 
ค. อาชีพอิสระ 
ง. การเกษตร  
 
5 การทำงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือเสียสละและมีความรับผิดชอบ คือการทำงานแบบใด 
ก. การทำงานแบบองค์กร 
ข. การทำงานเป็นทีม 
ค. การทำงานแบบธุรกิจ  
ง. ไม่มีข้อใดถูก  
 
6 การแสดงออกด้านคุณธรรมตรงกับข้อใด 
ก. เชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่ 
ข. มาเรียนตรงเวลา 
ค. การรับฟังผู้อ่ืน 
ง. การรักษาสุขภาพ  
 
 



 

 

7 การอภิปรายใช้กฎหมายแรงงานตรงกับข้อใด  
ก. วิชาการ 
ข. วิชาชีพ 
ค. การสร้างความสัมพันธ์ 
ง. ชุมชน  
 
8 บทบาทและหน้าที่ของครูที่ปรึกษา ของกิจกรรมนักศึกษาตรงกับข้อใด  
ก. พัฒนาสมาชิกให้เก่งด้านอาชีพ 
ข. พัฒนาสมาชิกให้เก่งด้านวิชาการ 
ค. พัฒนาสมาชิกให้เป็นคนดีมีความสุข  
ง. ถูกทุกข้อ  
 
9 การพัฒนากิจกรรมนักศึกษามีผลต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปีพศ. ใด  
 
ก. 2557  
ข. 2558  
ค. 2559  
ง. 2560  
 
10 บทบาทหน้าที่ของครูที่ปรึกษาในกิจกรรมองค์การวิชาชีพตรงกับข้อใด  
ก. พัฒนาสมาชิกให้เป็นคนดีมีสุขมีความสุข 
ข. พัฒนาสมาชิกให้เป็นคนเก่งสร้างสรรค์ผลงานสู่อาเซียน 
ค. พัฒนาสมาชิกในด้านบุคลิกภาพ 
ง. ถูกทั้งข้อก. และข้อข. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ชื่อ-สกุล……………………………………………………………………………..ห้อง…………………….เลขที…่………………… 

 

สาขาวิชา ช่างยนต์  
ใบงานการทดลองท่ี 5 ชื่อวิชา กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 

รหัสวิชา 20101-2109 2 ชั่วโมง 
ชื่องาน กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 

บทที่ 5 
จงตอบคำถามต่อไปนี้  
1 จงอธิบายความหมายของกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต  
2 จงบอกวัตถุประสงค์ของการทำกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต  
3 กิจกรรมทางด้านศาสนาได้แก่กิจกรรมอะไรบ้าง  
4 กิจกรรมด้านพัฒนาชุมชนสังคมและสิ่งแวดล้อมได้แก่กิจกรรมอะไรบ้าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

บทที่ 6 
จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว  
1 บุคลิกภาพข้อใดกล่าวถูกต้อง  
ก. การแสดงออกที่เหมือนกันของบุคคล  
ข. ความรู้สึกท่ีซ่อนอยู่ภายใน  
ค. การแสดงออกที่เป็นเอกลักษณ์ของบุคคล 
ง. การแสดงออกที่เหมือนกับคนอ่ืน  
 
2 ผู้ที่มีบุคลิกภาพดีก่อให้เกิดผลข้อใด 
ก. มีความมั่นใจในตัวเอง 
ข. ไม่กล้าแสดงออก 
ค. อวดดีและอวดเก่ง 
ค. ข่มเหงผู้อ่ืน  
 
3 องค์ประกอบของบุคลิกภาพไม่เกี่ยวข้องกับข้อใด 
ก. พันธุกรรม 
ข. สิ่งแวดล้อม 
ค. ราศีเกิด 
ง. ความพยายามในการปรับปรุงบุคลิกภาพของตนเอง  
 
4 บุคคลใดต่อไปนี้กำลังพยายามปรับปรุงบุคลิกภาพของตนเองในทางที่ถูกต้อง  
ก. สมทรงชอบหนีเรียนเพ่ือไปเที่ยวหาประสบการณ์ 
ข. สมศรีชอบเที่ยวกับเพ่ือนชายสองต่อสองเพ่ือเรียนรู้บุคลิกภาพ 
ค. สมศักดิ์ออกกำลังกายสม่ำเสมอเพ่ือให้ร่างกายแข็งแรง 
ง. สมพงษ์กินแต่อาหารแพงๆเพ่ือให้ได้คุณค่าทางอาหารทั้งๆที่ไม่มีเงิน 
 
 5 บุคคลต้องพัฒนาตนเองเพ่ือให้เกิดผลข้อใด  
ก. เพื่อให้เป็นผู้เดินทางในสังคม 
ข. เพ่ือให้มีฐานะทางการเงินที่ดีข้ึน 
ค. เพ่ือให้เป็นสมาชิกที่ดีและมีประสิทธิภาพของสังคม 
ง. เพ่ือให้สามารถมีหน้าที่และการงานที่มั่นคง  
 
6 ข้อใดเป็นอุปสรรคที่ทำให้การพัฒนาตนเองไม่ประสบความสำเร็จ 
ก. ความเชื่อม่ันในตนเอง  
ข. การยึดติดกับสิ่งเดิมๆ 
ค. ไม่ได้รับความร่วมมือจากคนในสังคม 
ง. ไม่ได้รับความร่วมมือจากคนในครอบครัว 
 
 
 



 

 

 7 การพัฒนาตนเองมีความสำคัญต่อบุคคลอ่ืนตามข้อใด  
ก. ทำให้บุคคลอ่ืนนำไปใช้เป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิต 
ข. ทำให้บุคคลรอบข้างทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
ค. ทำให้เพื่อมีปัญหาในการวางตัวน้อยลง 
ง. ทำให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ  
 
8 การวางแผนพัฒนาตนเองควรกระทำสิ่งใดเป็นอันดับแรก 
ก. กำหนดพฤติกรรมเป้าหมาย 
ข. วิเคราะห์ตนเอง 
ค. สำรวจตนเองเรื่องการ 
ง. วางแผนปรับปรุงตนเอง  
 
9 ครอบครัวใดต่อไปนี้ ไม่จัดว่าเป็นครอบครัวที่พึงประสงค์   
ก   ครอบครัว ของกรกนกมีความรักใคร่ เสื้อทอนกัน  
ข. ครอบครัวของก่ิงแก้วมักทำกิจกรรมร่วมกันในวันหยุด  
ค. ครอบครัวของพราหมณ์ตามีระเบียบและเข้มงวดมาก  
ง. ครอบครัว ของไฉไล ช่วยกันทำความสะอาดบ้านทุกอาทิตย์  
 
10 กระบวนการสุดท้ายของการพัฒนาชุมชนและสังคมคือข้อใด  
ก. สำรวจปัญหา  
ข. เลือกวิธีปฏิบัติ 
ค.  ลงมือปฏิบัติ  
ง.  ประเมินตนเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

บทที่ 7 
1. เทคนิคข้อใดช่วยให้ประชาชนยอมรับแผนพัฒนาชุมชนและสังคม  
ก. การโน้มน้าวใจผู้นำท้องถิ่น  
ข. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลอย่างทั่ว ถึง  
ค. การให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผน  
ง. การให้ผู้ที่ประชาชนนับถือ เป็นผู้แจ้งแผนให้ทราบอย่างทั่วถึง  
 
2 ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของการจัดเวทีประชาคม  
ก. ประเด็นปัญหา  
ข.วัตถุประสงค์ที่ชัดเจน  
ค. ผู้เข้าร่วมเวทีประชาคม  
ง. ผู้เข้าชม   
 
3 ผู้ที่จะช่วยให้เกิดบรรยากาศท่ีดีในการจัดเวทีประชาคมคือใคร  
ก. ตัวแทนชุมชน 
ข. วิทยากรกระบวนการ 
ค. ตัวแทนผู้ให้บริการ 
ง. ผู้เข้าชม 
 
4 การนัดหมายบุคคลตั้งแต่ 2 คนข้ึนไป แต่ไม่เกิน 12 คน ให้มาพบกันเพ่ือปรึกษาหารือหรือแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น การตรงกับข้อใด  
ก. การจัดเวทีประชาคม  
ข. การประชุมกลุ่มย่อย  
ค. การสัมมนา  
ง. การสำรวจประชามติ  
 
5 บุคคลที่เข้าร่วมการสัมมนาได้รับประโยชน์ตามข้อใด  
ก. ได้รับการยอมรับจากประชาชน 
ข. พัฒนาความรู้ความสามารถของตน 
ค. ทำให้กลายเป็นผู้นำชุมชน  
ง. ได้เข้าสังคมมากข้ึน 
 
6 ความคิดเห็นของประชาชนส่วนใหญ่มีความหมายตรงกับข้อใด  
ก. สัมมนา 
ข. ประชาพิจารณ์ 
ค. ประชามติ 
ง. ประชุมกลุ่มย่อย  
 
 
 



 

 

7 การทำประชามติข้อใดกล่าวถูกต้อง  
ก. เรื่องที่จะทำ จะเป็นเรื่องใดก็ได้  
ข. การออกเสียงประชามติต้องได้รับคำแนะนำจากหัวหน้าชุมชน  
ค. ผู้ออกเสียงประชามติ ได้ไม่รับสิทธิ์อย่างเท่าเทียมกัน  
ง. เรื่องท่ีจะทำประชามติต้องเป็นเรื่องที่สำคัญเท่านั้น  
 
8 ข้อใดเป็นวัตถุประสงค์ของการทำประชาพิจารณ์  
ก. เพื่อรับฟังความคิดเห็นของกลุ่มประชาชนที่รับเชิญให้ร่วมออกเสียง  
ข. เพ่ือให้ผู้ที่ได้รับความผมจะทบจากโครงการของรัฐบาลและแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับโครงการ  
ค. เพ่ือพิจารณาปัญหาร่วมกัน 
ง. เพ่ือปรึกษาหารือหรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน  
 
9 แผนพัฒนาชุมชนที่ประสบผลสำเร็จจะก่อให้เกิดผลตามข้อใด 
ก. ประชาชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
ข. รัฐมีอำนาจปกครองที่ยิ่งใหญ่  
ค. ประชาชนสามารถเลือกผู้นำท้องถิ่นที่เป็นที่ยอมรับของคนส่วนใหญ่  
ง. ประชาชนสามารถปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมต่างชาติได้  
 
10 การวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งโอกาสและอุปสรรคของชุมชนมีความหมายตรงกับข้อใด 
ก. การกำหนดวิสัยทัศน์ 
ข. การประเมินศักยภาพของชุมชน 
ค. การกำหนดยุทธศาสตร์ให้ใช้ในการพัฒนาชุมชน 
ง. การกำหนดแผนงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

บทที่ 8 
จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว  
1 ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของผู้นำชุมชน 
ก. เป็นผู้มีอิทธิพล 
ข. เป็นที่นับถือของบุคคลในชุมชน 
ค. เป็นผู้ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ 
ง. เป็นผู้ที่ประสานความร่วมมือระหว่างคนในชุมชน  
 
2 บุคคลใดไม่ควรได้รับเลือกเป็นผู้นำชุมชน  
ก. อุดมเป็นผู้มีบุคลิกภาพดีแต่งกายเรียบร้อย 
ข. อำนวยเป็นคนอารมณ์ร้อนขี้โมโห  
ค. ดิเรกเป็นคนที่กล้าเผชิญกับปัญหาต่างๆ 
ง. สมพงษ์เป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์  
 
3 คุณสมบัติของผู้นำข้อใดที่ช่วยลดความขัดแย้งในการบริหารจัดการได้ 
ก. มีความเอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ 
ข. มีความยุติธรรม 
ค. มีความรอบรู้ 
ง. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี  
 
4 ผู้นำที่มีความสามารถในการกระตุ้นจูงใจให้ทีมงานสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพจากล่าผู้นำคนนั้นมี
คุณสมบัติข้อใด  
 
ก. ความมุ่งมั่นและรับผิดชอบ  
ข. ความเคารพ ความคิดเห็นของผู้อ่ืน  
ค. มีความเข้าใจจิตวิทยาการบริหาร 
ง. ก็มีความยุติธรรม  
 
5 ข้อใดจัดเป็นบทบาทของผู้นำชุมชนด้านการพัฒนาคนส่งเสริมให้ประชาชนได้รับความรู้ทั้ง 
ก. ความรู้เฉพาะด้านและความรู้รอบตัว  
ข. หลักการให้ประชาชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้  
ค. ส่งเสริมให้ประชาชนยึดมั่นในศาสนา  
ง. บริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนอย่างสม่ำเสมอ  
 
6 วัฒนธรรมของชุมชนข้อใดที่ควรส่งเสริม 
ก. การร่วมวงดื่มสุรากับพ้ืนบ้านอย่างสม่ำเสมอ 
ข. การแบ่งปันและเอ้ือเฟ้ือซึ่งกันและกัน 
ค. การไม่เข้าไปยุ่งเก่ียวกับครอบครัวคนอ่ืน 
ง. การให้ความสำคัญกับคนในครอบครัวฉันเอง  
 



 

 

7 ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน  
ก. ผู้นำชุมชนที่มีความสามารถเพียงคนเดียวก็ทำให้การพัฒนาชุมชนประสบความสำเร็จได้ 
ข. การทำงานของผู้นำชุมชนจะประสบความสำเร็จต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย  
ค. ผู้นำชุมชนและกรรมการชุมชนไม่จำเป็นต้องมีแนวคิดไปในทิศทางเดียวกัน 
ง. กรรมการชุมชนกวนคัดเลือกจากประชาชนที่อาศัยอยู่ ต่าง หมู่บ้าน  
 
8 ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับ กรรมการชุมชน  
ก. ไม่ควรประกาศรายชื่อกรรมการชุมชนให้ผู้อื่นทราบ  
ข. กรรมการชุมชนควรทราบถึงหลักการและเหตุผลที่ต้องมีกรรมการ 
ค. ชุมชนขอกรรมการชุมชนที่ได้รับการคัดเลือกต้องปฏิบัติหน้าที่แม้ไม่เต็มใจก็ตาม  
ง. กรรมการชุมชนสถานได้จากผู้นำชุมชนนั้น แล้วชุมชนอ่ืน  
 
9 ข้อใดเป็นคุณสมบัติของผู้ตามท่ีดี 
ก.ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้นำโดยไม่มีข้อขัดแย้ง 
ข. ไม่ทำงานให้เกินหน้าที่ของตนเอง 
ค. บริหารจัดการตนเองได้ดี 
ง. จะทำงานโดยรอคำสั่งของผู้นำเท่านั้น  
 
10 นิสัยเชิงรุกหมายถึงข้อใด 
ก. พัฒนาความรู้ของตนเองตลอดเวลา 
ข. รับงานในหน้าที่ของตน 
ค. ไม่ต้องรอให้งานมาถึงตรงหน้า 
ง. เรียงลำดับของงานก่อนลงมือทำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
บทที่ 9 

จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว  
1 ชาติมีความหมายตรงกับข้อใด   
ก. เกิด  
ข. ถิ่นกำเนิด 
ค. ที่มา 
ง. เผ่าพันธ์ที่สืบทอดกันมา 
 
 2 เชื้อชาติที่มีความหมายตรงกับข้อใด 
ก. เกิด  
ข. ถิ่นกำเนิด 
ค. ที่มา 
ง. เผ่าพันธ์ที่สืบทอดกันมา 
 
3 สัญชาติมีความหมายตรงกับข้อใด 
ก. เกิด  
ข. ถิ่นกำเนิด 
ค. ที่มา 
ง. เผ่าพันธ์ที่สืบทอดกันมา 
  
4ความสำคัญของชาติไทยตรงกับข้อใด 
ก. เป็นที่รวมพลังความรักความศรัทธา 
ข. เป็นที่ เพิ่งผ่า ทางเศรษฐกิจ  
ค. เป็นที่พ่ึงของคนต่างชาติ  
ง. ถูกทั้งข้อก. และข้อข.  
 
5 การแสดงความรักชาติตรงกับข้อใด  
ก. นึกถึงแต่ตนเอง  
ข.  มีทัศนคติที่ไม่ดีต่อชาติอ่ืน  
ค. ไม่ทำสิ่งผิดกฎหมาย  
ง. ยกย่องประเทศที่มีความเจริญก้าวหน้า 
 
6 การสอนให้ยึดมั่นในศีลธรรมตรงกับศาสนาใด 
ก. พุทธ 
ข. คริสต์ 
ค. อิสลาม  
ง. อินดู  
 
 



 

 

7. ความรักและความเมตตาคือแก่นแห่งจริยธรรมของศาสนาใด 
ก. พุทธ 
ข. คริสต์ 
ค. อิสลาม  
ง. อินดู  
 
8 แนวคิดท่ีสอนให้มีความเมตตา ฟังมากกว่า ถ่อมตอน และเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ตรงกับศาสนาใด  
ก. พุทธ 
ข. คริสต์ 
ค. อิสลาม  
ง. อินดู  
 
 
9 ข้อความเกี่ยวกับศาสนาที่ไม่ถูกต้องตรงกับข้อใด 
ก.พระพุทธศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดี 
ข. คำสอนของศาสนาถูกกำหนดขึ้นจากการดำเนินชีวิตปกติ 
ค. ควรนำคำสั่งสอนของศาสนาตีความเอาเอง 
ง. ศาสนาทำให้มนุษย์มีเหตุผล  
 
10 พระมหากษัตริย์ ที่ทรงเลิกระบบไพร่และทาสตรงกับข้อใด  
ก. พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  
ข.พระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว  
ค. ข้อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  
ง.พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

บทที่ 10 
จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว  
 
1 โครงการมีความหมายตรงกับข้อใดมากท่ีสุด 
ก. แผนงานที่จัดทำขึ้นอย่างเป็นระบบ  
ข. การดำเนินงานเพ่ือแก้ปัญหา  
ค. การแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วน  
ง. การปรับปรุงและพัฒนางาน  
 
2 การวางแผนในการทำโครงการคือข้อใด  
ก. การศึกษาสภาพแวดล้อมเพ่ือกำหนดปัญหา  
ข. กำหนดแนวทางในการแก้ปัญหา  
ค. ความเป็นไปได้ของโครงการไม่ใช่เรื่องสำคัญ  
ง.ถูกท้ังข้อก.และข้อข.  
 
3 ส่วนหน้าของโครงการตรงกับข้อใด  
ก.เป้าหมายของโครงการ  
ข. ระยะเวลา 
ค. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
ง. ไม่มีข้อถูก  
 
4 หลักการและเหตุผลอยู่ในส่วนใดของโครงการ  
ก. สวนน้ำ  
ข. เนื้อความท้อ 
ค. ส่วนขยายความ  
ง. ส่วนกลาง  
 
5 การดำเนินงานเพ่ือให้เกิดผลผลิตผลงานหรือเกิดการพัฒนาตรงกับข้อใด  
ก. หลักการและเหตุผล  
ข. วัตถุประสงค์  
ค. ผลที่ได้รับ  
ง. เป้าหมาย   
 
6 เพ่ือสร้างสะพานลอยคนข้ามสะพานตรงกับข้อใด  
ก. หลักการและเหตุผล  
ข. วัตถุประสงค์  
ค. ผลที่ได้รับ 
ง. เป้าหมาย  
 
 



 

 

7 เยาวชนที่มีความรักความสามัคคีกันตรงกับข้อใด  
ก. หลักการและเหตุผล  
ข. วัตถุประสงค์  
ค. ผลที่ได้รับ 
ง. เป้าหมาย  
 
8 การเขียนเรียงความจำเป็นในการทำโครงการตรงกับข้อใด  
ก. หลักการและเหตุผล  
ข. วัตถุประสงค์  
ค. ผลที่ได้รับ 
ง. เป้าหมาย  
 
9 ในการเขียนวัตถุประสงค์ควรใช้ ข้อความใด  
ก. เพื่อเข้าใจถึง  
ข. เพ่ือระบุถึง  
ค. เพ่ือสนใจใน  
ง. เพ่ือเชื่อถือใน 
 
10 ในการเขียนวัตถุประสงค์ไม่ควรใช้ข้อความใด  
ก. เพื่อประเมิน 
ข. เพ่ือสร้างเสริม 
ค. เพ่ือทราบถึง 
ง. เพ่ือกำหนดรูปแบบ 

 
 
 


