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วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน                อาชีวศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
สถาบันอาชีวศึกษาภาคกลาง ๕               สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 



 

 

รายการตรวจสอบและอนุญาตให้ใช้ 
 

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

ลงชื่อ...................................................... 
( ว่าที่ ร.ต กิตติพงศ์  คำเกิ่ง) 
หัวหน้าสาขาวิชาช่างยนต์ 
........../............/........... 

 
 

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

ลงชื่อ...................................................... 
 ( นายฐิติปกรณ์ ภคุโล ) 

  รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 
........./............/........... 

   
 □ ควรอนุญาตให้ใช้ในการสอนได ้
 □ อื่น ๆ 
..........................................................................................................................................................
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ลงชื่อ...................................................... 
( นายนิมิตร  ศรียาภัย ) 

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
........./............/......... 



 

 

คำนำ 
 

แผนการจัดการเรียนรู้วิชา “โครงงาน2” รหัสวิชา 20101-8503 จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็น
แนวทางในการจัดการเรียนการสอน วิชาโครงงาน ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
พุทธศักราช 2562 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยจัดการเรียนการสอนทั้งหมด 
18 สัปดาห์ สัปดาห์ละ ๔ ชั่วโมง เนื้อหาภายในแบ่งออกเป็น  7 หน่วย ประกอบด้วย ศึกษาและ
ปฏิบัติเกี่ยวกับ หลักการจัดทําโครงงาน การวางแผน การดําเนินงาน การแก้ไขปัญหา การ
ประเมินผล การจัดทํารายงานและการนําเสนอผลงาน โดยปฏิบัติจัดทําโครงงานสร้างและหรือ
พัฒนางานที่ใช้ ความรู้และทักษะในระดับฝี มือ สอดคล้องกับสาขาวิชาชีพที่ศึกษา ดําเนินการเป็น
รายบุคคลหรือกลุ่มมตามลักษณะ ของงานให้แล้วเสร็จในระยะเวลาที่กาหนด 

ผู้จัดทำแผนการสอนหวังว่า จะเอื้ออำนวยให้เกิดประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนเป็น
อย่างดียิ่ง หากอาจารย์ผู้สอนนำแผนการสอนเล่มนี้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนมีข้อเสนอแนะ
ประการใดขอได้โปรดแจ้งผู้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ด้วย จักเป็นพระคุณอย่างยิ่ง  
 
 

นัธทวัฒน์ ช่วยเชื้อ 
ผู้จัดทำ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 
 

 
 

ส่วนที่ 1  แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

1. ชื่อวิชา โครงงาน2 (Project)  รหัสวิชา 20101-8503 จำนวน 4 หนว่ยกิจ ๔ ชั่วโมง 

2. คำอธิบายราวิชา 

 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ หลักการจัดทําโครงงาน การวางแผน การดําเนินงาน การแก้ไขปัญหา การ
ประเมินผล การจัดทํารายงานและการนําเสนอผลงาน โดยปฏิบัติจัดทําโครงงานสร้างและหรือพัฒนางานที่ใช้ 
ความรู้และทักษะในระดับฝี มือ สอดคล้องกับสาขาวิชาชีพที่ศึกษา ดําเนินการเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มมตาม
ลักษณะ ของงานให้แล้วเสร็จในระยะเวลาที่กาหนด 

3. จุดประสงค์รายวิชา 
1. เข้าใจหลักการและกระบวนการวางแผนจัดทําโครงงานสร้างและหรือพัฒนางาน  
2. สามารถประมวลความรู้และทักษะในการสร้างและหรือพัฒนางานในสาขาวิชาชีพตามกระบวนการ 

วางแผน ดําเนินงาน แก้ไขปัญหา ประเมินผล ทํารายงานและนําเสนอผลงาน  
3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการทํางานด้วยความรับผิดชอบ มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเริ่ม 

สร้างสรรค ์ขยัน อดทนและสามารถทํางานร่วมกบผู้อ่ืน  
4. สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการวางแผน จัดทําโครงงาน ดําเนินงาน แก้ไขปัญหา 
ประเมินผล จัดทํารายงานและนําเสนอผลงาน  

2. เขียนโครงงานสร้างและหรือพัฒนางานตามหลักการ  
3. ดําเนินงานตามแผนงานโครงงานตามหลักการและกระบวนการ  
4. ประเมินผลการดําเนินงานโครงงานตามหลักการ  
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.การจัดทำโครงงาน 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.การจัดทำรายงานและการนำเสนอ
ผลงานโครงงาน 

1 1 1 1 1 - 
7 6 18 

7 12 

สอบปลายภาคเรียน           3 

 
รวม 

7 7 7 7 2 - 
40 30 100  72 

30 
ลำดับความสำคัญ 1 2 3    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พฤติกรรม 

ช่ือหน่วย 



 

 

6. กำหนดหน่วยการเรียนรู้จากการวิเคราะห์คำอธิบายรายวิชา 
 
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำหน่วย สมรรถนะประจำหน่วย 
หน่ วยที่  1  ค วามรู้ เบื้ อ งต้ น
เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบ
โครงงาน 

1.เข้าใจเกี่ ยวกับความรู้ เบื้ องต้น
เกี่ ย วกับ การจัดการเรียนรู้ แบบ
โครงงาน 
2.จำแนกประเภทของโคงงานได้ 
3.มีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความ
เป็ นระเบี ยบ เรียบร้อย  ประณี ต
รอบคอบ ปลอดภัย  ปฏิบัติงานตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1.แสดงความรู้  เข้ าใจเกี่ ยวกับ
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการ
เรียนรู้แบบโครงงาน 
2.แสดงความสามารถ จำแนก
ประเภทของโคงงานได้ 
3.แสดงพฤติกรรมในการทำงาน
ด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
ป ระณี ต รอบ ค อบ  ป ล อ ด ภั ย  
ป ฏิ บั ติ ง าน ต าม ห ลั ก ป รั ช ญ า
เศรษฐกิจพอเพียง 

หน่ วยที่  2  ค วามรู้ เบื้ อ งต้ น
เกี่ยวกับนวัตกรรม 

1.เข้าใจเกี่ยวกับนวัตกรรม 
2.จำแนกประเภทของนวัตกรรมได้
3.มีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความ
เป็ นระเบี ยบ เรียบร้อย  ประณี ต
รอบคอบ ปลอดภัย  ปฏิบัติงานตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1 .แ ส ด งค ว าม รู้  ค ว าม เข้ า ใจ
เกี่ยวกับนวัตกรรมได้ 
2 .แสดงความสมารถ  จำแนก
ประเภทของนวัตกรรมได้ถูกต้อง 
3.แสดงพฤติกรรมในการทำงาน
ด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
ป ระณี ต รอบ ค อบ  ป ล อ ด ภั ย  
ป ฏิ บั ติ ง าน ต าม ห ลั ก ป รั ช ญ า
เศรษฐกิจพอเพียง 

หน่ วยที่  3  ค วามรู้ เบื้ อ งต้ น
เกี่ยวกับงานวิจัย  
 
 
 
 

1.เข้าใจเกี่ยวกับงานวิจัย 
2 . ก ำ ห น ด ขั้ น ต อ น ต า ม
กระบวนการวิจัยได ้
3.มีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความ
เป็ นระเบี ยบ เรียบร้อย  ประณี ต
รอบคอบ ปลอดภัย  ปฏิบัติงานตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1 .แ ส ด งค ว าม รู้  ค ว าม เข้ า ใจ
เกี่ยวกับงานวิจัย 
2 .แสดงความสมารถ  กำหนด
ขั้นตอนตามกระบวนการวิจัยได้ 
3.แสดงพฤติกรรมในการทำงาน
ด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
ป ระณี ต รอบ ค อบ  ป ล อ ด ภั ย  
ป ฏิ บั ติ ง าน ต าม ห ลั ก ป รั ช ญ า
เศรษฐกิจพอเพียง 

หน่วยที่ 4 การจัดทำโครงงาน 1.เข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำโครงงาน 
2.บอกขั้นตอนการจัดทำโครงงานได้ 
3.มีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความ
เป็ นระเบี ยบ เรียบร้อย  ประณี ต
รอบคอบ ปลอดภัย  ปฏิบัติงานตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1.แ ส ด งค ว าม รู้  ค ว าม เข้ า ใจ
เกี่ยวกับการจัดทำโครงงาน 
2.แสดงความสามารถ วางแผน
ขั้นตอนการจัดทำโครงงานได้3.
แสดงพฤติกรรมในการทำงานด้วย
ค ว าม เป็ น ระ เบี ยบ เรี ย บ ร้ อ ย 
ประณีตรอบคอบ ปลอดภัย   



 

 

 
 
 
 
 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำหน่วย 
 

สมรรถนะประจำหน่วย 

หน่วยที่ 5 การเขียนโครงการ 1.เข้าใจเกี่ยวกับการเขียนโครงการ 
2 .วิ เค ราะห์ และตั ดสิ น ใจ เขี ย น
โครงงานได้ 
3.มีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความ
เป็ น ระเบี ยบ เรียบร้อย  ประณี ต
รอบคอบ ปลอดภัย  ปฏิบัติงานตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1.แสด งค วามรู้  ค ว าม เข้ า ใจ
เกี่ยวกับการเขียนโครงการ 
2.แสดงความสามารถ วิเคราะห์
และตัดสินใจเขียนโครงงานได้ 
3.แสดงพฤติกรรมในการทำงาน
ด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
ป ระณี ต รอบ คอบ  ปลอดภั ย  
ปฏิ บั ติ งานตามหลั กป รัชญ า
เศรษฐกิจพอเพียง 

หน่วยที่ 6 การประเมินโครงงาน 1.เข้ า ใจ เกี่ ย ว กั บ ก า รป ร ะ เมิ น
โครงงาน 
2.วิเคราะห์และบอกประโยชน์ของ
การประเมินได ้
3.มีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความ
เป็ น ระเบี ยบ เรียบร้อย  ประณี ต
รอบคอบ ปลอดภัย  ปฏิบัติงานตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1.แสด งค วามรู้  ค ว าม เข้ า ใจ
เกี่ยวกับการประเมินโครงงาน 
2.แสดงความสามารถ วิเคราะห์
และบ อกป ระโยชน์ ขอ งการ
ประเมินได ้
3.แสดงพฤติกรรมในการทำงาน
ด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
ป ระณี ต รอบ คอบ  ปลอดภั ย  
ปฏิ บั ติ งานตามหลั กป รัชญ า
เศรษฐกิจพอเพียง 

หน่วยที่  7 การจัดทำรายงาน
และการนำเสนอผลงานโครงงาน 

1.เข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำรายงาน
และการนำเสนอผลงานโครงงาน 
2.จัดทำรายงานและนำเสนอผลงาน
โครงงานได ้
3.มีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความ
เป็ น ระเบี ยบ เรียบร้อย  ประณี ต
รอบคอบ ปลอดภัย  ปฏิบัติงานตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1.แสด งค วามรู้  ค ว าม เข้ า ใจ
เกี่ยวกับการจัดทำรายงานและ
การนำเสนอผลงานโครงงาน 
2.แสดงความสามารถ จัดทำ
รายงานและนำเสน อผลงาน
โครงงานได้ 
3.แสดงพฤติกรรมในการทำงาน
ด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
ป ระณี ต รอบ คอบ  ปลอดภั ย  
ปฏิ บั ติ งานตามหลั กป รัชญ า
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 

การวัดผลประเมินผลนำคะแนนแต่ละหน่วยการเรียนรวมกันแล้วนำมาประเมินผลการเรียนรู้ ดังนี้ 
  คะแนนผลการประเมิน ๘๐ ขึ้นไป    ระดับผลการเรียน ๔ 
  คะแนนผลการประเมิน ๗๕-๗๙    ระดับผลการเรียน 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 
  คะแนนผลการประเมินต่ำกว่า ๔๙ ลงมา   ระดับผลการเรียน ๐ 
๘. เครื่องมือวัดผล 
 ๘.๑ แบบทดสอบหลังเรียน 
 ๘.๒ ใบงาน 
 ๘.๓ แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 



 

 

ส่วนที่ 2 
 

แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน จำนวน       7          ชั่วโมง 
 

1. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจำหน่วย 
1.เข้าใจเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 
2.จำแนกประเภทของโคงงานได้ 

           3.มีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย ประณีตรอบคอบ ปลอดภัย ปฏิบัติงานตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2. สมรรถนะประจำหน่วย 
    1.แสดงความรู้ เข้าใจเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 

2.แสดงความสามารถ จำแนกประเภทของโคงงานได้ 
3.แสดงพฤติกรรมในการทำงานด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย  ประณีตรอบคอบ ปลอดภัย  

ปฏิบัติงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3. เนื้อหา 
      1  ความหมายของการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 
      2  หลักการในการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 
  3.ลักษณะสำคัญของโครงงาน 

4.ประเภทโครงงาน 
5.ความสำคัญโครงงาน 

4. กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 
 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
1.แสดงความรู้ เข้าใจเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 
2.แสดงความสามารถ จำแนกประเภทของโคงงานได้ 
3.แสดงพฤติกรรมในการทำงานด้วยความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย ประณีตรอบคอบ ปลอดภัย  ปฏิบัติงานตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1.เครื่องมือในการวัดประเมินผลการเรียนรู้สังเกตผู้เรียนมี
ความสนใจเกิดความเข้าใจในสาระการเรียนรู้ตลอดจนแสดง
ความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
2.แสดงความคิดเห็นและสรุปสาระการเรียนรู้ประจำหน่วยได้
อย่างถูกต้องทันเวลาที่กำหนดและเป็นระเบียบ 
3.ผู้เรียนทดสอบหลังเรียนโดยได้คะแนน50%  เป็นอย่างต่ำ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

5. กิจกรรมการเรียนการสอน  

ครั้งที่ / 
ชั่วโมง 

กิจกรรม สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน 
เครื่องมือและ
วิธีการวัดผล 

1/4 ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน  (Motivation) 
ทักทายและตรวจสอบรายชื่อนักศึกษา 
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารของวิทยาลัย
ฯ 
แนะนำจุดประสงค์ของรายวิชา และ
มาตรฐานรายวิชา และเป้าหมายของ
การศึกษา 
แนะนำเกณฑ์การให้คะแนน การวัด
ประเมินผล การลา และจำนวนคาบที่
ขาดได้ 
ผู้สอนแจ้งวัตถุประสงค์ของการเรียน 
เรื่อง การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน
ผู้สอนร่วมมือกับผู้ เรียนยกตัวอย่าง
ความจำเป็นของการจัดการเรียนรู้แบบ
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.ให้นักศึกษาทำแบบฝึกหัดในระบบ 
GOOGLE CLASSROOM โดยครูเดิน
ดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด และสังเกต
พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา 
2.ตรวจแบบฝึกหัด แนะนำนักศึกษาใน
เรื่องของการทำงานด้วยความเป็น
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
นำคะแนนรวมมาประเมินผลการเรียนรู้ 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 
 คะแนนผลการประเมินต่ำกว่าร้อยละ 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 
………………………………………………………………………………………………………………………………...........…………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………...........…………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 



 

 

แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยท่ี 1  
เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 

1. ข้อใดเป็นความหมายของโครงงานที่ชัดเจนที่สุด 
ก  นำความรู้ความสนใจมาถ่ายทอดให้ผู้อ่ืนทราบ 
ข  งานทุกอย่างที่เป็นการสร้างสิ่งใหม่ๆที่ยังไม่มีผู้ใดคิดทำมาก่อน 
ค  การศึกษาค้นคว้าเพื่อตอบคำถามที่สงสัยโดยมีผู้สอนให้คำแนะนำด้วยกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ 
ง  วิธีการทำงานที่เป็นระบบขั้นตอน เพื่อทำงานชิ้นใดชิ้นหนึ่งให้สำเร็จ 
จ  กระบวนการเรียนรู้ที่เกิดจากการบอกเล่า 

2. การเรียนรู้แบบโครงงานมีลักษณะอย่างไร 
ก  รูปแบบการสอนที่เน้นผู้สอนและการถ่ายโอนเป็นสำคัญ 
ข  รูปแบบการสอนที่เน้นผู้เรียนและศึกษาด้วยตนเองเนสำคัญ 
ค  รูปแบบการสอนที่เน้นกิจกรรมเป็นสำคัญ 
ง  รูปแบบการสอนที่เน้นการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่เป็นสำคัญ 
จ  รูปแบบการสอนที่เน้นการช่วยเหลือสังคม 

3. ข้อใดคืนบทบาทสำคัญของผู้เรียนในกระบวนการเรีนการสอนแบบโครงงาน 
ก  มีภาวะผู้นำสูง 
ข  มีความเชี่ยวชาญเทคโนโลยี 
ค  สามารถเรียนรู้ และสร้างองค์คามรู้ได้ด้วยตนเอง 
ง  มีทักษะการสร้างและออกแบบที่ดี 
จ  มีการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ 

4. การรวบรวมข้อมูลในประเด็นที่ต้องศึกษานำมาพัฒนาเพ่ือให้เห็นความสัมพันธ์ในเรื่องที่ต้องการศึกษา
ชัดเจนขึ้นจัดว่าเป็นโครงงานประเภทใด 

ก  โครงงานวิจัย 
ข  โครงงานประเภททฤษฎี 
ค  โครงงงานสำรวจข้อมูล 
ง  โครงงานพัฒนาชิ้นงาน 
จ  โครงงานประเภทสิงประดิษฐ์ 

5. ลักษณะของโครงงานที่ดีต้องเป็นอย่างไร  
ก  เกิดจากความอยากรู้ 
ข  เกิดจากผู้สอนแนะนำ 
ค  เกิดจากเพ่ือแนะนำ 
ง  เกิดได้ทุกสถานการณ์ 



 

 

จ  เกิดจากนโยบายของผู้บริหาร 
6. โครงงานประเภทใดมีการสร้าง “เครื่องอบไอน้ำด้วยแผงโซล่าร์เซลล์เคลื่อนที่” 

ก  โครงงานวิจัย 
ข  โครงงานประเภททฤษฎี 
ค  โครงงงานสำรวจข้อมูล 
ง  โครงงานพัฒนาชิ้นงาน 
จ  โครงงานประเภทสิงประดิษฐ์ 

7. การศึกษาหัวข้อของโครงงาน ควรได้มาจากท่ีใดเป็นอันดับแรก 
ก  การศึกษานอกสถานที่ 
ข  การปรึกษาเพ่ือนและครอบครัว 
ค  การสังเกตสิ่งแวดล้อมรอบตัว 
ง  การศึกษาแนวคิดของโครงงานอ่ืน 
จ  จากปรึกษาครูที่ปรึกษาโครงงาน 

8. ผู้เรียนมีความคิดเห็นอย่างไรกับคำกล่าวที่ว่าการทำโครงงาสามารถทำได้ทุกรายวิชา 
ก  เห็นด้วย เพราะทำตามความต้องการของผู้เรียน 
ข  เห็นด้วย เพราะทุกสาระการเรียนรู้สามารถนำมาประยุกต์เป็นการเรียนแบบโครงงานได้ 
ค  ไม้เห็นด้วย เพราะทำตามความต้องการของผู้สอน 
ง  ไม่เห็นด้วย เพราะทุกสาระการเรียนรู้ไม่สามารถนำมาประยุกต์เป็นการเรียนแบบโครงงานได้ 
จ  เห็นด้วย เพราะทุกคนมีสิทธิในการนำรายวิชาใดมาใช้ก็ได้ 

9.  โครงงานที่ควรเป็นอย่างไร 
ก  เป็นโครงงานที่ไปดูมาจากโครงงานอ่ืน 
ข  เป็นโครงงานที่มีครี่ปรึกษาเก่ง 
ค  เป็นโครงงานที่คิดเอง ทำเอง แก้ปัญหาเอง นำเสนอเองอย่างมีรูปแบบขั้นตอน 
ง  เป็นโครงงานที่ส่งเข้าประกวดได้รางวัล 
จ  เป็นโครงงานที่ครูที่ปรึกษาแนะนำว่าใช้ประโยชน์ได้ 

10.  ข้อใดเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกของการตัดสินใจเลือกหัวข้อที่จะนำมาพัฒนาโครงงาน 
ก  มีเวลาเพียงพอ 
ข  มีงบประมาณเพียงพอ 
ค  มีระยะเวลาในการทำโครงงานสุขภาพได้ 
ง  สามารถจัดหาสื่อและอุปกรณ์เพ่ือส่งเสริม 
จ  มีความรู้และทักษะพ้ืนฐานอย่างเพียงพอในหัวข้อเรื่องที่จะศึกษา 

 
 



 

 

 
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 

สาขาวิชา...................................สาขางาน........................ .........ระดับชั้น.............................กลุ่ม......................... 
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หมายเหตุ                -  เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์  
                                        3 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนแสดงประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอและเป็นผู้นำได้ 
                                          2 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอ 
                                          1 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไม่สม่ำเสมอ 

   0 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ 
- คะแนนเฉลี่ย = คะแนนรวมนักเรียนรายบุคคล/10 

 

 

สัปดาห์ท่ี 
............................ 
........................................
................... 



 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับนวัตกรรม  จำนวน     7    ชัว่โมง 
 

1. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจำหน่วย 
 1.เข้าใจเกี่ยวกับนวัตกรรม 
 2.จำแนกประเภทของนวัตกรรมได้ 
 3.มีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อยประณีตรอบคอบ ปลอดภัย  ปฏิบัติงาน
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2. สมรรถนะประจำหน่วย 

1.แสดงความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับนวัตกรรมได้ 
2.แสดงความสมารถ จำแนกประเภทของนวัตกรรมได้ถูกต้อง 
3.แสดงพฤติกรรมในการทำงานด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย ประณีตรอบคอบ ปลอดภัย  

ปฏิบัติงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3. เนื้อหา 
      1 ความหมายและประเภทของนวัตกรรม    
      2 องค์ประกอบและกระบวนการของนวัตกรรม   
      3 ความสำคัญของนวัตกรรมต่อการพัฒนา               
      4 รูปแบบของนวัตกรรม 
      5 ความแตกต่างระหว่างการประดิษฐ์และนวัตกรรม   
4. กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 

 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
1.แสดงความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับนวัตกรรมได้ 
2.แสดงความสมารถ จำแนกประเภทของนวัตกรรมได้
ถูกต้อง 
3.แสดงพฤติกรรมในการทำงานด้วยความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย ประณีตรอบคอบ ปลอดภัย  ปฏิบัติงานตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1.เครื่องมือในการวัดประเมินผลการเรียนรู้สังเกตผู้เรียนมี
ความสนใจเกิดความเข้าใจในสาระการเรียนรู้ตลอดจนแสดง
ความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
2.แสดงความคิดเห็นและสรุปสาระการเรียนรู้ประจำหน่วยได้
อย่างถูกต้องทันเวลาที่กำหนดและเป็นระเบียบ 
3.ผู้เรียนทดสอบหลังเรียนโดยได้คะแนน50%  เป็นอย่างต่ำ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

5. กิจกรรมการเรียนการสอน  

ครั้งที่ / 
ชั่วโมง 

กิจกรรม สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน 
เครื่องมือและ
วิธีการวัดผล 

2/4 ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน  (Motivation) 
1.ทักทายและตรวจสอบรายชื่อ
นักศึกษา แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
ของวิทยาลัยฯ 
2.แนะนำจุดประสงค์ของรายวิชา และ
มาตรฐานรายวิชา และเป้าหมายของ
การศึกษา 
3.แนะนำเกณฑ์การให้คะแนน การวัด
ประเมินผล การลา และจำนวนคาบที่
ขาดได้ 
4.ผู้สอนแจ้งวัตถุประสงค์ของการเรียน 
เรื่อง นวัตกรรม   
5.ผู้สอนร่วมมือกับผู้เรียนยกตัวอย่าง
ความจำเป็นของนวัตกรรม 

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.ให้นักศึกษาทำแบบฝึกหัดในระบบ 
GOOGLE CLASSROOM โดยครูเดิน
ดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด และสังเกต
พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา 
2.ตรวจแบบฝึกหัด แนะนำนักศึกษาใน
เรื่องของการทำงานด้วยความเป็น
ระเบยีบ  
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
นำคะแนนรวมมาประเมินผลการเรียนรู้ 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 
 คะแนนผลการประเมินต่ำกว่าร้อยละ ๔๙ ลงมา  ระดับผลการเรียนอยู่ในไม่ผ่านเกณฑ์ 
 
7. เครื่องมือวัดประเมินผล 

 แบบทดสอบหลังเรียน  
 แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระหว่างกัน 
 

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



 

 

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

 
 
 
 
 

 



 

 

แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยท่ี 2  
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับนวัตกรรม 

1. ข้อใดมีความตรงกับนวัตกรรมที่สุด 
ก  สิ่งใหม่ท่ีเกิดขึ้นจากการใช้ความรู้ทักษะ ประสบการณ์ในการลอกเลียนแบบ 
ข  สิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆที่ยังไม่เคยใช้มาก่อน 
ค  สิ่งใหม่ท่ีเกิดจากการใช้ความรู้และความคิดสร้าสรรค์ที่มีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม 
ง  การพัฒนาดัดแปลงจากของเดิมี่มีอยู่แล้วให้ใช้ได้ผลดียิ่งขึ้น 
จ  การรวบรวมความคิดเห็นของผู้อื่นมาผลิตสินค้าของตนเอง 

2. องค์ประกอบที่เป็นมิติสำคัญของนวัตกรรมมี 3 ประการ คือข้อใด 
ก  ความใหม่ ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ การใช้ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ 
ข  กาคัดลอก ความใหม่ ประโยชน์ 
ค  การใช้ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ  
ง   การทำซ้ำ เกิดความใหม่ ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ  
จ   การลอกเลียนแบบ ทำซ้ำ เกิดความคิดใหม่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

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

 

สาขาวิชา ช่างยนต์  
ใบงานการทดลองท่ี 1 ชื่อวิชา โครงงาน 

รหัสวิชา 20101-8503 
7 ชั่วโมง ชื่องาน ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับนวัตกรรม 

 
1. จากภาพ จำแนกตามเป้าหมายของนวัตกรรม 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
2.  จากภาพ จำแนกตามขอบเขตของนวัตกรรม 

        
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3.  จากภาพ เป็นนวัตกรรมที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาด้านใด 

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

 
 



 

 

4.  จากภาพ เป็นนวัตกรรมที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาด้านใด 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
5.  จากภาพ เป็นนวัตกรรมที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาด้านใด 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
6.  จากภาพ เป็นนวัตกรรมเพ่ือช่วยในการจัดการพัฒนาระบบภายในองค์กรในเรื่องใด 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
7.  จากภาพ เป็นนวัตกรรมเพ่ือช่วยในการจัดการพัฒนาระบบภายในองค์กรในเรื่องใด 

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



 

 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 

สาขาวิชา...................................สาขางาน........................ .........ระดับชั้น.............................กลุ่ม......................... 
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หมายเหตุ                -  เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์  
                                        3 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนแสดงประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอและเป็นผู้นำได้ 
                                          2 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอ 
                                          1 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไม่สม่ำเสมอ 

   0 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ 
- คะแนนเฉลี่ย = คะแนนรวมนักเรียนรายบุคคล/10 

 
 

 

สัปดาห์ท่ี 
............................ 
........................................
................... 



 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัย  จำนวน      12        ชั่วโมง 
 

1. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจำหน่วย 
 1.เข้าใจเกี่ยวกับงานวิจัย 
 2.กำหนดขั้นตอนตามกระบวนการวิจัยได้ 
 3.มีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย ประณีตรอบคอบ ปลอดภัย  
ปฏิบัติงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2. สมรรถนะประจำหน่วย 
    1.แสดงความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานวิจัย 

2.แสดงความสมารถ กำหนดขั้นตอนตามกระบวนการวิจัยได้ 
3.แสดงพฤติกรรมในการทำงานด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย  ประณีตรอบคอบ ปลอดภัย  

ปฏิบัติงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3. เนื้อหา 
      1. ความหมายและประเภทการวิจัย 
        2. ขั้นตอนและกระบวนการวิจัย 

3. เครื่องมือการวิจัย 
๔. การดำเนินการวิจัย 
 

4. กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 
 

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

1.เครื่องมือในการวัดประเมินผลการเรียนรู้สังเกตผู้เรียนมี
ความสนใจเกิดความเข้าใจในสาระการเรียนรู้ตลอดจนแสดง
ความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
2.แสดงความคิดเห็นและสรุปสาระการเรียนรู้ประจำหน่วยได้
อย่างถูกต้องทันเวลาที่กำหนดและเป็นระเบียบ 
3.ผู้เรียนทดสอบหลังเรียนโดยได้คะแนน50%  เป็นอย่างต่ำ 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

5. กิจกรรมการเรียนการสอน  

ครั้งที่ / 
ชั่วโมง 

กิจกรรม สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน 
เครื่องมือและ
วิธีการวัดผล 

3,4/8 ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน  (Motivation) 
1.ทักทายและตรวจสอบรายชื่อ
นักศึกษา แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
ของวิทยาลัยฯ 
2.แนะนำจุดประสงค์ของรายวิชา และ
มาตรฐานรายวิชา และเป้าหมายของ
การศึกษา 
3.แนะนำเกณฑ์การให้คะแนน การวัด
ประเมินผล การลา และจำนวนคาบที่
ขาดได้ 
4.ผู้สอนแจ้งวัตถุประสงค์ของการเรียน 
เรื่อง งานวิจัย 

5.ผู้สอนร่วมมือกับผู้เรียนยกตัวอย่าง
ความจำเป็นของงานวิจัย 
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.ให้นักศึกษาทำแบบฝึกหัดในระบบ 
GOOGLE CLASSROOM โดยครูเดิน
ดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด และสังเกต
พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา 
2.ตรวจแบบฝึกหัด แนะนำนักศึกษาใน
เรื่องของการทำงานด้วยความเป็น
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
นำคะแนนรวมมาประเมินผลการเรียนรู้ 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 
 คะแนนผลการประเมินต่ำกว่าร้อยละ 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 
………………………………………………………………………………………………………………………………...........…………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………...........…………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 

 
 



 

 

แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยท่ี 3  
เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัย 

1. การนำสารที่พบว่ามีรังสีมาศึกษาค้นคว้าใหม่เพ่ือใช้ทางการแพทย์ เป็นการทำวิจัยประเภทใด 
ก  การวิจัยพื้นฐาน  
ข  การวิจัยประยุกต์ 
ค  การวิจัยเพื่อพัฒนา 
ง  การวิจัยเชิงทดลอง 
จ  การวิจัยเชิงบรรยาย 

2. การศึกษาค้นคว้าเพ่ือที่จะได้นำความรู้ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยไม่สนว่าจะต้องนำไปใช้ประโยชน์ได้หรือไม่ตรง
กับข้อใด 

ก  การวิจัยพื้นฐาน  
ข  การวิจัยประยุกต์ 
ค  การวิจัยเพื่อพัฒนา 
ง  การวิจัยเชิงทดลอง 
จ  การวิจัยเชิงบรรยาย 

3.  การเขียนวัตถุประสงค์ควรเป็นประโยคในลักษณะใด 
ก  ประโยคคำถาม 
ข  ประโยคบอกเล่า 
ค  ประโยคปฏิเสธ 
ง  ประโยคคำถามนำ 
จ  ประโยคเสนอแนะ 

4.  ข้อใดเป็นการวิจัยที่มีการก็บข้อมูลจากแหล่งปฐมภูมิ 
ก  เปรียบเทียบความต้องารอ่านหนังสือการ์ตูนของวัยรุ่นโดยศึกษาข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต 
ข  ศึกษาพฤติกรรมการคบเพ่ือนชายขอองวัยรุ่น ด้วยวิธีการค้นคว้าจากห้องสมุ 
ค  ศึกษาพฤติกรรมการเบี่ยงเบนทางเพศจากวรรณกรรมเพ่ือการวิจัย 
ง  วิเคราะห์ความต้องการใช้อินเตอร์เน็ตของผู้เรียนจากศูนย์ควบคุมการใช้ขงิทยาลัยฯโดยตรง 
จ  ศึกษาความพึงพอใจในการฟังเพลงสากลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นภายในจังหวัด

นครสวรรค์ 
 
 
 
 



 

 

5. ศึกษาความต้องการจัดกิจกรรมของนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ จากประโยคดังกล่าว 
นักเรียน นักศึกษา ตรงกับข้อใด 

ก  ตัวอย่าง 
ข  ประชากร 
ค  กลุ่มตัวอย่าง  
ง  การสำมะโน 
จ  ผู้ถูกเก็บข้อมูล 

6. ข้อใดคือการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย 
ก  นายดำจับฉลากที่เขียนชื่อประชากรในกระป๋องแล้วล้วงหยิบขึ้นมา 
ข  นายดำเลือกคนที่ 1 3 5 7 9 ตามท่ีกำหนด 
ค  นายดำแบ่งเพศชาย 5 เพศหญิง 5 อายุ31 ปี แล้วสุ่มตัวอย่าง 
ง  นายดำเลือกสุ่มทุกคนที่พบเห็นจนครบจำนวนที่ต้องการ 
จ  นายดำแบ่งอายุและรายได้ของนักเรียนก่นจะสุ่มตัวอย่าง 

7. การเลือกตัวอย่างโดยกำหนดสัดส่วนเรื่องเพศ อายุ และรายได้อย่างชัดเจนเป็นการสุ่มตัวอย่างแบบใด 
ก  การสุ่มแบบง่าย 
ข  การสุ่มตามสะดวก 
ค  การสุ่มแบบโควตา 
ง   การสุ่มแบบเป็นระบบ 
จ  การสุ่มแบบตามต้องการ 

8.  ให้ท่านใส่หมายเลขตามลำดับความสำคัญจากมากไปหาน้อยโดยใส่ตั้งแต่ 1 2 3 …………10 ตามลำดับ จาก
ข้อความดังกล่าวเป็นการใช้เครื่องหมายแบบใด 

ก  Check-list 
ข  Rating Scale 
ค  Ranking Question  
ง  Open Ended Question 
จ  Close Ended Question 

9.  ข้อใดเป็นตัวแปรแบบไม่ต่อเนื่อง 
ก  อายุ 
ข  ความรู้ 
ค  ศาสนา 
ง  ส่วนสูง 
จ  น้ำหนัก 

 



 

 

10. ข้อใดเป็นข้อมูลสถิติซึ่งเก็บรวบรวมมาก่อนแล้วเพ่ือจุดมุ่งหมายอ่ืนแต่นำมาใช้ในงานวิจัยได้ 
ก  ข้อมูลทุติยภูมิ 
ข  ข้อมูลปฐมภูมิ 
ค  ข้อมูลการสุ่มตัวย่าง 
ง  ข้อมูลในการศึกษากรณีศึกษา 
จ  ข้อมูลรายงานการขาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 

สาขาวิชา...................................สาขางาน...........................ระดับชั้น...............................กลุ่ม......................... 
 

ลำดับ
ที ่

ชื่อ-สกุล 

รายการประเมิน 

คะ
แน

นร
วม

 
คะ

แน
นเ

ฉล
ี่ย 

 

ยึด
มัน่

ใน
สถ

าบ
นัฯ

 

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

ย์ 

.สุภ
าพ

 

ตร
งต

่อเ
วล

า 

1              
2              
3              
4              
5              
6              
7              
8              
9              

10              
11              
12              
13              
14              
15              
16              
17              
18              
19              
20              

 
หมายเหตุ                -  เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
                                          3 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนแสดงประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอและเป็นผู้นำได้ 
                                          2 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอ 

1 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไม่สม่ำเสมอ 
   0 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ 

- คะแนนเฉลี่ย = คะแนนรวมนักเรียนรายบุคคล/10 
 
 

 

สัปดาห์ท่ี
.................................. 



 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การจัดทำโครงงาน  จำนวน       12      ชั่วโมง 
 

1. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจำหน่วย 

2. สมรรถนะประจำหน่วย 
1.แสดงความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำโครงงาน 
2.แสดงความสามารถ วางแผนขั้นตอนการจัดทำโครงงานได้ 
3.แสดงพฤติกรรมในการทำงานด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย ประณีตรอบคอบ ปลอดภัย  

ปฏิบัติงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3. เนื้อหา 
      1.กระบวนการของกิจกรรมการเรียนรู้ของโครงงาน   

2.ขั้นตอนการจัดทำโครงงาน   
3.การวางแผนจัดทำโครงงาน  

4. กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 
 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
1.แสดงความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำโครงงาน 
2.แสดงความสามารถ วางแผนขั้นตอนการจัดทำ
โครงงานได้ 
3.แสดงพฤติกรรมในการทำงานด้วยความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย ประณีตรอบคอบ ปลอดภัย  ปฏิบัติงานตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1.เครื่องมือในการวัดประเมินผลการเรียนรู้สังเกตผู้เรียนมี
ความสนใจเกิดความเข้าใจในสาระการเรียนรู้ตลอดจนแสดง
ความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
2.แสดงความคิดเห็นและสรุปสาระการเรียนรู้ประจำหน่วยได้
อย่างถูกต้องทันเวลาที่กำหนดและเป็นระเบียบ 
3.ผู้เรียนทดสอบหลังเรียนโดยได้คะแนน50%  เป็นอย่างต่ำ 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

1.เข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำโครงงาน 
2.บอกขั้นตอนการจัดทำโครงงานได้ 
3.มีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย ประณีตรอบคอบ ปลอดภัย  ปฏิบัติงาน

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 



 

 

5. กิจกรรมการเรียนการสอน  

ครั้งที่ / 
ชั่วโมง 

กิจกรรม สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน 
เครื่องมือและ
วิธีการวัดผล 

5-6/8 ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน  (Motivation) 
1.ทักทายและตรวจสอบรายชื่อ
นักศึกษา แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
ของวิทยาลัยฯ 
2.แนะนำจุดประสงค์ของรายวิชา และ
มาตรฐานรายวิชา และเป้าหมายของ
การศึกษา 
3.แนะนำเกณฑ์การให้คะแนน การวัด
ประเมินผล การลา และจำนวนคาบที่
ขาดได้ 
4.ผู้สอนแจ้งวัตถุประสงค์ของการเรียน 
เรื่อง  การจัดทำโครงงาน 
5.ผู้สอนร่วมมือกับผู้เรียนยกตัวอย่าง
ความจำเป็นของ การจัดทำโครงงาน 
ขั้นศึกษาข้อมูล ( Information ) 
1.เปิดสื่อการเรียนการสอนเนื้อหาของ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4  เรื่อง  การจัดทำ
โครงงานในระบบ GOOGLE 
CLASSROOM 
2. อธิบายเนื้อหาตามสื่อการเรียนและ
ให้ผู้เรียนช่วยกันอภิปรายความจำเป็น
ของ การจัดทำโครงงาน 
3. ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถาม
ข้อสงสัยที่เกิดข้ึนระหว่างการเรียนการ
สอน  ตอบข้อซักถาม  และสรุปเนื้อหา
โดยสรุป 
ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ (Application) 
1.ให้นักศึกษาทำแบบฝึกหัดในระบบ 
GOOGLE CLASSROOM โดยครูเดิน
ดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด และสังเกต
พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา 
2.ตรวจแบบฝึกหัด แนะนำนักศึกษาใน
เรื่องของการทำงานด้วยความเป็น
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
นำคะแนนรวมมาประเมินผลการเรียนรู้ 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 
 คะแนนผลการประเมินต่ำกว่าร้อยละ 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 
………………………………………………………………………………………………………………………………...........…………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………...........…………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 

 
 
 



 

 

แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยท่ี 4  
เรื่อง การจัดทำโครงงาน 

1. กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานระยะที่ 1 การเริ่มต้นโครงงานตรงกับข้อใด 
ก  ผู้เรียนวิเคราะห์โครงงาน 
ข  ผู้เรียนตั้งสมุมติฐานเบื้องต้น 
ค  ผู้เรียนกำหนดปัญหาที่จะศึกษา 
ง  ผู้เรียนต้องังเกต/สร้างความสนใจ 
จ  ผู้เรียนตรวจสอบสมมุติฐานเบื้องต้นน 

2. การกำหนดหัวข้อโครงงาน ตรงกับกระบวนการจัดการเรียนรู้ของโครงงานระยะที่เท่าไร 
ก  ระยะที่ 1 การเริ่มต้นโครงงาน 
ข  ระยะท่ี 2 การลงมือปฏิบัติโครงงาน 
ค  ระยะท่ี 3 การพัฒนาโครงงาน 
ง  ระยะที่ 4 การต่อยอดโครงงาน 
จ  ระยะท่ี 5 การสรุปโครงงาน 

3. ผู้เรียนตั้งสมมุติฐานเบื้องต้น ตรงกับกระบวนการจัดการเรียนรู้ของโครงงานระยะที่เท่าไร 
ก  ระยะที่ 1 การเริ่มต้นโครงงาน 
ข  ระยะท่ี 2 การพัฒนาโครงงาน 
ค  ระยะท่ี 3 การต่อยอดโครงงาน 
ง  ระยะที่ 4 การสรุปโครงงาน 
จ  ระยะท่ี 5 การนำเสนอโรงงาน 

4. ผู้จัดทำโครงงาน ไม่ควรให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องใดในการคัดเลือกหัวข้อที่จะทำโครงงาน 
ก  มีงบประมาณเพียงพอ 
ข  วัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ 
ค  ระยะเวลาที่ใช้ทำโครงงาน 
ง  ความเหมาะสมกับระดับความรู้ของครูที่ปรึกษา 
จ  ความเหมาะสมับความสามารถของผู้เรียน 

5. ข้อความที่กะทัดรัด ชัดเจน สื่อความหมายตรง และมีความเฉพาะเจาะจงในการศึกษาตรงกับข้อใด 
ก  ชื่อโครงงาน 
ข  ชื่อผู้ทำโครงงาน 
ค  สมมุติฐานของการรศึกษาค้นคว้า 
ง  จุดมุ่งหมายของการศึกษาค้นคว้า 
จ  ที่มาและความสำคัญขงโครงงาน 

 



 

 

6. ข้อใดคือสิ่งที่อธิบายว่าเหตุใดจึงเลือกทำโครงงานเรื่องนี้ 
ก  ชื่อโครงงาน 
ข  ชื่อผู้ทำโครงงาน 
ค  สมมุติฐานของการรศึกษาค้นคว้า 
ง  จุดมุ่งหมายของการศึกษาค้นคว้า 
จ  ที่มาและความสำคัญขงโครงงาน 

7. เป็นคำตอบหรือคำอธิบายที่คาดไว้ล่วงหน้าซึ่งอาจจะถูกหรือไม่ก็ได้ ตรงกับข้อใด 
ก  ชื่อโครงงาน 
ข  ชื่อผู้ทำโครงงาน 
ค  สมมุติฐานของการรศึกษาค้นคว้า 
ง  จุดมุ่งหมายของการศึกษาค้นคว้า 
จ  ที่มาและความสำคัญขงโครงงาน 

8. ข้อใดไม่ใช่ข้อควรคำนึงถึงในเรื่องการบันทึกผลการปฏิบัติการ 
ก  การเตรียมวัสดุอุปกรณ์ 
ข  ความสะดวกสบายในขณะปฏิบัติงาน 
ค  การเตรียมสถานที่ให้พร้อมก่อนลงมือทดลอง 
ง  มีสมุดสำหรับบันทึกกิจกรรมประจำวัน 
จ  คำนึงถึงความประหยัดและความปลอดภัย 

9.  ขั้นตอนของการทำโครงงาน คือข้อใด 
ก  การนำเสนอโครงงาน 
ข  การลงมือทำโครงงาน  
ค  การบันทึกผลการปฏิบัติการ 
ง  การเลือกหัวข้อที่จะทำโครงงาน 
จ  การเขียนรายงานเกี่ยวกับโครงงาน 

10.  ข้อใดคือบทบาทของผู้สอน 
ก  ถ่ายโอนองค์ความรู้สู่ผู้เรียนอย่างแจ่มแจ้ง 
ข  เพื่ออำนวยให้ผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง 
ค  สามารถสร้างภาวะที่กดดัน เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการพัฒนา 
 ง  มีความเข้าใจในศาสตร์ฉพาะเป็นอย่างดี 
จ  โน้มน้าวให้ผู้เรียนเกิดการอยากทำเรื่องที่น่าสนใจในปัจจุบัน 

 
 

 



 

 

 
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 

สาขาวิชา...................................สาขางาน.................................ระดับชั้น.......... ..................กลุ่ม......................... 
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หมายเหตุ                -  เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

                               3 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนแสดงประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอและเป็นผู้นำได้ 
                                         2 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอ 
                                         1 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไม่สม่ำเสมอ 

            0 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ 
- คะแนนเฉลี่ย = คะแนนรวมนักเรียนรายบุคคล/10 

 

 

สัปดาห์ท่ี
.................................. 



 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การเขียนโครงงาน  จำนวน       12        ชั่วโมง 
 

1. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจำหน่วย 
 1.เข้าใจเกี่ยวกับการเขียนโครงการ 
 2.วิเคราะห์และตัดสินใจเขียนโครงงานได้ 
 3.มีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อยประณีตรอบคอบ ปลอดภัย  ปฏิบัติงาน
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2. สมรรถนะประจำหน่วย 
.     1.แสดงความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนโครงการ 

2.แสดงความสามารถ วิเคราะห์และตัดสินใจเขียนโครงงานได้ 
3.แสดงพฤติกรรมในการทำงานด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย  ประณีตรอบคอบ ปลอดภัย  

ปฏิบัติงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3. เนื้อหา 
      1,การวิเคราะห์ก่อนตัดสินใจเลือกโครงงาน  
     2.ความสำคัญและหลักการเขียนโครงการ 
     3.ส่วนประกอบและวิธีการเขียนโครงการ   
4. กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 

 

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

1.เครื่องมือในการวัดประเมินผลการเรียนรู้สังเกตผู้เรียนมี
ความสนใจเกิดความเข้าใจในสาระการเรียนรู้ตลอดจนแสดง
ความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
2.แสดงความคิดเห็นและสรุปสาระการเรียนรู้ประจำหน่วยได้
อย่างถูกต้องทันเวลาที่กำหนดและเป็นระเบียบ 
3.ผู้เรียนทดสอบหลังเรียนโดยได้คะแนน50%  เป็นอย่างต่ำ 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

5. กิจกรรมการเรียนการสอน  

ครั้งที่ / 
ชั่วโมง 

กิจกรรม สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน 
เครื่องมือและ
วิธีการวัดผล 

7-8/8 ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน  (Motivation) 
1.ทักทายและตรวจสอบรายชื่อ
นักศึกษา แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
ของวิทยาลัยฯ 
2.แนะนำจุดประสงค์ของรายวิชา และ
มาตรฐานรายวิชา และเป้าหมายของ
การศึกษา 
3.แนะนำเกณฑ์การให้คะแนน การวัด
ประเมินผล การลา และจำนวนคาบที่
ขาดได้ 
4.ผู้สอนแจ้งวัตถุประสงค์ของการเรียน 
เรื่อง การเขียนโครงการ   
5.ผู้สอนร่วมมือกับผู้เรียนยกตัวอย่าง
ความจำเป็นของการเขียนโครงการ   
ขั้นศึกษาข้อมูล ( Information ) 
1.เปิดสื่อการเรียนการสอนเนื้อหาของ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5  การเขียน
โครงการในระบบ GOOGLE 
CLASSROOM 
2. อธิบายเนื้อหาตามสื่อการเรียนและ
ให้ผู้เรียนช่วยกันอภิปรายความจำเป็น
ของการเขียนโครงการ 
3. ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถาม
ข้อสงสัยที่เกิดข้ึนระหว่างการเรียนการ
สอน  ตอบข้อซักถาม  และสรุปเนื้อหา
โดยสรุป 
ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ (Application) 
1.ให้นักศึกษาทำแบบฝึกหัดในระบบ 
GOOGLE CLASSROOM โดยครูเดิน
ดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด และสังเกต
พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา 
2.ตรวจแบบฝึกหัด แนะนำนักศึกษาใน
เรื่องของการทำงานด้วยความเป็น
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
นำคะแนนรวมมาประเมินผลการเรียนรู้ 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 
 คะแนนผลการประเมินต่ำกว่าร้อยละ 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 
………………………………………………………………………………………………………………………………...........…………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………...........…………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 

 
 



 

 

แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยท่ี 5 
 เรื่อง การเขียนโครงงาน 

1. ข้อใดไม่เก่ียวข้องกับการสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับต้นเองก่อนตัดสินใจเลือกโครงงาน 
ก  สติปัญญา 
ข  ความถนัด รักงาน 
ค  ความสนใจ ความชอบ 
ง  ความมานะ อดทน ขยัน 
จ  การสนับสนุนจากครอบครัว 

2. สภาพแวดล้อมข้อใดมีส่วนสำคัญต่อการเลือกทำโครงงานของผู้เรียน 
ก  ประสบการณ์ของผู้เรียน 
ข  ความศรัทธาและความจริงใจ 
ค   การศึกษาข้อมูลจาข่าวสาร 
ง  ความเห็นชอบของคนในครอบครัว 
จ  การส่งเสริมสนับสนุนจากองค์กรต่างๆ 

3. การเข้าเยี่ยมชมสถานีทดลองพืชไร่พืชสวนเป็นการสำรวจข้อมูลด้านใดก่นทำโครงงาน 
ก  การสำรวจข้อมูลเกี่วกับตนเอง 
ข  การสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับโครงงาน 
ค  การสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับผู้สนับสนุน 
ง  การสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรอิสระ 
จ  การสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม 

4. ข้อใดสอดคล้องกับหลักการสำคัญเก่ียวกับโครงงานมากที่สุด 
ก  ควรมีการประเมินโครงงานตามความพร้อมของผู้สอน 
ข  ครูที่ปรึกษาควรกำหนดหัวข้อเรื่องให้ชัดเจน 
ค  ควรเลือกโครงงานแตกต่างกันได้ตามความถนัด ความพร้อมของผู้สอน 
ง  ผู้เรียนแต่ละกลุ่มมีสิทธิและสรีภาพในการตัดสินใจทำโครงงาน 
จ  ผู้เรียนมีความชอบธรรมในโครงงานของตน 

5. การประเมินโครงงาน ไม่ควร ประเมินตามข้อใด 
ก  งบประมาณ 
ข  กระบวนการทำงาน 
ค  ความรู้ความเข้าใจ 
ง  เจตคติในการิบัติงาน 
จ  การนำชิ้นงานไปใช้ประโยชน์ในประจำวัน 

 



 

 

6. ชื่อโครงงานควรสื่อให้ทราบถึงสิ่งใดมากท่ีสุด 
ก  การดำเนินงานของกลุ่ม 
ข  ความต้องการของชุมชน 
ค  สถานที่ใช้ในการจัดกิจกรรม 
ง  เป้าประสงค์ของาทำกิจกรรม 
จ  การครอบคลุมความหมายขงกิจกรรมที่ทำ 

7. เพ่ือให้นักศึกษาได้ใช้ทักษะที่เรียนนำมาใช้งานได้จริง ตรงกับข้อใด 
ก  ชื่อโครงงาน 
ข  เป้าหมาย 
ค  วัตถุประสงค์ 
ง  หลักการและเหตุผล 
จ  ขั้นตอนวิธีดำเนินงาน 

8. ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 14 มีนาคม 2563 ตรงกับข้อใด 
ก  ชื่อโครงงาน 
ข  เป้าหมาย 
ค  วัตถุประสงค์ 
ง  หลักการและเหตุผล 
จ  ระยะเวลาดำเนินงาน 

9. รถไถเดินตามพลังงานแสงอาทิตย์ใช้งานได้จริงและมีประสิทธิภาพ ตรงกับข้อใด 
 ก  ชื่อโครงงาน 
 ข  วัตถุประสงค์ 
 ค  หลักการและเหตุผล 
 ง  ระยะเวลาดำเนินงาน 
 จ  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
10. การเขียนแผนปฏิบัติงานตั้งแต่ต้นจนจบโครงงานเรียนขั้นตอนนี้ว่าอย่างไร 
 ก  ขั้นสุปรายงานผล 
 ข  ขั้นตอนวิธีการดำเนินงาน 
 ค  ขั้นการกำหนดเป้าหมาย 
 ง  ขั้นกำหนดหลักการและเหตุผล 
 จ  ขั้นการติดตมและประเมินผล 
 

 
 



 

 

 
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 

สาขาวิชา...................................สาขางาน.................................ระดับชั้น................................. .กลุ่ม
......................... 
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หมายเหตุ                -  เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

3 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนแสดงประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอและเป็นผู้นำได้ 
                                          2 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอ 
                                          1 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไม่สม่ำเสมอ 

   0 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ 
- คะแนนเฉลี่ย = คะแนนรวมนักเรียนรายบุคคล/10 

 

สัปดาห์ท่ี
.................................. 



 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 การประเมินโครงการ  จำนวน       7         ชัว่โมง 
1. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจำหน่วย 
 1.เข้าใจเกี่ยวกับการประเมินโครงงาน 
 2.วิเคราะห์และบอกประโยชน์ของการประเมินได้ 
 3.มีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อยประณีตรอบคอบ ปลอดภัย  ปฏิบัติงาน
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2. สมรรถนะประจำหน่วย 
     1.แสดงความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินโครงงาน 

2.แสดงความสามารถ วิเคราะห์และบอกประโยชน์ของการประเมินได้ 
3.แสดงพฤติกรรมในการทำงานด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย  ประณีตรอบคอบ ปลอดภัย  

ปฏิบัติงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3. เนื้อหา 
     1.ความหมายของการประเมินโครงการ   
    2.จุดหมายของการประเมินโครงการ 
    3.ประโยชน์ของการประเมินโครงการ   
    4.แนวทางของการประเมินโครงการ  
4. กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 

 

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

1.เครื่องมือในการวัดประเมินผลการเรียนรู้สังเกตผู้ เรียนมี
ความสนใจเกิดความเข้าใจในสาระการเรียนรู้ตลอดจนแสดง
ความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
2.แสดงความคิดเห็นและสรุปสาระการเรียนรู้ประจำหน่วยได้
อย่างถูกต้องทันเวลาที่กำหนดและเป็นระเบียบ 
3.ผู้เรียนทดสอบหลังเรียนโดยได้คะแนน50%  เป็นอย่างต่ำ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

5. กิจกรรมการเรียนการสอน  

ครั้งที่ / 
ชั่วโมง 

กิจกรรม สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน 
เครื่องมือและ
วิธีการวัดผล 

9-
12/16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน  (Motivation) 
1.ทักทายและตรวจสอบรายชื่อ
นักศึกษา แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
ของวิทยาลัยฯ 
2.แนะนำจุดประสงค์ของรายวิชา และ
มาตรฐานรายวิชา และเป้าหมายของ
การศึกษา 
3.แนะนำเกณฑ์การให้คะแนน การวัด
ประเมินผล การลา และจำนวนคาบที่
ขาดได้ 
4.ผู้สอนแจ้งวัตถุประสงค์ของการเรียน 
เรื่อง การประเมินโครงงาน 
5.ผู้สอนร่วมมือกับผู้เรียนยกตัวอย่าง
ความจำเป็นของการประเมินโครงงาน 

ขั้นศึกษาข้อมูล ( Information ) 
1.เปิดสื่อการเรียนการสอนเนื้อหาของ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6  เรื่อง การ
ประเมินโครงงาน ในระบบ GOOGLE 
CLASSROOM 
2. อธิบายเนื้อหาตามสื่อการเรียนและ
ให้ผู้เรียนช่วยกันอภิปรายความจำเป็น
ของการประเมินโครงงาน 
3. ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถาม
ข้อสงสัยที่เกิดข้ึนระหว่างการเรียนการ
สอน  ตอบข้อซักถาม  และสรุปเนื้อหา
โดยสรุป 
ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ (Application) 
1.ให้นักศึกษาทำแบบฝึกหัดในระบบ 
GOOGLE CLASSROOM โดยครูเดิน
ดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด และสังเกต
พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา 
2.ตรวจแบบฝึกหัด แนะนำนักศึกษาใน
เรื่องของการทำงานด้วยความเป็น
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
นำคะแนนรวมมาประเมินผลการเรียนรู้ 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 
 คะแนนผลการประเมินต่ำกว่าร้อยละ 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 
………………………………………………………………………………………………………………………………...........…………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………...........…………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

 
 

 
 



 

 

แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยท่ี 6  
เรื่อง การประเมินโครงงาน 

1. การประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ด้านพุทธิพิสัยตรงกับข้อใด 
ก  การเปลี่ยนแปลงด้านฝีมือ 
ข  การเปลี่ยนแปลงด้านเจตคติ 
ค  การเปลี่ยนแปลงด้านอาชีพ 
ง  การเปลี่ยนแปลงด้านวิเคราะห์ 
จ  การเปลี่ยนแปลงด้านความคิด 

2. การประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ด้านจิตพิสัยตรงกับข้อใด 
ก  การเปลี่ยนแปลงด้านฝีมือ 
ข  การเปลี่ยนแปลงด้านเจตคติ 
ค  การเปลี่ยนแปลงด้านอาชีพ 
ง  การเปลี่ยนแปลงด้านแนวคิด 
จ  การเปลี่ยนแปลงด้านวิเคราะห์ 

3. การประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัยตรงกับข้อใด 
ก  การเปลี่ยนแปลงด้านฝีมือ 
ข  การเปลี่ยนแปลงด้านเจตคติ 
ค  การเปลี่ยนแปลงด้านอาชีพ 
ง  การเปลี่ยนแปลงด้านแนวคิด 
จ  การเปลี่ยนแปลงด้านวิเคราะห์ 

4. ความรัก ความพอใจในงานที่ทำ ตรงกับอิทธิบาท 4 ในพระพุทธศาสนาข้อใด 
ก  ฉันทะ 
ข  วิริยะ 
ค  จิตตะ 
ง  วิมังสา 
จ  อุเบกขา 

5. การประเมินผล ตรงกับอิทธิบาท 4 ในพระพุทธศาสนาข้อใด 
ก  ฉันทะ 
ข  วิริยะ 
ค  จิตตะ 
ง  วิมังสา 
จ  อุเบกขา 

 



 

 

6. การประเมินเปรียบเสมือนการทำสิ่งใดในกระบวนการบริหาร 
ก  เทียบผลงานกับการทำ 
ข  เทียบความคิดกับการทำ 
ค  เทียบความคิดกับความฝัน 
ง  เทียบการทำกับความจริง 
จ  เทียบผลงานกับความจริง 

7. ความคิด ตรงกับข้อใดในการริหารงาน 
ก  การวางแผน 
ข  การวิเคราะห์ 
ค การประเมิน 
ง  การรายงานผล 
จ  การดำเนินงาน 

8.  การเทียบ ตรงกบข้อใดในการบริหารงาน 
ก  การวางแผน 
ข  การวิเคราะห์ 
ค การประเมิน 
ง  การรายงานผล 
จ  การดำเนินงาน 

9.  ข้อใดเหมาะกับการประเมินโครงงานวิทยาศาสตร์ 
ก  การสังเกต 
ข  การทดลง 
ค  การตรวจผลงาน 
ง  การสัมภาษณ์ 
จ  ตรวจรายงาน 

10. ข้อใด ไม่เกี่ยวข้อง กับการประเมินในหัวข้อต่างๆของโครงงาน 
ก  ผลผลิต 
ข  แฟ้มสะสมผลงาน 
ค  ด้านการแสดงออก 
ง  ด้านกระบวนการเรียนรู้ 
จ  การสนับสนุนจากองค์กร   

 

 
 



 

 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 

สาขาวิชา...................................สาขางาน.................................ระดับชั้น................................. .กลุ่ม
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หมายเหตุ                -  เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

3 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนแสดงประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอและเป็นผู้นำได้ 
                                          2 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอ 
                                          1 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไม่สม่ำเสมอ 

   0 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ 
- คะแนนเฉลี่ย = คะแนนรวมนักเรียนรายบุคคล/ 

 

 

สัปดาห์ท่ี
.................................. 



 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7  การจัดทำรายงานและการเสนอผลงานโครงการ  จำนวน       12          ชั่วโมง 
 

1. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจำหน่วย 
 1.เข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำรายงานและการนำเสนอผลงานโครงงาน 
 2.จัดทำรายงานและนำเสนอผลงานโครงงานได้ 
 3.มีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย ประณีตรอบคอบ ปลอดภัย  
ปฏิบัติงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2. สมรรถนะประจำหน่วย 

1.แสดงความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำรายงานและการนำเสนอผลงานโครงงาน 
2.แสดงความสามารถ จัดทำรายงานและนำเสนอผลงานโครงงานได้ 
3.แสดงพฤติกรรมในการทำงานด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย ประณีตรอบคอบ ปลอดภัย  

ปฏิบัติงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3. เนื้อหา 
     1.การจัดทำรายงานโครงการ  
    2.รูปแบบการเขียนรายงานโครงการ 5 บท  
    3.การนำเสนอโครงการ 
 
4. กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 

 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
1.แสดงความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำรายงาน
และการนำเสนอผลงานโครงงาน 
2.แสดงความสามารถ จัดทำรายงานและนำเสนอ
ผลงานโครงงานได้ 
3.แสดงพฤติกรรมในการทำงานด้วยความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย ประณีตรอบคอบ ปลอดภัย  ปฏิบัติงานตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1.เครื่องมือในการวัดประเมินผลการเรียนรู้สังเกตผู้เรียนมี
ความสนใจเกิดความเข้าใจในสาระการเรียนรู้ตลอดจนแสดง
ความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
2.แสดงความคิดเห็นและสรุปสาระการเรียนรู้ประจำหน่วยได้
อย่างถูกต้องทันเวลาที่กำหนดและเป็นระเบียบ 
3.ผู้เรียนทดสอบหลังเรียนโดยได้คะแนน50%  เป็นอย่างต่ำ 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

5. กิจกรรมการเรียนการสอน  

ครั้งที่ / 
ชั่วโมง 

กิจกรรม สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน 
เครื่องมือและ
วิธีการวัดผล 

13-
14/8 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน  (Motivation) 
1.ทักทายและตรวจสอบรายชื่อ
นักศึกษา แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
ของวิทยาลัยฯ 
2.แนะนำจุดประสงค์ของรายวิชา และ
มาตรฐานรายวิชา และเป้าหมายของ
การศึกษา 
3.แนะนำเกณฑ์การให้คะแนน การวัด
ประเมินผล การลา และจำนวนคาบที่
ขาดได้ 
4.ผู้สอนแจ้งวัตถุประสงค์ของการเรียน 
เรื่ อ ง การจั ดท ำราย งานและการ
นำเสนอผลงานโครงงาน 
5.ผู้สอนร่วมมือกับผู้เรียนยกตัวอย่าง
ความจำเป็นของการจัดทำรายงานและ
การนำเสนอผลงานโครงงาน  

ขั้นศึกษาข้อมูล ( Information ) 
1.เปิดสื่อการเรียนการสอนเนื้อหาของ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7  เรื่อง การจัดทำ
รายงานและการนำเสนอผลงาน
โครงงาน  ในระบบ GOOGLE 
CLASSROOM 
2. อธิบายเนื้อหาตามสื่อการเรียนและ
ให้ผู้เรียนช่วยกันอภิปรายความจำเป็น
ของการจัดทำรายงานและการนำเสนอ
ผลงานโครงงาน  
3. ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถาม
ข้อสงสัยที่เกิดข้ึนระหว่างการเรียนการ
สอน  ตอบข้อซักถาม  และสรุปเนื้อหา
โดยสรุป 
ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ (Application) 
1.ให้นักศึกษาทำแบบฝึกหัดในระบบ 
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
นำคะแนนรวมมาประเมินผลการเรียนรู้ 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 
 คะแนนผลการประเมินต่ำกว่าร้อยละ ๔๙ ลงมา  ระดับผลการเรียนอยู่ในไม่ผ่านเกณฑ์ 
 
7. เครื่องมือวัดประเมินผล 

7.1 แบบทดสอบหลังเรียน  
7.2 แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 
 
 
 

2.ตรวจแบบฝึกหัด แนะนำนักศึกษาใน
เรื่องของการทำงานด้วยความเป็น
ระเบียบ  
3.เฉลยแบบฝึกหัดหน้าชั้นเรียน โดย
สุ่มเรียกนักศึกษาเพ่ือร่วมเฉลย
แบบฝึกหัด และแลกเปลี่ยนเหตุผล
ระหว่างกัน 
ขั้นสรุปและประเมินผล ( Progress ) 
1.ทดสอบแบบทดสอบในระบบ 
GOOGLE CLASSROOM 
2.เฉลยแบบทดสอบ  
3.บันทึกผลการประเมิน 



 

 

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

 
 
 
 
 
 



 

 

แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยท่ี 7  
เรื่อง การจัดทำรายงานและการนำเสนอผลงานโครงงาน 

1. ข้อใดไม่ใช่หลักในการเขียนรายงานการวิจัย 
ก  ใช้สำนวนเข้าใจง่าย 
ข  ใช้ภาษาถูกต้องตามหลักภาษา 
ค  ใช้สำนวนรุนแรง ชัดเจน พิสดาร เพื่อสร้างความน่าสนใจ 
ง  จัดเรียงลำดับเนื้อหาให้เหมาะสมเชื่อมโยงเนื้อหาให้กลมกลืน 
จ  ต้องเขียนให้อยู่ในรูปอดีตเพราะดำเนินการผ่านมาแล้ว 

2. กิตติกรรมประกาศ อยู่ในส่วนใดขององค์ประกอบของการเขียนรายงานโครงงาน 
ก  ส่วนหน้า 
ข  ส่วนกลาง 
ค  ส่วนท้าย 
ง  ส่วนเนื้อเรื่อง  
จ  ส่วนปกและส่วนต้น 

3. สมมติฐานของการศึกษาค้นคว้า อยู่ในส่วนใดขององค์ประกอบของการเขียนรายงานโครงงาน 
ก  ส่วนหน้า 
ข  ส่วนกลาง 
ค  ส่วนท้าย 
ง  ส่วนเนื้อเรื่อง  
จ  ส่วนปกและส่วนต้น 

4. ส่วนท้ายประกอบด้วยอะไรบ้าง 
ก  ภาคผนวก ประวัติผู้วิจัย บทสรุป 
ข  บรรณานุกรม ภาคผนวก ข้อเสนอแนะ  

 ค  ประวัติผู้วิจัย ภาคผนวก ข้อเสนอแนะ 
 ง  บรรณานุกรม ภาคผนวก ประวัติผู้วิจัย 
 จ  ภาคผนวก ข้อเสนอแนะ บรรณานุกรม 
5. ข้อใดแสดงถึงประเด็นปัญหาที่มาของการทำโคงงาน 
 ก  คำนำ 
 ข  บทนำ 
 ค  สมมติฐาน 
 ง  บทคัดย่อ 
 จ  การดำเนินงาน 
 



 

 

6.  การเขียนเป็นตาราง แผนผังโครงงานเพ่ือให้การดำเนินงานเป็นไปตามหัวข้อเรื่อง ตรงกับข้อใด 
 ก  คำนำ 
 ข  บทนำ 
 ค  สมมติฐาน 
 ง  บทคัดย่อ 
 จ  กาดำเนินงาน 
7. ข้อความที่แสดงถึงความรู้สึกขอบคุณผู้ที่ให้ความช่วยเหลือจนทำให้งานสำเร็จ อยู่ในส่วนใดของรายงานการ
วิจัย 
 ก  ปกใน 
 ข  บทคัดย่อ 
 ค  ใบอนุมัติ 
 ง  ภาคผนวก 
 จ  กิตติกรรมประกาศ 
8. ข้อใดไม่ใช่ส่วนของขอบเขตการวิจัย 
 ก  ขอบเขตเนื้อหา 

ข  ขอบเขตตัวแปร 
 ค  ขอบเขตประชากร 
 ง  ขอบเขตระยะเวลา 
 จ ขอบเขตงบประมาณ 
9. การนำเสนอข้อมูลอย่างมีระบบและมีการเปรียบเทียบผลที่ปรากฏเป็นตัวเลขได้รวดเร็ว จะใช้แผนภูมิ
ประเภทใด 
 ก  แผนภูมิเส้น 
 ข  แผนภูมิแท่ง 
 ค  แผนภูมิวงกลม 
 ง  แผนภูมิรูปภาพ 
 จ  แผนภูมิตาราง 
10. แผนภูมิแต่ละประเภทใดที่ทำให้ผู้อ่านเกิดความรู้สึกสมจริงมากท่ีสุด 
 ก  แผนภูมิเส้น 
 ข  แผนภูมิแท่ง 
 ค  แผนภูมิวงกลม 
 ง  แผนภูมิรูปภาพ 
 จ  แผนภูมิตาราง 
 



 

 

 
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
สาขาวิชา..................................สาขางาน.............................ระดับชั้น...................กลุ่ม......................... 
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หมายเหตุ                -  เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

3 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนแสดงประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอและเป็นผู้นำได้ 
                                          2 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอ 
                                          1 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไม่สม่ำเสมอ 

   0 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ 
- คะแนนเฉลี่ย = คะแนนรวมนักเรียนรายบุคคล/10 

 

 

สัปดาห์ท่ี
.................................. 


