
 

 

 
ส่วนที่ 1 แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

1. ช่ือวิชา โครงงาน  รหัสวิชา 20204-8501  จำนวน 4 หน่วยกิต 4 ชั่วโมง  (0-4-4) 

2. คำอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี ่ยวกับ หลักการจัดทำโครงงาน การวางแผน การดำเนินงาน การแก้ไขปัญหา การ
ประเมินผล การจัดทำรายงานและการนำเสนอผลงาน โดยปฏิบัติจัดทำโครงสร้างและหรือพัฒนางานที่ใช้ความรู้และ
ทักษะในระดับฝีมือสอดคล้องกับสาขาวิชาชีพที่ศึกษา ดำเนินการเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มตามลักษณะของงานให้แล้ว
เสร็จในระยะเวลาที่กำหนด 

3. จุดประสงค์รายวิชา เพ่ือให้ 
3.1.1  เข้าใจหลักการและกระบวนการวางแผนจัดทำโครงงานสร้างและหรือพัฒนางาน 
3.1.2  ประมวลความรู้และทักษะในการสร้างและหรือพัฒนางานในสาขาวิชาชีพ  ตามกระบวนการวางแผน 
ดำเนินงาน แก้ปัญหา ประเมินผล ทำรายงานและนำเสนอผลงาน 
3.1.3  มีเจตคติและกิจนิสัยในการทำงานด้วยความรับผิดชอบ มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ความคิด ริเริ่ม
สร้างสรรค์และสามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืน 
 

4. สมรรถนะรายวิชา 
4.1.1  แสดงความรู้เกี่ยวกับการจัดทำโครงงานและการนำเสนอผลงาน 
4.1.2  ดำเนินการจัดทำโครงงาน 
4.1.3  รายงานผลการปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 5. ตารางวิเคราะห์หลักสูตรรายวิชา 
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1. ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับการจัดทำ
โครงงาน 

1 1 1    4 3 10 6 8 

2. การจัดทำโครงงานโดยใช้กระบวน 
การวิจัย 

1 1 1    4 3 10 5 8 

3. การเขียนโครงงานเพื่อเสนอขออนุมัติ 1 1 2.5    6 4.5 15 3 12 

4. การดำเนินงานจัดทำโครงงาน 2 2 5    12 9 30 1 16 

5. การจัดทำรายงานโครงงานในรูปแบบ
การวิจัย 5 บท 

1.5 1.5 3    8 6 20 2 12 

6. การนำเสนอผลการดำเนินงานและการ
ประเมินโครงงาน 

1 1 2.5    6 4.5 15 4 12 

สอบประมวลผลความรู้  4 

รวม 7.5 7.5 15         

รวมทั้งหมด 30 40 30 100  72 
ลำดับความสำคัญ 2 1 3    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พฤติกรรม 

ช่ือหน่วย 



 

 

6. สมรรถนะการเรียนรู้และจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม 
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ จำนวน

ชั่วโมง 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม สมรรถนะการเรียนรู้ 

หน่วยที่ 1 ความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับการ
จัดทำโครงงาน 

8 1. อธิบายลักษณะของรายวิชา
โครงงานพัฒนาทักษะวิชาชีพได้  
2. บอกความหมายของโครงงานได ้
3. บอกหลักการสำคัญเกี่ยวกับการ
จัดทำโครงงานได้ 
4. บอกประเภทของโครงงานใน
สถานศึกษาได้ 
5 .  อธ ิบายข ั ้ นตอนการดำ เนิ น
โครงงานได้ 
6. มีคุณธรรมและจริยธรรมตามที่
สถานศึกษากำหนด 

1. แสดงความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
การจัดทำโครงงาน 

หน่วยที่ 2 การจัดทำ
โครงงานโดยใช้กระบวน 
การวิจัย 

8 1. บอกความหมายของการวิจัยได้ 
2. จำแนกประเภทของการวิจัยใน
การจัดทำโครงงานได้ 
3 .  อธ ิ บ ายข ั ้ น ตอนการจ ั ดทำ
โครงงานโดยใช้กระบวนการวิจัยได้ 
4. มีคุณธรรมและจริยธรรมตามที่
สถานศึกษากำหนด 

1. แสดงความรู้เกี ่ยวกับการจัดทำ
โครงงานโดยใช้กระบวนการวิจัย 

หน่วยที่ 3 การเขียน
โครงงานเพ่ือเสนอขอ
อนุมัติ 

12 1. บอกความหมายของเค้าโครงร่าง
โครงงานได้ 
2. บอกองค์ประกอบของเค้าโครง
ร่างโครงงานได้ 
3. เขียนโครงงานเพ่ือเสนอขออนุมัติ
ได ้
4. ปฏิบ ัต ิการพิมพ์เค ้าโครงร ่าง
โครงงานได้ถูกต้อง 
5. มีคุณธรรมและจริยธรรมตามที่
สถานศึกษากำหนด 

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับการเขียน
โครงงานเพ่ือเสนอขออนุมัติ 
2. เขียนโครงงานตามรูปแบบเพ่ือ
เสนอขออนุมัติ 



 

 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
จำนวน
ชั่วโมง 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม สมรรถนะการเรียนรู้ 

หน่วยที่ 4 การดำเนิน 
งานจัดทำโครงงาน 

16 1. อธิบายขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ตามแผนการดำเนินงานได้ 
2. สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลในการ
จัดทำโครงงานได้ 
3. สามารถวิเคราะห์ข้อมูลในการ
จัดทำโครงงานได้ 
4. มีคุณธรรมและจริยธรรมตามท่ี
สถานศึกษากำหนด 

1. แสดงความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การดำเนินงานจัดทำโครงงาน 

หน่วยที่ 5 การจัดทำ
รายงานโครงงานใน
รูปแบบการวิจัย 5 บท 

12 1. บอกส่วนประกอบของรายงาน
โครงงานได้ 
2. สามารถเขียนรายงานโครงงานใน
รูปแบบการวิจัย 5 บท ได้ 
3. มีคุณธรรมและจริยธรรมตามท่ี
สถานศึกษากำหนด 

1. แสดงความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การจ ัดทำรายงานโครงงานใน
รูปแบบการวิจัย 5 บท 

หน่วยที่ 6 การนำเสนอ
ผลการดำเนินงานและ
การประเมินโครงงาน 

12 1. บอกรูปแบบและวิธีการนำเสนอ
ผลการดำเนินงานโครงงานได้ 
2. บอกความหมายและ
วัตถุประสงค์ของการประเมินผล
โครงงานได้ 
3. บอกหลักเกณฑ์การประเมินผล
โครงงานได้ 
4. มีคุณธรรมและจริยธรรมตามท่ี
สถานศึกษากำหนด 

1. นำเสนอผลการดำเนินงานตาม
โครงงาน 
2. ประเมินโครงงานและรายงานผล
การปฏิบัติงาน 

สอบปลายภาค 4   
 
 
 
 
 
 



 

 

7.การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 7.1 การแบ่งคะแนนและเกณฑ์การผ่านการประเมินผลการเรียนรู้ร้อยละ 50 

หน่วยที่ ด้านความรู้ 
(พุทธพิสัย) 

ด้านทักษะ 
(ทักษะพิสัย) 

ด้านพฤติกรรม 
(จิตพิสัย) 

รวม ร้อยละ 50 
ของคะแนนเต็ม 

1 3 4 3 10 5 
2 3 4 3 10 5 
3 4.5 6 4.5 15 7.5 
4 9 12 9 30 15 
5 6 8 6 20 10 
6 4.5 6 4.5 15 7.5 

รวมทั้งรายวิชา 30 40 30 100 50  

การวัดผล 
  - ด้านความรู้  1) ทดสอบหลังเรียนประจำหน่วย  10 คะแนน   

    2) วัดผลสัมฤทธิ์ (ทฤษฎี)   10 คะแนน  
 รวม 20 คะแนน  
  - ด้านทักษะ 1) ใบงาน    30 คะแนน  
    2) วัดผลสัมฤทธิ์ (ปฏิบัติ)   20 คะแนน  
 รวม 50 คะแนน  

- ด้านพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในการปฏิบัติงาน รวม 30 คะแนน  
 รวมทั้งหมด 100 คะแนน  
        คะแนนระหว่างภาค/ปลายภาค    70:30 
   ระหว่างภาค 1) ทดสอบหลังเรียน   10 คะแนน  
     2) ใบงาน    30 คะแนน  
     3) พฤติกรรมที่พึงประสงค ์  30 คะแนน  
       รวม   70 คะแนน    
   ปลายภาค 1) วัดผลสัมฤทธิ์ (ทฤษฎี)   10 คะแนน  
     2) วัดผลสัมฤทธิ์ (ปฏิบัติ)   20 คะแนน  
       รวม   30 คะแนน 
 
 
 
 



 

 

  7.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
การวัดผลประเมินผลนำคะแนนแต่ละหน่วยการเรียนรวมกัน คิดเป็นร้อยละตามเกณฑ์ ดังนี้ 

 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 80 ขึ้นไป ระดับผลการเรียน 4.0  
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 75-79 ระดับผลการเรียน 3.5 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 70-74 ระดับผลการเรียน 3.0 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 65-69 ระดับผลการเรียน 2.5 

 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 60-64 ระดับผลการเรียน 2.0 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 55-59 ระดับผลการเรียน 1.5 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 50-54 ระดับผลการเรียน 1.0 
 คะแนนผลการประเมินต่ำกว่าร้อยละ 50  ระดับผลการเรียน 0 
8. เครื่องมือวัดผล 
 8.1 แบบทดสอบก่อนเรียน 
 8.2 แบบทดสอบหลังเรียน 
 8.3 แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 8.4 ใบงาน 

 



 

 

ส่วนที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดทำโครงงาน  จำนวน  8 ชั่วโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจำหน่วย 
1.1 จุดประสงค์ทั่วไป  

1.1.1 เพ่ือให้มคีวามรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดทำโครงงาน และมีทัศนคติที่ดี  
1.1.2 มีคุณธรรมและจริยธรรมตามที่สถานศึกษากำหนด  
1.1.3 เพ่ือให้มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ  มีกิจนิสัยในการค้นคว้าเพ่ิมเติม ปฏิบัติงานด้วยความละเอียด

รอบคอบโดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คำนึงถึงความถูกต้องและปลอดภัย 
1.2 จดุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

1.2.1 อธิบายลักษณะของรายวิชาโครงงานพัฒนาทักษะวิชาชีพได้  
1.2.2 บอกความหมายของโครงงานได้ 
1.2.3 บอกหลักการสำคัญเก่ียวกับการจัดทำโครงงานได้ 
1.2.4 บอกประเภทของโครงงานในสถานศึกษาได้ 
1.2.5 อธิบายขั้นตอนการดำเนินโครงงานได้ความมีเหตุมีผลในการปฏิบัติงานตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง ผู้เรียนจะต้องมีการใช้หลักการเรียนรู้และเวลาที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ 
1.2.6 มีคุณธรรมและจริยธรรมตามที่สถานศึกษากำหนด 
1.2.7 มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ  มีกิจนิสัยในการค้นคว้าเพิ่มเติม ปฏิบัติงานด้วยความละเอียด

รอบคอบโดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คำนึงถึงความถูกต้องและปลอดภัย 
2. สมรรถนะประจำหน่วย 

2.1 แสดงความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับการจัดทำโครงงาน 
3. เนื้อหา 

3.1 ลักษณะของรายวิชาโครงงานพัฒนาทักษะวิชาชีพ 

3.2 ความหมายของโครงงาน 

3.3 หลักการสำคัญเกี่ยวกับการจัดทำโครงงาน 

3.4 ประเภทของโครงงานในสถานศึกษา 

3.5 ขั้นตอนการดำเนินโครงงาน 
 

4. กิจกรรมการเรียนรู้  
ครั้งที่/ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการ

วัดผล 
1/8 

 
 
 
 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน  
(MOTIVATION) 
1. ครทูักทายและตรวจสอบ

รายชื่อนักศึกษา 

1.เอกสาร
ประกอบการเรียน
วิชา โครงงาน 

• แบบประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู้ 

• แบบประเมิน
พฤติกรรมการเรียนรู้ 

• แบบทดสอบก่อน
เรียน 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารของวิทยาลัยฯ 

2. ครูชี้แจง คำอธิบาย
รายวิชา จุดประสงค์ของ
รายวิชา และสมรรถนะ
รายวิชา  

3. ครแูนะนำเกณฑ์การให้
คะแนน การวัด
ประเมินผล และจำนวน
คาบท่ีเรียน 

4. ครชูี้แจงจุดประสงค์ของ
การเรียนรู้หน่วยที่ 1 
แนวและแนวทางการ
เรียนการสอน 

5. ครสูำรวจความพร้อม
ของนักเรียน 

ขั้นศึกษาข้อมูล  
(INFORMATION ) 
1. นักเรียนฟังครูบรรยาย

เรื่อง ความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับการจัดทำ
โครงงาน พร้อมกับจด
บันทึกซักถามข้อสงสัย 

2. น ัก เร ี ยนแลกเปล ี ่ ยน
ข้อคิดเห็นกับครู หรือครู
ส ุ ่มเร ียกนักเร ียน เพ่ือ
ซักถามหรือแสดงความ
คิดเห็น 

3. นักเรียนและครูร่วมสรุป
เนื้อหา 

ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ 
(APPLICATION)  
1. นักเรียนทำใบงานที่ 1 

โดยครูเดินดูแลนักศึกษา

2. ระบบ Google 
Classroom 
3.โปรเจคเตอร์ 
4.เครื่อง
คอมพิวเตอร์พกพา 
หรือแท็บเล็ต หรือ 
สมาร์ทโฟน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• แบบทดสอบ
ก่อนเรียน 

• แบบทดสอบ
หลังเรียน 

 
 
 
 
 
 

• แบบทดสอบหลัง
เรียน 
 

 
 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

อย่างใกล้ชิด และหมั่น
สังเกตพฤติกรรมการ
เรียนของนักศึกษา 

2. นักเรียนทำแบบฝึกหัด 
โดยครูเดินดูแลนักศึกษา
อย่างใกล้ชิด และหมั่น
สังเกตพฤติกรรมการ
เรียนของนักศึกษา 

3. นักเรียนและครูร่วม
สรุปผลการทดลองใบงาน
ที่ 1 และแลกเปลี่ยน
เหตุผลระหว่างกัน 

4. นักเรียนและครูร่วมเฉลย
แบบฝึกหัด และ
แลกเปลี่ยนเหตุผล
ระหว่างกัน 

ข ั ้นสร ุปและประเม ินผล
(PROGRESS) 
1. นักเรียนทำทดสอบ

แบบทดสอบหน่วยที่ 1 
โดยครูเดินดูแลนักเรียน
อย่างใกล้ชิด และหมั่น
สังเกตพฤติกรรมการ
เรียนของนักเรียน 

2. นักเรียนรับฟังคำเฉลย
แบบทดสอบ หน่วยที่ 1 
จากครูและแลกเปลี่ยน
เหตุผลระหว่างกัน 

3. ครูบันทึกผลการประเมิน 
 
 
 
 
 



 

 

5. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 5.1  การแบ่งคะแนน 

ความรู้       3  คะแนน 
ทักษะ       4    คะแนน 
จิตพิสัย       3  คะแนน 
รวม        10 คะแนน 
 

 5.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนประจำหน่วย
การเรียนรู้ แล้วนำคะแนนประเมินผลในหน่วยการเรียนรู้ดังนี้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๕-๗๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๐-๗๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๕-๖๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๐-๖๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๕-๕๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๐-๕๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก 
 คะแนนผลการประเมินต่ำกว่าร้อยละ 50    ระดับผลการเรียนอยู่ในไม่ผ่านเกณฑ์ 
6. เครื่องมือวัดประเมินผล 

6.1  ใบงาน 
6.2  แบบทดสอบก่อนเรียน 
6.3  แบบทดสอบหลังเรียน  
6.4  แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

7. บันทึกหลังการสอน 

• ผลการใช้แผนการสอน. 
............................................................................................................................. ......................................……

………………………………………………………………………………………………..………………………………………...............…………
………………………………………………………………………………………..………………………………………...............…………………
………………………………………………………………………………..………………………………………...............…………………………
………………………………………………………………………..………………………………………...............…………………………………
………………………………………………………………..………………………………………...............…………………………………………
……………………………………………………..………………………………………...............……………………………………………………
…………………………………………..……………………………………………...............………………………………………………………… 
 

• ผลการเรียนของนักเรียน 
.............................................................…………………………………..………………………………………...............……

…………………………………..………………………………………...............………………………………………..……………………………
…………...............……......................................................................................................………………………………………
………………………………………………………………………..………………………………………...............……………………………..…
……………………………………..........................................................................................................................................
..................…………………………………..………………………………………...............………………………………………..……………
………………………….........…………………………………..………………………………………...............……......…….......................
..........…………………………………..………………………………………...............………………………………………..…………………… 
 

• ผลการสอนของครู 
.................................................................... ................................................................................................

.........……………………………………………………………………………………………………..………………………………………............

............................................................................................................................. ....................................................…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………...…………………………….............. 

 
 



 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  

หน่วยที่ 1   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดทำโครงงาน 
 

คำชี้แจง  จงเลือกคำตอบท่ีถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว 
1. ลักษณะโครงงานพัฒนาทักษะวิชาชีพ เป็นอย่างไร 
 ก. เป็นการบูรณาการความรู้ ทักษะทางวิชาชีพสู่การลงมือปฏิบัติ 
 ข. เป็นกระบวนการทำงานอย่างเป็นระบบ 
 ค. เป็นกิจกรรมย่อย ๆ ที่จัดทำขึ้นตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนด 
 ง. ถูกทุกข้อ 
2. โครงงาน หมายถึงอะไร 
 ก. แผนหรือเค้าโครงตามท่ีกำหนดไว้ 
 ข. กิจกรรมที่กำหนดไว้ 
 ค. กระบวนการทำงานที่กำหนดไว้ 
 ง. การทำงานร่วมกัน 
3. ใครเป็นผู้ประเมินโครงงาน 
 ก. อาจารย์ผู้สอนโครงงาน 
 ข. อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน 
 ค. นักเรียนผู้จัดทำโครงงาน 
 ง. ข้อ ก และ ข ถูก 
4. ข้อใดไม่ใช่ประเภทของโครงงานในสถานศึกษา 
 ก. โครงงานสิ่งประดิษฐ์ ข. โครงงานคนรุ่นใหม่ไฟแรง 
 ค. โครงงานทดลองและวิจัย ง. โครงงานจัดทำธุรกิจหรือบริการ 
5. ข้อใดไม่ใช่สิ่งประดิษฐ์ที่ผู้เรียนไม่สามารถจัดทำโครงงานได้ 
 ก. อุปกรณ์อำนวยความสะดวกภายในบ้าน 
 ข. อุปกรณ์บรรเทาสาธารณภัยและการแพทย์ 
 ค. หุ่นยนต์ 
 ง. ไม่มีข้อถูก 
6. การสำรวจความพึงพอใจของบุคคลหรือกลุ่ม เป็นโครงงานประเภทใด 
 ก. โครงงานสิ่งประดิษฐ์ 
 ข. โครงงานทดลองและวิจัย 
 ค. โครงงานการสำรวจ 
 ง. โครงงานจัดทำธุรกิจหรือบริการ 
 
 



 

 

7. ขั้นแรกของขั้นตอนการดำเนินโครงงานคือข้อใด 
 ก. ศึกษาเอกสารและผลงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 ข. สำรวจความสนใจและความพร้อม 
 ค. วางแผนและประมาณการโครงงาน 
 ง. เสนอเค้าโครงร่างของโครงงาน 
8. ขั้นสุดท้ายของขั้นตอนการดำเนินโครงงานคือข้อใด 
 ก. เขียนรายงานโครงงาน 
 ข. การสอบโครงงาน 
 ค. การนำเสนอผลงาน 
 ง. การประเมินโครงงาน 
9. การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตัดสินใจเลือกโครงงาน ควรพิจารณาอะไร 
 ก. ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง 
 ข. ข้อมูลเกี่ยวกับสังคมแวดล้อม 
 ค. ข้อมูลเกี่ยวกับความรู้พ้ืนฐานทางวิชาการ 
 ง. ถูกทุกข้อ 
10. การดำเนินงานโครงงานสามารถแบ่งได้ กี่ระยะ อะไรบ้าง 
 ก. 2 ระยะ คือ ระยะเริ่มต้น และ ระยะสุดท้าย 
 ข. 2 ระยะ คือ ระยะเก็บข้อมูล และ ระยะเสนอผลการดำเนินงาน 
 ค. 3 ระยะ คือ ระยะเริ่มต้น ระยะดำเนินงาน และ ระยะสิ้นสุดโครงงาน 
 ง. 3 ระยะ คือ ระยะเก็บข้อมูล ระยะวิเคราะห์ข้อมูล และ ระยะเสนอข้อมูล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 

สาขาวิชา...................................สาขางาน.................................ระดับชั้น................................. .กลุ่ม......................... 
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1              
2              
3              
4              
5              
6              
7              
8              
9              
10              
11              
12              
13              
14              
15              
16              
17              
18              
19              
20              
หมายเหตุ                 -  เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

1  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอ 
0.5 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไม่สม่ำเสมอ 
0  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ 

 
 
 

 

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



 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การจัดทำโครงงานโดยใช้กระบวนการวิจัย  จำนวน  8 ชั่วโมง 
1. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจำหน่วย 

1.1 จุดประสงค์ทั่วไป  
1.1.1 เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการจัดทำโครงงานโดยใช้กระบวนการวิจัย และนำใช้งานได้อย่าง

ถูกต้อง 
1.1.2 มีคุณธรรมและจริยธรรมตามที่สถานศึกษากำหนด  
1.1.3 เพ่ือให้มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ  มีกิจนิสัยในการค้นคว้าเพ่ิมเติม ปฏิบัติงานด้วยความละเอียด

รอบคอบโดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คำนึงถึงความถูกต้องและปลอดภัย 
1.2 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

1.2.1 บอกความหมายของการวิจัยได้ 
1.2.2 จำแนกประเภทของการวิจัยในการจัดทำโครงงานได้ 
1.2.3 อธิบายขั้นตอนการจัดทำโครงงานโดยใช้กระบวนการวิจัยได้ 
1.2.4 มีคุณธรรมและจริยธรรมตามที่สถานศึกษากำหนด 
1.2.5 มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ  มีกิจนิสัยในการค้นคว้าเพิ่มเติม ปฏิบัติงานด้วยความละเอียด

รอบคอบโดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คำนึงถึงความถูกต้องและปลอดภัย 
2 สมรรถนะประจำหน่วย 

2.1 แสดงความรู้เกี่ยวกับการจัดทำโครงงานโดยใช้กระบวนการวิจัย 
3 เนื้อหา 

3.1 ความหมายของการวิจัย 

 3.2 ตัวแปรและประเภทของตัวแปร 

 3.3 ประเภทของการวิจัยในการจัดทำโครงงาน 

3.4 ขั้นตอนการจัดทำโครงงานโดยใช้กระบวนการวิจัย 
 

4   กิจกรรมการเรียนรู้  
ครั้งที่/ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการ

วัดผล 
2/8 

 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน  
(MOTIVATION) 
1. ครทูักทายและตรวจสอบ

รายชื่อนักศึกษาแลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสารของวิทยาลัยฯ 

2. ครูชี้แจง คำอธิบายรายวิชา 
จุดประสงค์ของรายวิชา 
และสมรรถนะรายวิชา  

1.เอกสาร
ประกอบการเรียน
วิชา โครงงาน 
2. ระบบ Google 
Classroom 
3.โปรเจคเตอร์ 
4.เครื่อง
คอมพิวเตอร์พกพา 

• แบบประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู้ 

• แบบทดสอบ
ก่อนเรียน 

• แบบทดสอบ
หลังเรียน 

 

• แบบประเมิน
พฤติกรรมการเรียนรู้ 

• แบบทดสอบก่อน
เรียน 

• แบบทดสอบหลัง
เรียน 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3. ครแูนะนำเกณฑ์การให้
คะแนน การวัดประเมินผล 
และจำนวนคาบที่เรียน 

4. ครชูี้แจงจุดประสงค์ของการ
เรียนรู้หน่วยที่ 2 แนวและ
แนวทางการเรียนการสอน 

5. ครสูำรวจความพร้อมของ
นักเรียน 

ขั้นศึกษาข้อมูล  
(INFORMATION ) 
1. นักเรียนฟังครูบรรยาย
เรื่อง การจัดทำโครงงานโดย
ใช้กระบวนการวิจัย พร้อมกับ
จดบันทึกซักถาม ข้อสงสัย 
2. นักเรียนแลกเปลี่ยน
ข้อคิดเห็นกับคร ูหรือครสูุ่ม
เรียกนักเรียน เพ่ือซักถาม
หรือแสดงความคิดเห็น 
3.นักเรียนและครูร่วมสรุป
เนื้อหา 
ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ 
(APPLICATION)  
1.นักเรียนทำใบงานที่ 1 โดย
ครูเดินดูแลนักศึกษาอย่าง
ใกล้ชิด และหมั่นสังเกต
พฤติกรรมการเรียนของ
นักศึกษา 
2.นักเรียนทำแบบฝึกหัด โดย
ครูเดินดูแลนักศึกษาอย่าง
ใกล้ชิด และหมั่นสังเกต
พฤติกรรมการเรียนของ
นักศึกษา 

หรือแท็บเล็ต หรือ 
สมาร์ทโฟน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

3.นักเรียนและครูร่วมสรุปผล
การทดลองใบงานที่ 1 และ
แลกเปลี่ยนเหตุผลระหว่างกัน 
4.นักเรียนและครูร่วมเฉลย
แบบฝึกหัด และแลกเปลี่ยน
เหตุผลระหว่างกัน 
ข ั ้นสร ุปและประเม ินผล
(PROGRESS) 
1.นักเรียนทำทดสอบ
แบบทดสอบหน่วยที่ 2 โดย
ครูเดินดูแลนักเรียนอย่าง
ใกล้ชิด และหมั่นสังเกต
พฤติกรรมการเรียนของ
นักเรียน 
2.นักเรียนรับฟังคำเฉลย
แบบทดสอบ หน่วยที่ 2 จาก
ครแูละแลกเปลี่ยนเหตุผล
ระหว่างกัน 
3.ครูบันทึกผลการประเมิน 

 
5. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 5.1  การแบ่งคะแนน 

ความรู้       3  คะแนน 
ทักษะ       4   คะแนน 
จิตพิสัย       3  คะแนน 
รวม        10 คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 5.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนประจำหน่วย
การเรียนรู้ แล้วนำคะแนนประเมินผลในหน่วยการเรียนรู้ดังนี้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๕-๗๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๐-๗๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๕-๖๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๐-๖๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๕-๕๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๐-๕๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก 
 คะแนนผลการประเมินต่ำกว่าร้อยละ 50    ระดับผลการเรียนอยู่ในไม่ผ่านเกณฑ์ 
6. เครื่องมือวัดประเมินผล 

6.1  ใบงาน 
6.2  แบบทดสอบก่อนเรียน 
6.3  แบบทดสอบหลังเรียน  
6.4  แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

7. บันทึกหลังการสอน 

• ผลการใช้แผนการสอน. 
............................................................................................................................. ......................................……

………………………………………………………………………………………………..………………………………………...............…………
………………………………………………………………………………………..………………………………………...............…………………
………………………………………………………………………………..………………………………………...............…………………………
………………………………………………………………………..………………………………………...............…………………………………
………………………………………………………………..………………………………………...............…………………………………………
……………………………………………………..………………………………………...............……………………………………………………
…………………………………………..……………………………………………...............………………………………………………………… 
 

• ผลการเรียนของนักเรียน 
........................................................ .....…………………………………..………………………………………...............……

…………………………………..………………………………………...............………………………………………..……………………………
…………...............……......................................................................................................………………………………………
………………………………………………………………………..………………………………………...............……………………………..…
……………………………………..........................................................................................................................................
..................…………………………………..………………………………………...............………………………………………..……………
………………………….........…………………………………..………………………………………...............……......…….......................
..........…………………………………..………………………………………...............………………………………………..…………………… 
 

• ผลการสอนของครู 
.............................................................................................................................. ....................................

...........……………………………………………………………………………………………………..………………………………………..........

................................................................................................................................................ ...................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………...……………………………........... 

 
 



 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  

หน่วยที่ 2   การจัดทำโครงงานโดยใช้กระบวนการวิจัย 
 

คำชี้แจง  จงเลือกคำตอบท่ีถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว 
1. การวิจัยหมายถึงอะไร 
 ก. การศึกษาค้นคว้า หาคำตอบ 
 ข. การแก้ปัญหา ตอบปัญหา โดยวิธีที่เป็นระบบ 
 ค. การหาความรู้ในสิ่งที่ไม่รู้ 
 ง. ถูกทุกข้อ 
2. ตัวแปรหมายถึงอะไร 
 ก. คุณค่า ค่าของสิ่งต่าง ๆ ที่ต้องการศึกษา 
 ข. คุณสมบัติหรือคุณลักษณะของสิ่งต่าง ๆ ที่ต้องการศึกษา  
 ค. คน หรือสิ่งของที่ต้องการศึกษา 
 ง. ความแปรผัน เปลี่ยนแปลง ของสิ่งที่ต้องการศึกษา 
3. ข้อใดไม่ใช่ประเภทของตัวแปรที่ต้องการศึกษา 
 ก. ตัวแปรต้นหรือตัวแปรอิสระ 
 ข. ตัวแปรตาม 
 ค. ตัวแปรเกิน 
 ง. ไม่มีข้อถูก 
4. ข้อใดเป็นตัวแปรเชิงคุณลักษณะ 
 ก. สีผิว 
 ข. น้ำหนัก 
 ค. ส่วนสูง 
 ง. ขนาด 
5. ตัวแปรต้น เรียกอีกอย่างว่าอะไร 
 ก. ตัวแปรตาม ข. ตัวแปรอิสระ 
 ค. ตัวแปรเกิน ง. ตัวแปรทั่วไป 
6. ข้อใดไม่ใช่ประเภทของการวิจัยในการจัดทำโครงงาน 
 ก. การวิจัยเชิงสำรวจ 
 ข. การวิจัยเชิงทดลอง 
 ค. การวิจัยสิ่งประดิษฐ์ 
 ง. การวิจัยและพัฒนา 
 
 



 

 

7. ข้อใดเป็นการวิจัยเชิงสำรวจ 
 ก. การศึกษาความแตกต่างของพันธุ์พืช 2 ชนิด 
 ข. การศึกษาความคิดเห็นของผู้บริโภค 
 ค. การศึกษาเพ่ือปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือ 
 ง.  ถูกทุกข้อ 
8. ข้อใดไม่ใช่เครื่องมือในการวิจัยเชิงสำรวจ 
 ก. แบบสอบถาม 
 ข. แบบทดสอบ 
 ค. แบบสัมภาษณ์ 
 ง. แบบสังเกต 
9. ข้อใดเป็นการวิจัยเชิงทดลอง 
 ก. การจัดทำบัญชีเบื้องต้นของร้านค้าแห่งหนึ่งที่ไม่เคยทำมาก่อน 
 ข. การสัมภาษณ์ผู้บริโภคถึงความพึงพอใจในการใช้สินค้า 
 ค. การทดลองใช้เครื่องมือที่มีผู้นำมาจำหน่าย 
 ง. การสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีใช้บริการห้องสมุด 
10. ขั้นตอนแรกของการจัดทำโครงงานโดยใช้กระบวนการวิจัย คือข้อใด 
 ก. กำหนดเนื้อหา/ปัญหาที่สนใจจะศึกษา 
 ข. วิเคราะห์สภาพปัญหาและหรือประเมินความต้องการของผู้ใช้ 
 ค. กำหนดคำถามหรือกำหนดผลิตภัณฑ์ที่ต้องการศึกษา 
 ง. ข้อ ก. และ ข. ถูก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 

สาขาวิชา...................................สาขางาน.................................ระดับชั้น................................. .กลุ่ม......................... 
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1              
2              
3              
4              
5              
6              
7              
8              
9              
10              
11              
12              
13              
14              
15              
16              
17              
18              
19              
20              
หมายเหตุ                 -  เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

3  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอ 
0.5 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไม่สม่ำเสมอ 
0  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ 

 
 

 

 

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



 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การเขียนโครงงานเพื่อเสนอขออนุมัติ  จำนวน 12 ชั่วโมง 
1. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจำหน่วย 

1.1 จุดประสงค์ทั่วไป  
1.1.1 เพ่ือให้มีความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการเขียนโครงงานเพ่ือเสนอขออนุมัติ และมีทัศนคติที่ด ี
1.1.2 มีคุณธรรมและจริยธรรมตามที่สถานศึกษากำหนด  
1.1.3 เพ่ือให้มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ  มีกิจนิสัยในการค้นคว้าเพ่ิมเติม ปฏิบัติงานด้วยความละเอียด

รอบคอบโดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คำนึงถึงความถูกต้องและปลอดภัย 
1.2 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

1.2.1 บอกความหมายของเค้าโครงร่างโครงงานได ้
1.2.2 บอกองค์ประกอบของเค้าโครงร่างโครงงานได้ 
1.2.3 เขียนโครงงานเพ่ือเสนอขออนุมัติได้ 
1.2.4 ปฏิบัติการพิมพ์เค้าโครงร่างโครงงานได้ถูกต้อง 
1.2.5 ความมีเหตุมีผลในการปฏิบัติงาน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผู้เรียนจะต้องมี

การใช้หลักการเรียนรู้และเวลาที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ 
1.2.6 มีคุณธรรมและจริยธรรมตามที่สถานศึกษากำหนด 
1.2.7 มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ  มีกิจนิสัยในการค้นคว้าเพิ่มเติม ปฏิบัติงานด้วยความละเอียด

รอบคอบโดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คำนึงถึงความถูกต้องและปลอดภัย 
2 สมรรถนะประจำหน่วย 

2.1 แสดงความรู้เกี่ยวกับการเขียนโครงงานเพ่ือเสนอขออนุมัติ 
2.2 เขียนโครงงานตามรูปแบบเพื่อเสนอขออนุมัติ 

3 เนื้อหา 
 3.1 ความหมายของเค้าโครงร่างโครงงาน 
 3.2  องค์ประกอบของเค้าโครงร่างโครงงาน 
 3.3  หลักการเขียนโครงงานเพ่ือเสนอขออนุมัติ 
 3.4  หลักการพิมพ์เค้าโครงร่างโครงงาน 
 

4 กิจกรรมการเรียนรู้  
ครั้งที่/ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการ

วัดผล 
3/12 

 
 
 
 
 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน  
(MOTIVATION) 
1. ครทูักทายและตรวจสอบ

รายชื่อนักศึกษาแลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสารของวิทยาลัยฯ 

1.เอกสาร
ประกอบการเรียน
วิชา โครงงาน 
2. ระบบ Google 
Classroom 

• แบบประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู้ 

• แบบทดสอบ
ก่อนเรียน 

• แบบประเมิน
พฤติกรรมการเรียนรู้ 

• แบบทดสอบก่อน
เรียน 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ครูชี้แจง คำอธิบายรายวิชา 
จุดประสงค์ของรายวิชา 
และสมรรถนะรายวิชา  

3. ครแูนะนำเกณฑ์การให้
คะแนน การวัดประเมินผล 
และจำนวนคาบที่เรียน 

4. ครชูี้แจงจุดประสงค์ของการ
เรียนรู้หน่วยที่ 3 แนวและ
แนวทางการเรียนการสอน 

5. ครสูำรวจความพร้อมของ
นักเรียน 

ขั้นศึกษาข้อมูล  
(INFORMATION ) 
1. นักเรียนฟังครูบรรยาย
เรื่อง การเขียนโครงงานเพ่ือ
เสนอขออนุมัติ พร้อมกับจด
บันทึกซักถาม ข้อสงสัย 
2. นักเรียนแลกเปลี่ยน
ข้อคิดเห็นกับคร ูหรือครสูุ่ม
เรียกนักเรียน เพ่ือซักถาม
หรือแสดงความคิดเห็น 
3.นักเรียนและครูร่วมสรุป
เนื้อหา 
ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ 
(APPLICATION)  
1.นักเรียนทำใบงานที่ 1 โดย
ครูเดินดูแลนักศึกษาอย่าง
ใกล้ชิด และหมั่นสังเกต
พฤติกรรมการเรียนของ
นักศึกษา 
2.นักเรียนทำแบบฝึกหัด โดย
ครูเดินดูแลนักศึกษาอย่าง
ใกล้ชิด และหมั่นสังเกต

3.โปรเจคเตอร์ 
4.เครื่อง
คอมพิวเตอร์พกพา 
หรือแท็บเล็ต หรือ 
สมาร์ทโฟน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• แบบทดสอบ
หลังเรียน 

 
 
 
 
 
 

• แบบทดสอบหลัง
เรียน 
 

 
 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

พฤติกรรมการเรียนของ
นักศึกษา 
3.นักเรียนและครูร่วมสรุปผล
การทดลองใบงานที่ 1 และ
แลกเปลี่ยนเหตุผลระหว่างกัน 
4.นักเรียนและครูร่วมเฉลย
แบบฝึกหัด และแลกเปลี่ยน
เหตุผลระหว่างกัน 
ข ั ้นสร ุปและประเม ินผล
(PROGRESS) 
1.นักเรียนทำทดสอบ
แบบทดสอบหน่วยที่ 3 โดย
ครูเดินดูแลนักเรียนอย่าง
ใกล้ชิด และหมั่นสังเกต
พฤติกรรมการเรียนของ
นักเรียน 
2.นักเรียนรับฟังคำเฉลย
แบบทดสอบ หน่วยที่ 3 จาก
ครแูละแลกเปลี่ยนเหตุผล
ระหว่างกัน 
3.ครูบันทึกผลการประเมิน 

 
5. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 5.1  การแบ่งคะแนน 

ความรู้       4.5  คะแนน 
ทักษะ       6   คะแนน 
จิตพิสัย       4.5  คะแนน 
รวม        15 คะแนน 
 
 
 
 
 

 



 

 

 5.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนประจำหน่วย
การเรียนรู้ แล้วนำคะแนนประเมินผลในหน่วยการเรียนรู้ดังนี้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๕-๗๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๐-๗๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๕-๖๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๐-๖๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๕-๕๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๐-๕๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก 
 คะแนนผลการประเมินต่ำกว่าร้อยละ 50    ระดับผลการเรียนอยู่ในไม่ผ่านเกณฑ์ 
6. เครื่องมือวัดประเมินผล 

6.1  ใบงาน 
6.2  แบบทดสอบก่อนเรียน 
6.3  แบบทดสอบหลังเรียน  
6.4  แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

7. บันทึกหลังการสอน 

• ผลการใช้แผนการสอน. 
............................................................................................................................. ......................................……

………………………………………………………………………………………………..………………………………………...............…………
………………………………………………………………………………………..………………………………………...............…………………
………………………………………………………………………………..………………………………………...............…………………………
………………………………………………………………………..………………………………………...............…………………………………
………………………………………………………………..………………………………………...............…………………………………………
……………………………………………………..………………………………………...............……………………………………………………
…………………………………………..……………………………………………...............………………………………………………………… 
 

• ผลการเรียนของนักเรียน 
.............................................................…………………………………..………………………………………...............……

…………………………………..………………………………………...............………………………………………..……………………………
…………...............……......................................................................................................………………………………………
………………………………………………………………………..………………………………………...............……………………………..…
……………………………………..........................................................................................................................................
..................…………………………………..………………………………………...............………………………………………..……………
………………………….........…………………………………..………………………………………...............……......…….......................
..........…………………………………..………………………………………...............………………………………………..…………………… 
 

• ผลการสอนของครู 
................................................................................................................................................. .................

...........……………………………………………………………………………………………………..………………………………………..........

................................................................................................................................................................... ................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………...……………………………........... 

 
 



 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  

หน่วยที่ 3   การเขียนโครงงานเพื่อเสนอขออนุมัติ 
 

คำชี้แจง  จงเลือกคำตอบท่ีถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว 
1. เค้าโครงร่างโครงงานหมายถึงอะไร 
 ก. การวางแผนล่วงหน้าก่อนลงมือทำโครงงาน 
 ข. การจัดทำรายงานโครงงานเพ่ือขออนุมัติ 
 ค. การกำหนดปัญหาหรือหัวข้อที่จะทำโครงงาน 
 ง. การเขียนเหตุผลความเป็นมาและความสำคัญของการจัดทำโครงงาน 
2. ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของเค้าโครงร่างโครงงาน 
 ก. ส่วนนำ 
 ข. ส่วนเนื้อความ  
 ค. ส่วนสรุป 
 ง. ส่วนขยายความ 
3. ข้อใดเป็นส่วนเนื้อความของเค้าโครงร่างโครงงาน 
 ก. ชื่อโครงงาน 
 ข. ผู้รับผิดชอบหรือผู้จัดทำโครงงาน 
 ค. วัตถุประสงค์ของโครงงาน 
 ง. เป้าหมายของโครงงาน 
4. ข้อใดไม่มีในหัวข้อหลักการเขียนเค้าโครงร่างโครงงานเพื่อเสนอขออนุมัติ 
 ก. วัตถุประสงค์ของโครงงาน 
 ข. ขอบเขตของโครงงาน 
 ค. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ง. งบประมาณและทรัพยากร 
5. ข้อใดไม่มีในแผนการดำเนินงานโครงงาน  
 ก. ขั้นเตรียมการ ข. ขั้นดำเนินการ 
 ค. ขั้นทดสอบ ง. ขั้นสรุปผล 
6. ข้อใดเป็นส่วนประกอบของขอบเขตของโครงงาน 
 ก. เป้าหมายของโครงงาน 
 ข. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ 
 ค. งบประมาณและทรัพยากร 
 ง. ถูกทั้ง ก และ ข 
 
 



 

 

7. วัตถุประสงค์ของโครงงานและประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับแตกต่างกันตรงไหน 
 ก. วัตถุประสงค์ของโครงงานเป็นการระบุความต้องการที่จะทำโครงงาน 
 ข. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับเป็นผลที่ได้รับภายหลังทำโครงงานเสร็จสิ้นแล้ว 
 ค. วัตถุประสงค์เป็นทิศทางที่ต้องการจะทำ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับเป็นผลที่ได้จากาการทำ 
 ง. ถูกทุกข้อ 
8. หลักการพิมพ์เค้าโครงร่างโครงงาน ควรกั้นหน้า–กั้นหลังอย่างไร 
 ก. ระยะขอบ บน 1 นิ้ว ซ้าย 1 นิ้ว  ล่าง 1 นิ้ว  ขวา 1 นิว้ 
 ข. ระยะขอบ บน 1.5 นิ้ว ซ้าย 1.5 นิ้ว  ล่าง 1 นิ้ว  ขวา 1 นิ้ว 
 ค. ระยะขอบ บน 1 นิ้ว ซ้าย 1.5 นิ้ว  ล่าง 1 นิ้ว  ขวา 1 นิ้ว 
 ง. ระยะขอบ บน 1.5 นิ้ว ซ้าย 1 นิ้ว  ล่าง 1 นิ้ว  ขวา 1 นิ้ว 
9. การพิมพ์ตัวหนังสือและหัวข้อควรใช้รูปแบบใด  
 ก. แบบตัวอักษร Angsana New ขนาด 16 point 
 ข. แบบตัวอักษร Cordia New ขนาด 16 point 
 ค. แบบตัวอักษร Angsana New ขนาด 18 point 
 ง. แบบตัวอักษร Cordia New ขนาด 18 point 
10. หัวข้อหลักหรือหัวข้อใหญ่ควรพิมพ์อย่างไร  
 ก. ชิดกั้นหน้า ตัวหนา 
 ข. ชิดกั้นหน้า ตัวบาง 
 ค. เคาะเข้าไป 5 ตัวอักษร ตัวหนา 
 ง. เคาะเข้าไป 5 ตัวอักษร ตัวบาง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



 

 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 

สาขาวิชา...................................สาขางาน.................................ระดับชั้น................................. .กลุ่ม......................... 
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10              
11              
12              
13              
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20              
หมายเหตุ                 -  เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

5  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอ 
0.5 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไม่สม่ำเสมอ 
0  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ 

 
 

 

 

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



 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การดำเนินงานจัดทำโครงงาน  จำนวน  16 ชั่วโมง 
1. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจำหน่วย 

1.1 จุดประสงค์ทั่วไป  
1.1.1 เพ่ือให้มีความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการดำเนินงานจัดทำโครงงาน และมีทัศนคติที่ด ี
1.1.2 มีคุณธรรมและจริยธรรมตามที่สถานศึกษากำหนด  
1.1.3 เพ่ือให้มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ  มีกิจนิสัยในการค้นคว้าเพ่ิมเติม ปฏิบัติงานด้วยความละเอียด

รอบคอบโดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คำนึงถึงความถูกต้องและปลอดภัย 
1.2 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

1.2.1 อธิบายขั้นตอนการปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงานได้ 
1.2.2 สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลในการจัดทำโครงงานได้ 
1.2.3 สามารถวิเคราะห์ข้อมูลในการจัดทำโครงงานได้ 
1.2.4 ความมีเหตุมีผลในการปฏิบัติงาน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผู้เรียนจะต้องมี

การใช้หลักการเรียนรู้และเวลาที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ 
1.2.5 มีคุณธรรมและจริยธรรมตามที่สถานศึกษากำหนด 
1.2.6 มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ  มีกิจนิสัยในการค้นคว้าเพิ่มเติม ปฏิบัติงานด้วยความละเอียด

รอบคอบโดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คำนึงถึงความถูกต้องและปลอดภัย 
2 สมรรถนะประจำหน่วย 

2.1 แสดงความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานจัดทำโครงงาน 
3 เนื้อหา 

3.1 ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงาน 
3.2 ขั้นการเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.3 ขั้นการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

4 กิจกรรมการเรียนรู้  
ครั้งที่/ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการ

วัดผล 
4/12 

 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน  
(MOTIVATION) 
1. ครทูักทายและตรวจสอบ

รายชื่อนักศึกษาแลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสารของวิทยาลัยฯ 

2. ครูชี้แจง คำอธิบายรายวิชา 
จุดประสงค์ของรายวิชา 
และสมรรถนะรายวิชา  

1.เอกสาร
ประกอบการเรียน
วิชา โครงงาน 
2. ระบบ Google 
Classroom 
3.โปรเจคเตอร์ 
4.เครื่อง
คอมพิวเตอร์พกพา 

• แบบประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู้ 

• แบบทดสอบ
ก่อนเรียน 

• แบบทดสอบ
หลังเรียน 

 

• แบบประเมิน
พฤติกรรมการเรียนรู้ 

• แบบทดสอบก่อน
เรียน 

• แบบทดสอบหลัง
เรียน 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3. ครแูนะนำเกณฑ์การให้
คะแนน การวัดประเมินผล 
และจำนวนคาบที่เรียน 

4. ครชูี้แจงจุดประสงค์ของการ
เรียนรู้หน่วยที่ 4 แนวและ
แนวทางการเรียนการสอน 

5. ครสูำรวจความพร้อมของ
นักเรียน 

ขั้นศึกษาข้อมูล  
(INFORMATION ) 
1. นักเรียนฟังครูบรรยาย
เรื่อง การดำเนินงานจัดทำ
โครงงาน พร้อมกับจดบันทึก
ซักถาม ข้อสงสัย 
2. นักเรียนแลกเปลี่ยน
ข้อคิดเห็นกับคร ูหรือครสูุ่ม
เรียกนักเรียน เพ่ือซักถาม
หรือแสดงความคิดเห็น 
3.นักเรียนและครูร่วมสรุป
เนื้อหา 
ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ 
(APPLICATION)  
1.นักเรียนทำใบงานที่ 1 โดย
ครูเดินดูแลนักศึกษาอย่าง
ใกล้ชิด และหมั่นสังเกต
พฤติกรรมการเรียนของ
นักศึกษา 
2.นักเรียนทำแบบฝึกหัด โดย
ครูเดินดูแลนักศึกษาอย่าง
ใกล้ชิด และหมั่นสังเกต
พฤติกรรมการเรียนของ
นักศึกษา 

หรือแท็บเล็ต หรือ 
สมาร์ทโฟน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

3.นักเรียนและครูร่วมสรุปผล
การทดลองใบงานที่ 1 และ
แลกเปลี่ยนเหตุผลระหว่างกัน 
4.นักเรียนและครูร่วมเฉลย
แบบฝึกหัด และแลกเปลี่ยน
เหตุผลระหว่างกัน 
ข ั ้นสร ุปและประเม ินผล
(PROGRESS) 
1.นักเรียนทำทดสอบ
แบบทดสอบหน่วยที่ 4 โดย
ครูเดินดูแลนักเรียนอย่าง
ใกล้ชิด และหมั่นสังเกต
พฤติกรรมการเรียนของ
นักเรียน 
2.นักเรียนรับฟังคำเฉลย
แบบทดสอบ หน่วยที่ 4 จาก
ครแูละแลกเปลี่ยนเหตุผล
ระหว่างกัน 
3.ครูบันทึกผลการประเมิน 

 
5. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 5.1  การแบ่งคะแนน 

ความรู้       9  คะแนน 
ทักษะ       12    คะแนน 
จิตพิสัย       9  คะแนน 
รวม        30 คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 5.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนประจำหน่วย
การเรียนรู้ แล้วนำคะแนนประเมินผลในหน่วยการเรียนรู้ดังนี้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๕-๗๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๐-๗๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๕-๖๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๐-๖๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๕-๕๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๐-๕๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก 
 คะแนนผลการประเมินต่ำกว่าร้อยละ 50    ระดับผลการเรียนอยู่ในไม่ผ่านเกณฑ์ 
6. เครื่องมือวัดประเมินผล 

6.1  ใบงาน 
6.2  แบบทดสอบก่อนเรียน 
6.3  แบบทดสอบหลังเรียน  
6.4  แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

7. บันทึกหลังการสอน 

• ผลการใช้แผนการสอน. 
............................................................................................................................. ......................................……

………………………………………………………………………………………………..………………………………………...............…………
………………………………………………………………………………………..………………………………………...............…………………
………………………………………………………………………………..………………………………………...............…………………………
………………………………………………………………………..………………………………………...............…………………………………
………………………………………………………………..………………………………………...............…………………………………………
……………………………………………………..………………………………………...............……………………………………………………
…………………………………………..……………………………………………...............………………………………………………………… 
 

• ผลการเรียนของนักเรียน 
........................................................ .....…………………………………..………………………………………...............……

…………………………………..………………………………………...............………………………………………..……………………………
…………...............……......................................................................................................………………………………………
………………………………………………………………………..………………………………………...............……………………………..…
……………………………………..........................................................................................................................................
..................…………………………………..………………………………………...............………………………………………..……………
………………………….........…………………………………..………………………………………...............……......…….......................
..........…………………………………..………………………………………...............………………………………………..…………………… 
 

• ผลการสอนของครู 
.............................................................................................................................. ....................................

...........……………………………………………………………………………………………………..………………………………………..........

................................................................................................................................................ ...................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………...……………………………........... 

 
 



 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  

หน่วยที่ 4   การดำเนินงานจัดทำโครงงาน 
 

คำชี้แจง  จงเลือกคำตอบท่ีถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว 
1. เมื่อโครงงานได้รับการอนุมัติจากอาจารย์ประจำวิชาโครงงาน/คณะกรรมการอนุมัติโครงงานแล้วผู้เรียน/
 ผู้จัดทำโครงงานควรทำสิ่งใดก่อน 
 ก. เขียนแผนธุรกิจ  
 ข. ปฏิบัติงานโดยใช้กระบวนการวงจรคุณภาพ (PDCA)  
 ค. เก็บรวบรวมข้อมูล    
 ง. วิเคราะห์ข้อมูล 
2. กระบวนการวงจรคุณภาพ Aหมายถึงอะไร 
 ก. การวางแผนงาน 
 ข. การปฏิบัติงานตามขั้นตอน 
 ค. การตรวจสอบผลการดำเนินงาน 
 ง. แก้ไข ปรับปรุงงาน 
3. การวางแผนการปฏิบัติงาน (Action Plan) มีไว้เพ่ืออะไร 
 ก. เพ่ือกำหนดผู้รับผิดชอบงาน 
 ข. เพ่ือให้ทราบวันที่เริ่มต้น วันที่สิ้นสุด ของโครงงาน 
 ค. เพ่ือให้ทราบลำดับขั้นการดำเนินงาน 
 ง. ถูกทุกข้อ 
4. ในการศึกษาเอกสาร ทฤษฎี  และงานวิจัยที่เกี ่ยวข้องผู้เรียน/ผู้จัดทำโครงงาน จะต้องเก็บรวบรวมไว้เพ่ือ
 นำมาเขียนรายงานโครงงานในบทใด 
 ก. บทที่ 1 
 ข. บทที่ 2 
 ค. บทที่ 3 
 ง. บทที่ 4 
5. การรายงานความก้าวหน้าผู ้เรียน/ผู ้จัดทำโครงงานจะต้องรายงานการปฏิบัติให้กับอาจารย์ประจำวิชา
 โครงงานทราบเมื่อใด 
 ก. ทุกวัน 
 ข. ทุกสัปดาห์ 
 ค. ทุกเดือน 
 ง. แล้วแต่โอกาส 
 
 



 

 

6. ในการปฏิบัติงานจัดทำโครงงานจะต้องมีชั่วโมงในการปฏิบัติงานรวมแล้วต้องไม่น้อยกว่ากี่ชั่วโมง 
 ก. 72 ชั่วโมง 
 ข. 160 ชั่วโมง 
 ค. 216 ชั่วโมง 
 ง. 300 ชั่วโมงข้ึนไป  
7. ข้อใดคือเครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล   
 ก. แบบสอบถาม 
 ข. แบบสัมภาษณ์ 
 ค. การบันทึกข้อมูล  
 ง. ถูกทุกข้อ 
8. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ได้จากแหล่งข้อมูลใด 
 ก. แบบสอบถาม ข. แบบสัมภาษณ์ 
 ค. สถิติ ง. ทั้ง ก และ ข ถูก 
9. เอกสารการลงบัญชี (รายรับ รายจ่าย) เป็นข้อมูลประเภทใด 
 ก. ข้อมูลปฐมภูมิ 
 ข. ข้อมูลทุติยภูมิ  
 ค. ข้อมูลปัจจุบัน 
 ง. ข้อมูลอดีต 
10. ข้อใดไม่ใช่สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
 ก. สถิติเชิงบรรยาย/สถิติเชิงพรรณนา ข. การวัดการกระจาย 
 ค. สหสัมพันธ์ ง. ไม่มีข้อถูก 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 

สาขาวิชา...................................สาขางาน.................................ระดับชั้น................................. .กลุ่ม......................... 
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1              
2              
3              
4              
5              
6              
7              
8              
9              
10              
11              
12              
13              
14              
15              
16              
17              
18              
19              
20              
หมายเหตุ                 -  เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

5  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอ 
0.5 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไม่สม่ำเสมอ 
0  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ 

 
 

 

 

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



 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การจัดทำรายงานโครงงานในรูปแบบการวิจัย 5 บท  จำนวน 12 ชั่วโมง 
1. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจำหน่วย 

1.1 จุดประสงค์ทั่วไป  
1.1.1 เพื่อให้มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการจัดทำรายงานโครงงานในรูปแบบการวิจัย 5 บท และมี

ทัศนคติที่ด ี
1.1.2 มีคุณธรรมและจริยธรรมตามที่สถานศึกษากำหนด  
1.1.3 เพ่ือให้มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ  มีกิจนิสัยในการค้นคว้าเพ่ิมเติม ปฏิบัติงานด้วยความละเอียด

รอบคอบโดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คำนึงถึงความถูกต้องและปลอดภัย 
1.2 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

1.2.1 บอกส่วนประกอบของรายงานโครงงานได้ 
1.2.2 สามารถเขียนรายงานโครงงานในรูปแบบการวิจัย 5 บทได ้
1.2.3 มีเหตุมีผลในการปฏิบัติงาน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผู้เรียนจะต้องมีการใช้
หลักการเรียนรู้และเวลาที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ 
1.2.4 มีคุณธรรมและจริยธรรมตามที่สถานศึกษากำหนด 
1.2.5 มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ  มีกิจนิสัยในการค้นคว้าเพิ่มเติม ปฏิบัติงานด้วยความละเอียด

รอบคอบโดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คำนึงถึงความถูกต้องและปลอดภัย 
2 สมรรถนะประจำหน่วย 

2.1 แสดงความรู้เกี่ยวกับการจัดทำรายงานโครงงานในรูปแบบการวิจัย 5 บท 
3 เนื้อหา 

3.1 ส่วนประกอบของรายงานโครงงาน 
3.2 รูปเล่มรายงานโครงงาน 
3.3 รายละเอียดการทำรายงานโครงงาน 
 

4 กิจกรรมการเรียนรู้  
ครั้งที่/ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการ

วัดผล 
5/12 

 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน  
(MOTIVATION) 
1. ครทูักทายและตรวจสอบ

รายชื่อนักศึกษาแลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสารของวิทยาลัยฯ 

2. ครูชี้แจง คำอธิบายรายวิชา 
จุดประสงค์ของรายวิชา 
และสมรรถนะรายวิชา  

1.เอกสาร
ประกอบการเรียน
วิชา โครงงาน 
2. ระบบ Google 
Classroom 
3.โปรเจคเตอร์ 
4.เครื่อง
คอมพิวเตอร์พกพา 

• แบบประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู้ 

• แบบทดสอบ
ก่อนเรียน 

• แบบทดสอบ
หลังเรียน 

 

• แบบประเมิน
พฤติกรรมการเรียนรู้ 

• แบบทดสอบก่อน
เรียน 

• แบบทดสอบหลัง
เรียน 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3. ครแูนะนำเกณฑ์การให้
คะแนน การวัดประเมินผล 
และจำนวนคาบที่เรียน 

4. ครชูี้แจงจุดประสงค์ของการ
เรียนรู้หน่วยที่ 5 แนวและ
แนวทางการเรียนการสอน 

5. ครสูำรวจความพร้อมของ
นักเรียน 

ขั้นศึกษาข้อมูล  
(INFORMATION ) 
1. นักเรียนฟังครูบรรยาย
เรื่อง การจัดทำรายงาน
โครงงานในรูปแบบการวิจัย 5 
บท พร้อมกับจดบันทึก
ซักถาม ข้อสงสัย 
2. นักเรียนแลกเปลี่ยน
ข้อคิดเห็นกับคร ูหรือครสูุ่ม
เรียกนักเรียน เพ่ือซักถาม
หรือแสดงความคิดเห็น 
3.นักเรียนและครูร่วมสรุป
เนื้อหา 
ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ 
(APPLICATION)  
1.นักเรียนทำใบงานที่ 1 โดย
ครูเดินดูแลนักศึกษาอย่าง
ใกล้ชิด และหมั่นสังเกต
พฤติกรรมการเรียนของ
นักศึกษา 
2.นักเรียนทำแบบฝึกหัด โดย
ครูเดินดูแลนักศึกษาอย่าง
ใกล้ชิด และหมั่นสังเกต
พฤติกรรมการเรียนของ
นักศึกษา 

หรือแท็บเล็ต หรือ 
สมาร์ทโฟน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

3.นักเรียนและครูร่วมสรุปผล
การทดลองใบงานที่ 1 และ
แลกเปลี่ยนเหตุผลระหว่างกัน 
4.นักเรียนและครูร่วมเฉลย
แบบฝึกหัด และแลกเปลี่ยน
เหตุผลระหว่างกัน 
ข ั ้นสร ุปและประเม ินผล
(PROGRESS) 
1.นักเรียนทำทดสอบ
แบบทดสอบหน่วยที่ 5 โดย
ครูเดินดูแลนักเรียนอย่าง
ใกล้ชิด และหมั่นสังเกต
พฤติกรรมการเรียนของ
นักเรียน 
2.นักเรียนรับฟังคำเฉลย
แบบทดสอบ หน่วยที่ 5 จาก
ครแูละแลกเปลี่ยนเหตุผล
ระหว่างกัน 
3.ครูบันทึกผลการประเมิน 

 
5. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 5.1  การแบ่งคะแนน 

ความรู้       6  คะแนน 
ทักษะ       8    คะแนน 
จิตพิสัย       6  คะแนน 
รวม        20 คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 5.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนประจำหน่วย
การเรียนรู้ แล้วนำคะแนนประเมินผลในหน่วยการเรียนรู้ดังนี้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๕-๗๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๐-๗๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๕-๖๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๐-๖๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๕-๕๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๐-๕๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก 
 คะแนนผลการประเมินต่ำกว่าร้อยละ 50    ระดับผลการเรียนอยู่ในไม่ผ่านเกณฑ์ 
6. เครื่องมือวัดประเมินผล 

6.1  ใบงาน 
6.2  แบบทดสอบก่อนเรียน 
6.3  แบบทดสอบหลังเรียน  
6.4  แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

7. บันทึกหลังการสอน 

• ผลการใช้แผนการสอน. 
............................................................................................................................. ......................................……

………………………………………………………………………………………………..………………………………………...............…………
………………………………………………………………………………………..………………………………………...............…………………
………………………………………………………………………………..………………………………………...............…………………………
………………………………………………………………………..………………………………………...............…………………………………
………………………………………………………………..………………………………………...............…………………………………………
……………………………………………………..………………………………………...............……………………………………………………
…………………………………………..……………………………………………...............………………………………………………………… 
 

• ผลการเรียนของนักเรียน 
.............................................................…………………………………..………………………………………...............……

…………………………………..………………………………………...............………………………………………..……………………………
…………...............……...................................................... ................................................………………………………………
………………………………………………………………………..………………………………………...............……………………………..…
……………………………………..........................................................................................................................................
..................…………………………………..………………………………………...............………………………………………..……………
………………………….........…………………………………..………………………………………...............……......…….......................
..........…………………………………..………………………………………...............………………………………………..…………………… 
 

• ผลการสอนของครู 
..................................................................................................................................................................

...........……………………………………………………………………………………………………..………………………………………..........

............................................................................................................................................... ....................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………...……………………………........... 

 
 



 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  

หน่วยที่ 5   การจัดทำรายงานโครงงานในรูปแบบการวิจัย 5 บท 
 

คำชี้แจง  จงเลือกคำตอบท่ีถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว 
1. การจัดทำรายงานโครงงานทางวิชาการมีส่วนประกอบสำคัญก่ีส่วนอะไรบ้าง 
 ก. 3  ส่วน คือ ส่วนประกอบตอนต้น  ส่วนเนื้อหา ส่วนประกอบตอนท้าย 
 ข. 3  ส่วน คือ ส่วนปก ส่วนเนื้อหา ส่วนภาคผนวก 
 ค. 4 ส่วน คือ ส่วนปก ส่วนประกอบตอนต้น  ส่วนเนื้อหา ส่วนประกอบตอนท้าย 
 ง. 5  ส่วน คือ  ส่วนปก ส่วนคำนำ ส่วนสารบัญ ส่วนเนื้อหา ส่วนภาคผนวก 
2. การจัดทำรายงานโครงงานเป็นรูปเล่มในรูปแบบงานวิจัย 5 บท มีส่วนประกอบที่สำคัญก่ีส่วน 
 ก. 3 ส่วน ข. 8 ส่วน 
 ค. 4 ส่วน ง. 10 ส่วน 
3. ข้อใดเป็นส่วนประกอบของปกครบถ้วนสมบูรณ์  
 ก. ปกนอก ปกใน ปกหลัง 
 ข. ปกนอก ปกใน ใบรองปกหลัง ปกหลัง 
 ค. ปกนอก ใบรองปก ปกใน ใบรองปกหลัง ปกหลัง 
 ง. ปกนอก ใบรองปก ปกใน ปกหลัง 
4. ใบรับรองโครงงานมีไว้เพ่ืออะไร 
 ก. เพ่ือใช้ในการประเมินโครงงาน 
 ข. เพ่ือให้โครงงานได้รับการรับรองให้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรฯ 
 ค. เพ่ือให้คณะกรรมการสอบโครงงานลงลายเซ็นต์รับรองโครงงาน 
 ง. ข้อ ก และ ข ถูก 
5. กิตติกรรมประกาศมีไว้เพ่ืออะไร 
 ก. เพ่ือแสดงรายชื่อผู้ให้การสนับสนุน ช่วยเหลือในการทำโครงงาน 
 ข. เพ่ือประกาศในทราบว่ามีใครบ้างเป็นผู้สนับสนุนโครงงาน 
 ค.  เพื่อแสดงการอุทิศความดีของหนังสือให้แก่ผู้มีพระคุณซึ่งให้ความช่วยเหลือสนับสนุนจนโครงงาน
  สำเร็จ 
 ง. เพ่ือขอบคุณอาจารย์ประจำวิชา/ที่ปรึกษาโครงงานและคณะกรรมการสอบโครงงาน 
6. ข้อใดไม่ใช่ส่วนประกอบของสารบัญในรายงานโครงงาน 
 ก. สารบัญเนื้อหา ข. สารบัญตาราง 
 ค. สารบัญ ง. สารบัญภาพประกอบ 
 
 
 



 

 

7. บทที่ 3 ของรายงานโครงงานคือหัวเรื่องอะไร 
 ก. เอกสาร ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 ข. ผลการดำเนินงานโครงงาน 
 ค. วิธีการดำเนินงานโครงงาน 
 ง. สรุปผลการดำเนินงานโครงงาน 
8. ข้อใดคือส่วนประกอบของภาคผนวก 
 ก. แบบบันทึกการปฏิบัติงาน 
 ข. เค้าโครงร่างโครงงาน 
 ค. เอกสารอ่ืน ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับการจัดรายงาน 
 ง. ถูกทุกข้อ 
9. รายงานผลการนำไปใช้ประโยชน์มีไว้เพ่ืออะไร 
 ก. เพ่ือแสดงให้เห็นถึงประโยชน์ของการทำโครงงานที่มีต่อบุคคลที่เก่ียวข้อง 
 ข. เพ่ือให้อาจารย์ประจำวิชา/คระกรรมการสอบโครงงานได้พิจารณา 
 ค. เพ่ือบอกประโยชน์ของรายงานโครงงาน 
 ง. เพ่ือบอกวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงงานไดบรรลุผลสำเร็จแล้ว 
10. หลักการพิมพ์รายงานโครงงานควรพิมพ์บทที่อย่างไร 
 ก. พิมพ์ไว้กึ ่งกลางหน้ากระดาษด้วยตัวอักษร Cordia New ขนาด 18 point หนา ห่างจากขอบบน 
  2 นิ้ว 
 ข.  พิมพ์ไว้กึ ่งกลางหน้ากระดาษด้วยตัวอักษร Cordia New ขนาด 16 point หนา ห่างจากขอบบน  
  1.5 นิ้ว 
 ค. พิมพ์ไว้กึ่งกลางหน้ากระดาษด้วยตัวอักษร Cordia New หรือ Angsana New ขนาด 18 point
 หนา ห่างจากขอบบน 2 นิ้ว 
 ง. พิมพ์ไว้กึ ่งกลางหน้ากระดาษด้วยตัวอักษร Angsana UPC/Angsana New ขนาด 16 point หนา 
  ห่างจากขอบบน 1.5 นิ้ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
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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              
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5  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอ 
0.5 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไม่สม่ำเสมอ 
0  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ 

 
 

 

 

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



 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 การนำเสนอผลการดำเนินงานและการประเมินโครงงาน  จำนวน 12 ชั่วโมง 
1. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจำหน่วย 

1.1 จุดประสงค์ทั่วไป  
1.1.1 เพื่อให้มีความรู้พื ้นฐานเกี่ยวกับการนำเสนอผลการดำเนินงานและการประเมินโครงงาน   

และมีทัศนคติที่ด ี 
1.1.2 มีคุณธรรมและจริยธรรมตามที่สถานศึกษากำหนด  
1.1.3 เพ่ือให้มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ  มีกิจนิสัยในการค้นคว้าเพ่ิมเติม ปฏิบัติงานด้วยความละเอียด

รอบคอบโดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คำนึงถึงความถูกต้องและปลอดภัย 
1.2 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

1.2.1 บอกรูปแบบและวิธีการนำเสนอผลการดำเนินงานโครงงานได้ 
1.2.2 บอกความหมายและวัตถุประสงค์ของการประเมินผลโครงงานได้ 
1.2.3 บอกหลักเกณฑ์การประเมินผลโครงงานได้ 
1.2.4 ความมีเหตุมีผลในการปฏิบัติงาน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผู้เรียนจะต้องมี

การใช้หลักการเรียนรู้และเวลาที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ 
1.2.5 มีคุณธรรมและจริยธรรมตามที่สถานศึกษากำหนด 
1.2.6 มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ  มีกิจนิสัยในการค้นคว้าเพิ่มเติม ปฏิบัติงานด้วยความละเอียด

รอบคอบโดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คำนึงถึงความถูกต้องและปลอดภัย 
2 สมรรถนะประจำหน่วย 

2.1 นำเสนอผลการดำเนินงานตามโครงงาน 
2.2 ประเมินโครงงานและรายงานผลการปฏิบัติงาน 

3 เนื้อหา 
3.1 การนำเสนอผลการดำเนินงานโครงงาน 

 3.2 การประเมินผลโครงงาน 
 

4 กิจกรรมการเรียนรู้  
ครั้งที่/ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการ

วัดผล 
6/12 

 
 
 
 
 
 
 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน  
(MOTIVATION) 
1. ครทูักทายและตรวจสอบ

รายชื่อนักศึกษาแลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสารของวิทยาลัยฯ 

1.เอกสาร
ประกอบการเรียน
วิชา โครงงาน 
2. ระบบ Google 
Classroom 
3.โปรเจคเตอร์ 

• แบบประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู้ 

• แบบทดสอบ
ก่อนเรียน 

• แบบทดสอบ
หลังเรียน 

• แบบประเมิน
พฤติกรรมการเรียนรู้ 

• แบบทดสอบก่อน
เรียน 

• แบบทดสอบหลัง
เรียน 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. ครูชี้แจง คำอธิบายรายวิชา 
จุดประสงค์ของรายวิชา 
และสมรรถนะรายวิชา  

3. ครแูนะนำเกณฑ์การให้
คะแนน การวัดประเมินผล 
และจำนวนคาบที่เรียน 

4. ครชูี้แจงจุดประสงค์ของการ
เรียนรู้หน่วยที่ 6 แนวและ
แนวทางการเรียนการสอน 

5. ครสูำรวจความพร้อมของ
นักเรียน 

ขั้นศึกษาข้อมูล  
(INFORMATION ) 
1. นักเรียนฟังครูบรรยาย
เรื่อง การนำเสนอผลการ
ดำเนินงานและการประเมิน
โครงงาน พร้อมกับจดบันทึก
ซักถาม ข้อสงสัย 
2. นักเรียนแลกเปลี่ยน
ข้อคิดเห็นกับคร ูหรือครสูุ่มม
เรียกนักเรียน เพ่ือซักถาม
หรือแสดงความคิดเห็น 
3.นักเรียนและครูร่วมสรุป
เนื้อหา 
ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ 
(APPLICATION)  
1.นักเรียนทำใบงานที่ 1 โดย
ครูเดินดูแลนักศึกษาอย่าง
ใกล้ชิด และหมั่นสังเกต
พฤติกรรมการเรียนของ
นักศึกษา 
2.นักเรียนทำแบบฝึกหัด โดย
ครูเดินดูแลนักศึกษาอย่าง
ใกล้ชิด และหมั่นสังเกต

4.เครื่อง
คอมพิวเตอร์พกพา 
หรือแท็บเล็ต หรือ 
สมาร์ทโฟน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

พฤติกรรมการเรียนของ
นักศึกษา 
3.นักเรียนและครูร่วมสรุปผล
การทดลองใบงานที่ 1 และ
แลกเปลี่ยนเหตุผลระหว่างกัน 
4.นักเรียนและครูร่วมเฉลย
แบบฝึกหัด และแลกเปลี่ยน
เหตุผลระหว่างกัน 
ข ั ้นสร ุปและประเม ินผล
(PROGRESS) 
1.นักเรียนทำทดสอบ
แบบทดสอบหน่วยที่ 6 โดย
ครูเดินดูแลนักเรียนอย่าง
ใกล้ชิด และหมั่นสังเกต
พฤติกรรมการเรียนของ
นักเรียน 
2.นักเรียนรับฟังคำเฉลย
แบบทดสอบ หน่วยที่ 6 จาก
ครแูละแลกเปลี่ยนเหตุผล
ระหว่างกัน 
3.ครูบันทึกผลการประเมิน 

 
5. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 5.1  การแบ่งคะแนน 

ความรู้       4.5  คะแนน 
ทักษะ       6    คะแนน 
จิตพิสัย       4.5  คะแนน 
รวม        15 คะแนน 
 
 
 
 
 

 



 

 

 5.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนประจำหน่วย
การเรียนรู้ แล้วนำคะแนนประเมินผลในหน่วยการเรียนรู้ดังนี้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๕-๗๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๐-๗๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๕-๖๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๐-๖๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๕-๕๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๐-๕๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก 
 คะแนนผลการประเมินต่ำกว่าร้อยละ 50    ระดับผลการเรียนอยู่ในไม่ผ่านเกณฑ์ 
6. เครื่องมือวัดประเมินผล 

6.1  ใบงาน 
6.2  แบบทดสอบก่อนเรียน 
6.3  แบบทดสอบหลังเรียน  
6.4  แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

7. บันทึกหลังการสอน 

• ผลการใช้แผนการสอน 
............................................................................................................................. ......................................……

………………………………………………………………………………………………..………………………………………...............…………
………………………………………………………………………………………..………………………………………...............…………………
………………………………………………………………………………..………………………………………...............…………………………
………………………………………………………………………..………………………………………...............…………………………………
………………………………………………………………..………………………………………...............…………………………………………
……………………………………………………..………………………………………...............……………………………………………………
…………………………………………..……………………………………………...............………………………………………………………… 
 

• ผลการเรียนของนักเรียน 
.............................................................…………………………………..………………………………………...............……

…………………………………..………………………………………...............………………………………………..……………………………
…………...............……......................................................................................................………………………………………
………………………………………………………………………..………………………………………...............……………………………..…
……………………………………..........................................................................................................................................
..................…………………………………..………………………………………...............………………………………………..……………
………………………….........…………………………………..………………………………………...............……......…….......................
..........…………………………………..………………………………………...............………………………………………..…………………… 
 

• ผลการสอนของครู 
..................................................................................................................................................................

...........……………………………………………………………………………………………………..………………………………………..........

............................................................................................................................................... ....................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………...……………………………........... 

 
 



 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  

หน่วยที่ 6   การนำเสนอผลการดำเนินงานและการประเมินโครงงาน 
 

คำชี้แจง  จงเลือกคำตอบท่ีถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว 
1. ข้อใดเป็นประโยชน์ของการนำเสนอผลการดำเนินงานโครงงาน  
 ก. เปิดโอกาสให้ผู้จัดทำโครงงานได้แสดงกระบวนการทำงานและผลผลิตที่ได้จากโครงงาน 
 ข. เป็นการฝึกทักษะ สร้างความเชื่อมั่น กล้าแสดงออก เกิดความภาคภูมิใจในผลงาน 
 ค. เป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงาน 
 ง. ถูกทุกข้อ 
2. ข้อใดเป็นการนำเสนอโครงงานด้วยวาจา  
 ก. การโต้วาท ี
 ข. การจัดเป็นนิทรรศการโครงงาน 
 ค. การนำเสนอหน้าชั้นเรียน ประกอบแผ่นใส สไลด์ หรือคอมพิวเตอร์ 
 ง. การเข้าพบอาจารย์ผู้สอบโครงงานพร้อมรายงานโครงงาน 
3. ข้อใดเป็นบุคลิกภาพภายนอกท่ีต้องพัฒนา 
 ก. รูปร่าง หน้าตา น้ำเสียง ข. ความรอบรู้เนื้อหาที่นำเสนอ 
 ค. ความเชื่อมั่นตนเอง ง. ความมีมนุษยสัมพันธ์ 
4. การนำเสนอรูปแบบใดที่ต้องจัดทำป้ายนิเทศ 
 ก. การนำเสนอโครงงานด้วยวาจา 
 ข. การเสนอโครงงานเป็นเอกสารรายงาน 
 ค. การจัดนิทรรศการโครงงาน 
 ง. ถูกทุกข้อ 
5. การประเมินผลโครงงานหมายถึงอะไร 
 ก. การตรวจความถูกต้องของการจัดทำรายงานโครงงาน 
 ข. กระบวนการศึกษา แสวงหาความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการโครงงาน 
 ค. การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้ได้ผลการดำเนินงาน 
 ง. การกำหนดเกณฑ์ และคุณภาพของโครงงาน 
6. ข้อใดไม่ใช่วัตถุประสงค์ของการประเมินผลโครงงาน 
 ก. เพ่ือวัดผลโครงงานว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงงานหรือไม่ 
 ข. เพ่ือพิจารณาความเหมาะสม ถูกต้องของการให้คะแนน/เกรด แก่ผู้จัดทำโครงงาน 
 ค. เพ่ือปรับปรุงและพัฒนางานโครงงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง 
 ง. เพ ื ่อศ ึกษาว ่าว ัตถ ุประสงค ์ท ี ่ต ้องการให ้บรรล ุผลน ั ้นม ีความเหมาะ สมและสอดคล ้องกับ 
  สถานการณ์อยู่หรือไม่ 
 



 

 

7. ข้อใดไม่ใช่ผู้ประเมินโครงงาน  
 ก. อาจารย์ประจำวิชาโครงงาน 
 ข. วิทยากรหรือผู้เชี่ยวชาญ 
 ค. อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน  
 ง. คณะกรรมการสอบโครงงาน 
8. การประเมินผลโครงงาน ควรประเมินระยะใด 
 ก. ประเมินผลโครงงานระหว่างการปฏิบัติงาน 
 ข. ประเมินผลโครงงานก่อนการปฏิบัติงาน 
 ค. ประเมินผลโครงงานหลังการปฏิบัติงาน 
 ง. ถูกทุกข้อ 
9. การประเมินเค้าโครงร่างโครงงาน เป็นการประเมินระยะใด 
 ก. ปฏิบัติงานประเมินผลโครงงานระหว่างการปฏิบัติงาน 
 ข. ประเมินผลโครงงานก่อนการปฏิบัติงาน 
 ค. ประเมินผลโครงงานหลังการปฏิบัติงาน 
 ง. ประเมินผลโครงงานระยะวางแผนการปฏิบัติงาน 
10. ข้อใดเป็นการประเมินผลโครงงานระหว่างการปฏิบัติงาน 
 ก. การประเมินพฤติกรรมการทำงาน 
 ข. การประเมินแผนธุรกิจ 
 ค. การประเมินรูปเล่มรายงาน 
 ง. การประเมินการนำเสนอผลการดำเนินงาน 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 

สาขาวิชา...................................สาขางาน.................................ระดับชั้น................................. .กลุ่ม......................... 
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2              
3              
4              
5              
6              
7              
8              
9              
10              
11              
12              
13              
14              
15              
16              
17              
18              
19              
20              
หมายเหตุ                 -  เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

5  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอ 
0.5 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไม่สม่ำเสมอ 
0  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ 

 
 

 

 

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


