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ค าน า 
 

วิชา โครงงาน เล่มนี้ได้เรียบเรียงจากด าราเอกสารต่าง ๆ เพ่ือใช้ประกอบการเรียนวิชาโครงงานตาม
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2563  ของส านักงานคณะการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ 

ทักษะอย่างหนึ่งที่จ าเป็นต้องสร้างให้เกิดขึ้นแก่ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 คือ ทักษะด้านการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ และทักษะการแก้ไขปัญหา (Critical Thinking and Problem Solving) และในปัจจุบัน ประเทศไทย
ได้พัฒนาประเทศโดยใช้โมเดล Thailand 4.0 เป็นโมเดลขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย เป็นการเปลี่ยนผ่านจาก
ภาคอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรด์ และนวัตกรรมการเกษตร เป็นการเน้นการ
บริหารจัดการและใช้เทคโนโลยีหรือ Smart Farming เปลี่ยนจากSMEs แบบเดิมไปสู่การเป็น Smart Enterprises 
และ Startups ที่มีศักยภาพสูง เปลี่ยนจากรูปแบบบริการแบบเดิมซึ่งมีการสร้างมูลค่าต่อนข้างต่ า ไปสู่บริการที่มี
มูลค่าสูง เปลี่ยนจากแรงงานทักษะต่ าไปสู่แรงงานที่มีความรู้และทักษะสูง เพ่ือมุ่งสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน 
เพ่ือให้ผู้เรียนได้เข้าใจโมเดล Thailand 4.0 และมีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ในหนังสือเล่มนี้จึงเป็นแนวทาง
การบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาต่าง ๆ ผนวกกับวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน ที่ให้ผู้เรียนได้รับ
ประสบการณ์ตรงจากการได้ลงมือปฏิบัติ ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในการพัฒนากระบวนการคิดอย่าง เป็น
ระบบลงมือปฏิบัติอย่างมีแบบแผน โดยการเริ่มต้นจากการวางแผน การด าเนินงาน และก็อย่างเป็นขั้นตอน 

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มนี้จะมีประโยชน์ต่อผู้เรียนและผู้สนใจทั่วไปในการศึกษาวิชาโครงงาน เพื่อให้
ผู้เรียนสามารถน าความรู้ไปประยุกใช้ได้อย่างถูกต้องและเกิดประโยชน์ต่อไป 

 

 

นายจักรกริช ชังชะนา 

ผู้จัดท า 

 

 

 

 

 

 

  



 
 
 
 
 

แผนการจัดการเรียนรู้และการประเมินผลตามสภาพจริง 
ส่วนที่ 1 รายวิชา 

1.ชื่อวิชา โครงงาน รหัสวิชา 30104-8502 จ านวน 4 หน่วยกิต 4 ชั่วโมง 
2.ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการจัดท าโครงการ   การวางแผน   การออกแบบชิ้นงาน  การจัดเตรียมวัสดุ  
อุปกรณ์  การด าเนินงานในการสร้างผลงานที่ใช้ความรู้  และทักษะในระดับช่างฝีมือโดยมีรายงาน  และประเมินผล
โครงการ 
3.จุดประสงค์รายวิชา 

1. เพ่ือประมวลความรู้  และทักษะจากการศึกษามาประยุกต์ในการสร้างผลงาน 
2. เพ่ือให้เกิดความคิดริเริ่ม  สร้างสรรค์และพัฒนางานในวิชาชีพที่ศึกษา 
3. เพ่ือให้มีความสามารถในการวางแผน ด าเนินงาน แก้ปัญหา ประเมินผล ท ารายงาน และน าเสนอผลงาน 
4.  เพ่ือให้มีเจตคติ  และกิจนิสัย  มีความรับผิดชอบและจรรยาบรรณในงานอาชีพ 

4.สมรรถนะรายวิชา 
 1.เข้าใจหลักการด าเนินงานโครงการ การวางแผน การด าเนินงาน การแก้ปัญหาการประเมินผล การท า
รายงาน  และน าเสนอผลงาน 
 2.คิดริเริ่ม  สร้างสรรค์  และพัฒนาในวิชาชีพที่ศึกษา  วางแผนงาน  ด าเนินงาน  แก้ปัญหา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.ตารางวิเคราะห์หลักสูตร 
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1. ความรู้เบื้องต้นในการจัดท าโครงการ 1 2 1 - - - 2 2   8 5   8 
2. กระบวนการจัดท าโครงการ 1 1 1 - - - 3 3 9 4 8 
3. การเลอืกหวัข้อโครงการ 1 2 2 - - - 3 4 12 3 8 
4. การเขียนโครงการ 2 2 3 - - - 5 3 15 2 16 
5. การจัดท าโครงการ 2 3 2 - - - 5 4 16 1 16 
6. การน าเสนอผลงานการจัดท าโครงการ 1 1 2 - - - 3 4 12 3 4 
7. การประเมินผลโครงการ 1 1 2 - - - 3 5 12 3 4 
8. นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และทรัพย์สินทาง
ปัญญา 1 2 3 - - - 5 5 16 1 4 

 
รวม 

10 14 16 - - - 
30 30 100  72 

40 
ล าดับความส าคัญ 1 2 3    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

พฤติกรรม 

ช่ือหน่วย 



6.ก าหนดหน่วยการเรียนรู้จากการวิเคราะห์ค าอธิบายรายวิชา 
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ประจ าหน่วย สมรรถนะประจ าหน่วย 

หน่วยที่ 1 ความรู้เบื้องต้นการจัดท า
โครงการ 

1.1อธิบายความหมายของโครง การได้ถูกต้อง 
1.2บอกความส าคัญของโครงการได้ 
1.3บอกประโยชน์ของการจัดท าโครงการได้ 
1.4บอกประเภทของโครงการได้ 
1.5บอกรูปแบบของโครงการได้ 
1.6บอกลักษณะการจัดท าโครง การได้ 
1.7บอกขั้นตอนการท าโครงการได้ 

-แสดงความรู้เรื่องการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนา
กระบวนการคิด 
-แสดงความรู้เรื่องการ
เรียนการสอนโดยใช้
โครงการหรือโครงงาน 
-สรุปวิธีการเรียนการสอน
แบบบูรณาการ 

หน่วยที่ 2 กระบวนการจัดท า
โครงการ 
 

2.1บอกการส ารวจความสนใจและความพร้อม
ได้ 
2.2บอกการวางแผนจัดท าโครงการได้ 
2.3บอกการตัดสินใจเลือกโครงการได้ 
2.4บอกการเสนอขออนุมัติโครงการได้ 
2.5บอกการด าเนินงานตามโครงการได้ 
2.6บอกการจัดท ารายงานได้ 
2.7บอกการประเมินผลโครงการได้ 
2.8บอกทักษะกระบวนการในการจัดท า
โครงการได้ 

-แสดงความรู้เรื่องการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนา
กระบวนการคิด 
-แสดงความรู้เรื่องการ
เรียนการสอนโดยใช้
โครงการหรือโครงงาน 
-สรุปวิธีการเรียนการสอน
แบบบูรณาการ 

หน่วยที่ 3 การเลือกหัวข้อโครงการ 
 

3.1บอกการเลือกโครงการของผู้เรียนได้ 
3.2อธิบายการเลือกหัวข้อที่จะท าโครงการได้ 
3.3บอกประเภทของหัวข้อโครงการได้ 
3.4บอกเกณฑ์ท่ีใช้พิจารณาในการเลือกหัวข้อ
โครงการได้ 
3.5บอกการตัดสินใจเลือกโครงการได้ 
 

-แสดงความรู้เรื่องการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนา
กระบวนการคิด 
-แสดงความรู้เรื่องการ
เรียนการสอนโดยใช้
โครงการหรือโครงงาน 
-สรุปวิธีการเรียนการสอน
แบบบูรณาการ 

หน่วยที่ 4  การเขียนโครงการ 
 

4.1อธิบายความหมายการเขียนโครงการได้
ถูกต้อง 
4.2บอกประเภทวิธีการเขียนโครงการได้ 
4.3บอกองค์ประกอบการเขียนโครงการได้ 
4.4บอกล าดับขั้นตอนการเขียนโครงการได้ 
4.5บอกการใช้ถ้อยค า  ส านวนในการเขียน
โครงการได้ 
4.6บอกการใช้ภาษาในการการเขียนโครงการ
ได้ 
4.7บอกปัจจัยที่สนับสนุนการเขียนได้ 

-แสดงความรู้เรื่องการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนา
กระบวนการคิด 
-แสดงความรู้เรื่องการ
เรียนการสอนโดยใช้
โครงการหรือโครงงาน 
-สรุปวิธีการเรียนการสอน
แบบบูรณาการ 



4.8บอกปัญหาในการเขียนโครง การได้ 
หน่วยที่ 5 การจัดท าโครงการ 
 

5.1บอกการคิดและเลือกหัวข้อโครงการได้ 
5.2อธิบายการศึกษาเอกสารที่เก่ียวข้องได้
ถูกต้อง 
5.3บอกการด าเนินการจัดท าโครงการได้ 
5.4บอกการรายงานการจัดท าโครงการได้   
5.5จรรยาบรรณของผู้ท าโครง การ / นักวิจัย
ได้ 

-แสดงความรู้เรื่องการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนา
กระบวนการคิด 
-แสดงความรู้เรื่องการ
เรียนการสอนโดยใช้
โครงการหรือโครงงาน 
-สรุปวิธีการเรียนการสอน
แบบบูรณาการ 

หน่วยที่ 6 การน าเสนอผลงาน 6.1บอกความส าคัญของการน า เสนอผลงาน
ได้ 
6.2 บอกจุดมุ่งหมายในการน า เสนอผลงานได้ 
6.3 อธิบายความหมายการน าเสนอผลงานได้
ถูกต้อง 
6.4บอกประเด็นส าคัญท่ีควรจัดให้ครอบคลุม
ในการน าเสนอผลงานได้ 
6.6บอกลักษณะการน าเสนอที่ดีได้ 
6.7บอกเทคนิคการน าเสนอผล งานได้ 
6.8บอกการใช้สื่อโสตทัศน์ประกอบการ
น าเสนอผลงานได้ 
6.9 บอกคุณสมบัติของผู้น าเสนอได้ 

-แสดงความรู้เรื่องการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนา
กระบวนการคิด 
-แสดงความรู้เรื่องการ
เรียนการสอนโดยใช้
โครงการหรือโครงงาน 
-สรุปวิธีการเรียนการสอน
แบบบูรณาการ 

หน่วยที่ 7  การประเมินผลโครงการ 
 

7.1 อธิบายความหมายของการประเมินผล
โครงการได้ถูกต้อง  
7.2 บอกความส าคัญของการประเมินผล
โครงการได้ 
7.3 บอกจุดมุ่งหมายของการประเมินผล
โครงการได้ 
7.4บอกปัจจัยที่ควรพิจารณาในการ
ประเมินผลโครงการได้     
7.5 บอกวิธีการประเมินผลโครง การได้ 
7.6บอกประเภทของการประเมินผลโครงการ
ได้ 
7.7 บอกขั้นตอนในการประเมินผลโครงการได้ 
7.8 บอกรูปแบบการประเมินผลโครงการได้ 
7.9บอกเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล
โครงการได้ 
7.10บอกการเขียนรายการประเมินผล
โครงการได้    
7.11บอกปัญหาของการประเมินผลโครงการ

-แสดงความรู้เรื่องการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนา
กระบวนการคิด 
-แสดงความรู้เรื่องการ
เรียนการสอนโดยใช้
โครงการหรือโครงงาน 
-สรุปวิธีการเรียนการสอน
แบบบูรณาการ 



ได้ 
หน่วยที่ 8  นวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  
และทรัพย์สินทางปัญญา 
 

8.1อธิบายความหมายของนวัต กรรมได้ 
8.2บอกประเภทของนวัต กรรมได้  
8.3อธิบายความหมายสิ่ง ประดิษฐ์ได้  
8.4บอกประเภทสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ได้ 
8.5บอกข้อก าหนดการประกวดสิ่งประดิษฐ์
ของคนรุ่นใหม่ เพ่ือพัฒนาต่อยอดนวัตกรรม
และเทคโนโลยีได้  
8.6บอกแบบเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคน
รุ่นใหม่ได้ 
8.7 บอกขั้นตอนการน าผลิต ภัณฑ์สิ่งประดิษฐ์
ใหม่เข้าสู่ตลาดได้ 
8.8อธิบายความหมายของทรัพย์สินทางปัญญา
ได้ 
8.9บอกประเภทของทรัพย์สินทางปัญญาได้ 
8.10บอกกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาได้ 
 

-แสดงความรู้เรื่องการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนา
กระบวนการคิด 
-แสดงความรู้เรื่องการ
เรียนการสอนโดยใช้
โครงการหรือโครงงาน 
-สรุปวิธีการเรียนการสอน
แบบบูรณาการ 



๗.เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้สภาพจริง 
 ๗.๑ การแบ่งคะแนน คิดเป็นร้อยละ 50 ผ่านเกณฑ์การประเมิน 

หน่วยที่ ทดสอบ 
(พุทธพิสัย) 

ผลงาน/
ปฏิบัติงาน 

(ทักษะพิสัย) 

พฤติกรรม 
(จิตพิสัย) 

รวม ร้อยละ50 
ของคะแนนเต็ม 

๑ 4 2 2 8 4 
๒ 3 3 3 9 4.5 
๓ 5 3 4 12 6 
๔ 7 5 3 15 7.5 
๕ 7 5 4 16            8 
6 4 3 4 12 6 
7 4 3 4 12 6 
8 6 5 5 16 8 

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

การวัดผลประเมินผลน าคะแนนแต่ละหน่วยการเรียนรวมกันแล้วน ามาประเมินผลการเรียนรู้ ดังนี้ 
  คะแนนผลการประเมิน ๘๐ ขึ้นไป    ระดับผลการเรียน ๔ 
  คะแนนผลการประเมิน ๗๕-๗๙    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 
  คะแนนผลการประเมินต่ ากว่า ๔๙ ลงมา   ระดับผลการเรียน ๐ 
๘. เครื่องมือวัดผล 

8.1 แบบสังเกตการท างานกลุ่มและน าเสนอผลงานกลุ่ม 
8.2 แบบฝึกหัดหน่วย 
8.3 แบบทดสอบหลังเรียน (Post–test) หน่วย 
8.4 แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ตามสภาพจริง 
 

 



ส่วนที่ ๒ แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ ความรู้เบื้องต้นการจัดท าโครงการ จ านวน       8          ชั่วโมง 

1.จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจ าหน่วย 
 1.จ าแนกองค์ประกอบโครงการได้ 
 2.จ าแนกองค์ประกอบของโครงงานวิชาชีพแต่ละประเภท 
 3.เขียนโครงงานวิชาชีพได้ถูกต้องครบถ้วนตามองค์ประกอบ 
2. สมรรถนะประจ าหน่วย 

1.เสนอหัวข้อโครงงานสอดคล้องกับสาขาวิชา 
2.เขียนโครงงานวิชาชีพได้ถูกต้องครบถ้วนตามหลักการ 

3. เนื้อหา 
1.บทน า 
2.ความหมายของโครงการ 
3.ความส าคัญของโครงการ 
4.ประโยชน์ของการจัดท าโครงการ 
5.ประเภทของโครงการ 
6.รูปแบบของโครงการ 
7.ลักษณะการจัดท าโครงการ 
8.ขั้นตอนการท าโครงการ 

4. ก าหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 
สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 

1.เสนอหัวข้อโครงงานสอดคล้องกับสาขาวิชา 
2.เขียนโครงงานวิชาชีพได้ถูกต้องครบถ้วนตามหลักการ 

 

1.เครื่องมือในการวัดประเมินผลการเรียนรู้สังเกตผู้เรียนมี
ความสนใจเกิดความเข้าใจในสาระการเรียนรู้ตลอดจนแสดง
ความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
2.แสดงความคิดเห็นและสรุปสาระการเรียนรู้ประจ าหน่วย
ได้อย่างถูกต้องทันเวลาที่ก าหนดและเป็นระเบียบ 
3.ผู้เรียนทดสอบหลังเรียนโดยได้คะแนน 50%  เป็นอย่าง
ต่ า 

 
 
 
 
 

 
  



5. กิจกรรมการเรียนการสอน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ครั้งที่ / 
ชั่วโมง 

กิจกรรม สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน 
เครื่องมือและ
วิธีการวัดผล 

1/4 
2/4 

1. ครูชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับ
จุดประสงค์ สมรรถนะและค าอธิบาย
รายวิชา การวัดผลและประเมินผลการ
เรียน คุณลักษณะนิสัยที่ต้องการให้
เกิดข้ึน และข้อตกลงในการเรียน 
2. ครูให้หนังสือเรียน 
3. ครูน าเข้าสู่บทเรียน และแจ้ง
จุดประสงค์การเรียน 
4. เตรียมความพร้อมและถามทบทวน
เนื้อหา 
5. ครูสอนเนื้อหาสาระ 
6. นักเรียนท าแบบฝึกหัด 
7. ครูและนักเรียนร่วมกันเฉลย
แบบฝึกหัด และร่วมอภิปรายสรุป
บทเรียน 
8. นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน
หน่วยที่ 1 
9.สรุปสาระส าคัญ 
 

1.เอกสารประกอบ
รายวิชา 
2. ระบบ GOOGLE 
CLASSROOM 
3.วัสดุอุปกรณ์สื่อ 
4.เครื่อง
คอมพิวเตอร์พกพา 
แท็บเล็ต หรือ 
สมาร์ทโฟน 
5. Power Point 
6. LMS/YouTube 
7.แหล่งการเรียนรู้ 
หนังสือ วารสาร
ความรู้เบื้องต้น
โครงการ 
อินเทอร์เน็ต 
www.google.com 
 
 
 
 

1.ผลการท าและ
น าเสนอแบบฝึกหัด
หน่วยที่ 1 
2.คะแนน
แบบทดสอบหลัง
เรียน (Post–test) 
หน่วยที่ 1 
3.ผลการท า
กิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
 

1. แบบสังเกตการ
ท างานกลุ่มและ
น าเสนอผลงาน
กลุ่ม 
2. แบบฝึกหัด
หน่วยที่ 1 
4. แบบทดสอบ
หลังเรียน (Post–
test) หน่วยที่ 1 
5. แบบประเมิน
คุณธรรม จริยธรรม 
ตามสภาพจริง 

http://www.google.com/


 
6. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 6.1  การแบ่งคะแนน 

ความรู้      4  คะแนน 
ทักษะ      2        คะแนน 
จิตพิสัย      2  คะแนน 
รวม       8     คะแนน 

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

7.1 แบบสังเกตการท างานกลุ่มและน าเสนอผลงานกลุ่ม 
7.2 แบบฝึกหัดหน่วยที่ 1 
7.3 แบบทดสอบหลังเรียน (Post–test) หน่วย 
7.4 แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ตามสภาพจริง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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



 
แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน 

หน่วยที่ 1 ความรู้เบื้องต้นในการจัดท าโครงการ 
 

ค าสั่ง เลือกค าตอบที่ถูกท่ีสุดเพียงข้อเดียว 
จงเลือกค าตอบที่ถูกต้องท่ีสุด 
1.  Project หมายถึงข้อใด 
 ก. โครงการ ข. โครงร่าง 
 ค. โครงเรื่อง ง. โปรเจกต์ 
2. ผู้เรียนวิชาโครงการในระดับ ปวช. จะต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่ากี่ชั่วโมง 
 ก. 150  ชม. ข. 160  ชม.     
 ค. 170  ชม. ง. 180  ชม.     
3. “ช่วยท าให้ตระหนักถึงสภาพปัญหาหรือภูมิหลังของการท างาน” คือข้อใด 
 ก. ความหมายของโครงการ ข. วัตถุประสงค์ของการ 
 ค. ความส าคัญของโครงการ ง. ประโยชน์ของโครงการ 
4. ข้อใดคือลักษณะส าคัญของโครงการ 
 ก. ท าให้การปฏิบัติงานคล่องตัว ข. มีทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงาน 
 ค. การใช้ทรัพยากรมีประสิทธิภาพ ง. มีรายละเอียด วัตถุประสงค์ ชัดเจน 
5. ข้อใดคือประโยชน์ของการจัดท าโครงการ 
 ก. ตอบสนองความต้องการชุมชน ข. สามารถติดตามประเมินผลได้ 
 ค. ได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหาร                    ง. ผู้เรียนรู้จักวิเคราะห์แก้ปัญหาและอุปสรรค์ต่าง ๆ 
6.  โครงการประเภทใดที่มีการเก็บข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถามและแบบบันทึก 
 ก. โครงการแบบการสร้างประดิษฐ์ ข. โครงการแบบการศึกษาทฤษฎี หลักการ 
 ค. โครงการแบบส ารวจรวบรวมข้อมูล ง. โครงการแบบศึกษาค้นคว้า 
7.  การใช้สมุนไพรในการปราบศัตรูพืชควรจัดอยู่ในโครงการแบบใด 
 ก. โครงการแบบการสร้างประดิษฐ์ ข. โครงการแบบการศึกษาทฤษฎี หลักการ 
 ค. โครงการแบบส ารวจรวบรวมข้อมูล ง. โครงการแบบศึกษาค้นคว้า 
8.  รูปแบบโครงการที่ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันก าหนดหัวข้อกิจกรรม วิธีการ และการน าเสนอ คือโครงการแบบข้อใด  
 ก. แบบกึ่งก าหนดโครงสร้าง ข. แบบไม่ก าหนดโครงสร้าง 
 ค. แบบก าหนดโครงสร้าง ง. แบบรวมโครงสร้าง 
9. การท าโครงการขั้นวางแผนขั้นก่อนการด าเนินการ ควรมีการเตรียมการอย่างน้อยก่ีสัปดาห์ 
 ก. 3 สัปดาห์ ข. 4 สัปดาห ์
 ค. 5 สัปดาห์ ง. 6 สัปดาห์ 
10.  ลักษณะการจัดท าโครงการมีก่ีรูปแบบและกี่ข้ันตอน 
 ก. 2 รูปแบบ 4 ขั้นตอน ข. 1 รูปแบบ 3 ขั้นตอน   
      ค. 2 รูปแบบ 3 ขั้นตอน        ง.  2 รูปแบบ 4 ขั้นตอน 

 
 
 

  



วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 
สาขาวิชา...................................สาขางาน.................................ระดับชั้น................................. .กลุ่ม......................... 
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หมายเหตุ                -  เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
   3  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนแสดงประพฤติปฏิบัติสม่ าเสมอและเป็นผู้น าได้ 

2 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติสม่ าเสมอ 
1   คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไม่สม่ าเสมอ 

   0   คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ 
- คะแนนเฉลี่ย = คะแนนรวมนักเรียนรายบุคคล/10 

 
 
 

 

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



หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ความรู้เบื้องต้นการจัดท าโครงการ จ านวน       8          ชั่วโมง 

1.จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจ าหน่วย 
1.บอกการส ารวจความสนใจและความพร้อมได้ 
2.บอกการวางแผนจัดท าโครงการได้ 
3.บอกการตัดสินใจเลือกโครงการได้ 
4.บอกการเสนอขออนุมัติโครงการได้ 
5.บอกการด าเนินงานตามโครงการได้ 
6.บอกการจัดท ารายงานได้ 
7.บอกการประเมินผลโครงการได้ 
8.บอกทักษะกระบวนการในการจัดท าโครงการได้ 

2. สมรรถนะประจ าหน่วย 
1.เสนอหัวข้อโครงงานให้สอดคล้องกับสาขาวิชา 
2.เขียนโครงงานวิชาชีพได้ถูกต้องครบถ้วนตามหลักการ 

3. เนื้อหา 
1.การวางแผนจัดท าโครงการ 
2.การตัดสินใจเลือกโครงการ 
3.การเสนอขออนุมัติโครงการ 
4.การด าเนินงานตามโครงการ 
5.การจัดท ารายงาน 
6.การประเมินผลโครงการ 
7.ทักษะกระบวนการในการจัด ท าโครงการ 

4. ก าหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 
สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 

1.เสนอหัวข้อโครงงานสอดคล้องกับสาขาวิชา 
2.เขียนโครงงานวิชาชีพได้ถูกต้องครบถ้วนตามหลักการ 

 

1.เครื่องมือในการวัดประเมินผลการเรียนรู้สังเกตผู้เรียนมี
ความสนใจเกิดความเข้าใจในสาระการเรียนรู้ตลอดจนแสดง
ความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
2.แสดงความคิดเห็นและสรุปสาระการเรียนรู้ประจ าหน่วย
ได้อย่างถูกต้องทันเวลาที่ก าหนดและเป็นระเบียบ 
3.ผู้เรียนทดสอบหลังเรียนโดยได้คะแนน 50%  เป็นอย่าง
ต่ า 

 
 
 
 
 

 
  



5. กิจกรรมการเรียนการสอน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ครั้งที่ / 
ชั่วโมง 

กิจกรรม สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน 
เครื่องมือและ
วิธีการวัดผล 

3/4 
4/4 

1. ครูชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับ
จุดประสงค์ สมรรถนะและค าอธิบาย
รายวิชา การวัดผลและประเมินผลการ
เรียน คุณลักษณะนิสัยที่ต้องการให้
เกิดข้ึน และข้อตกลงในการเรียน 
2. ครูให้หนังสือเรียน 
3. ครูน าเข้าสู่บทเรียน และแจ้ง
จุดประสงค์การเรียน 
4. เตรียมความพร้อมและถามทบทวน
เนื้อหา 
5. ครูสอนเนื้อหาสาระ 
6. การด าเนินงานตามโครงการ 
7.  การจัดท ารายงาน 
8.  การประเมินผลโครงการ 
9.  ทักษะกระบวนการในการจัด ท า
โครงการ 
10.สรุปสาระส าคัญและอภิปราย 
 

1.เอกสารประกอบ
รายวิชา 
2. ระบบ GOOGLE 
CLASSROOM 
3.วัสดุอุปกรณ์สื่อ 
4.เครื่อง
คอมพิวเตอร์พกพา 
แท็บเล็ต หรือ 
สมาร์ทโฟน 
5. Power Point 
6. LMS/YouTube 
7.แหล่งการเรียนรู้ 
หนังสือ วารสาร
ความรู้เบื้องต้น
โครงการ 
อินเทอร์เน็ต 
www.google.com 
 
 
 
 

1.ผลการท าและ
น าเสนอแบบฝึกหัด
หน่วยที่ 2 
2.คะแนน
แบบทดสอบหลัง
เรียน (Post–test) 
หน่วยที่ 2 
3.ผลการท า
กิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
 

1. แบบสังเกตการ
ท างานกลุ่มและ
น าเสนอผลงาน
กลุ่ม 
2. แบบฝึกหัด
หน่วยที่ 2 
4. แบบทดสอบ
หลังเรียน (Post–
test) หน่วยที่ 2 
5. แบบประเมิน
คุณธรรม จริยธรรม 
ตามสภาพจริง 

http://www.google.com/


 
6. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 6.1  การแบ่งคะแนน 

ความรู้      3  คะแนน 
ทักษะ      3        คะแนน 
จิตพิสัย      3  คะแนน 
รวม       9     คะแนน 

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

7.1 แบบสังเกตการท างานกลุ่มและน าเสนอผลงานกลุ่ม 
7.2 แบบฝึกหัดหน่วยที่ 2 
7.3 แบบทดสอบหลังเรียน (Post–test) หน่วย 
7.4 แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ตามสภาพจริง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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



 
แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน 

หน่วยที่ 2 กระบวนการจัดท าโครงการ 
 

ค าสั่ง เลือกค าตอบที่ถูกท่ีสุดเพียงข้อเดียว 
จงเลือกค าตอบที่ถูกต้องท่ีสุด 
1.  ในกระบวนการจัดท าโครงการ ขั้นตอนใดเป็นขั้นตอนสุดท้าย 
 ก. การส ารวจความสนใจ ข. การวางแผนจัดท าโครงร่าง 
 ค. การตัดสินใจเลือกโครงการ ง. การประเมินผลโครงการ 
2.  ในกระบวนการจัดท าโครงการ ขั้นตอนใดเป็นขั้นตอนแรก 
 ก. การตัดสินใจเลือกโครงการ ข. การวางแผนจัดท าโครงร่าง 
 ค. การส ารวจความสนใจ ง. การประเมินผลโครงการ 
3.  ขั้นตอนใดเป็นการก าหนดกิจกรรมการท างานก่อน – หลังของโครงการให้มีความชัดเจน   
 ก. การส ารวจความสนใจ ข. การวางแผนจัดท าโครงร่าง 
 ค. การตัดสินใจเลือกโครงการ ง. การประเมินผลโครงการ 
4.  การวางแผนโครงการมีรายละเอียดที่ส าคัญก่ีขั้นตอน 
 ก. 3  ขั้นตอน ข. 4  ขั้นตอน 
 ค. 5  ขั้นตอน ง. 6  ขั้นตอน 
5.  Project Decision หมายถึงข้อใด 
 ก. การประเมินผลโครงการ ข. การตัดสินใจเลือกโครงการ 
 ค. การครบคุมตรวจสอบโครงการ ง.  การน าโครงการไปปฏิบัติ 
6. เมื่อพจิารณาทางเลือกในการตัดสินใจเลือกโครงการที่ดีสุด แผนการด าเนินงานทุกขั้นตอน น าเสนอต่ออาจารย์
ผู้สอน  โดยต่อไปเป็นขั้นตอนอะไร 
 ก. การประเมินผลโครงการ ข. การตัดสินใจเลือกโครงการ 
 ค. การเสนอขออนุมัติโครงการ ง. การน าโครงการไปปฏิบัติ 
7.  เมื่อโครงการได้รับการอนุมัติให้ด าเนินการแล้ว ขั้นตอนต่อไปเป็นขั้นตอนใด 
 ก. การประเมินผลโครงการ ข. การตัดสินใจเลือกโครงการ 
 ค. การเสนออนุมัติโครงการ ง. การด าเนินงานตามโครงการ 
8.  ขั้นตอนใดเป็นการรายงานรายละเอียดของการจัดท าโครงการทั้งหมด 
 ก. การเสนออนุมัติโครงการ ข. การตัดสินใจเลือกโครงการ 
 ค. การจัดท ารายงาน ง. การประเมินผลโครงการ 
9.  ประเภทการประเมินผลโครงการแบ่งได้กี่ประเภท 
 ก. 3  ประเภท ข. 2  ประเภท 
 ค. 4  ประเภท ง. 5  ประเภท 
10.  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ รวมทั้งสิ้นมีก่ีทักษะ 
 ก. 13  ทักษะ ข. 12  ทักษะ   
 ค. 11  ทักษะ   ง. 10  ทักษะ 
 

 
 
 

  



วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 
สาขาวิชา...................................สาขางาน.................................ระดับชั้น................................. .กลุ่ม......................... 
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หมายเหตุ                -  เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
   3  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนแสดงประพฤติปฏิบัติสม่ าเสมอและเป็นผู้น าได้ 

2 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติสม่ าเสมอ 
1   คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไม่สม่ าเสมอ 

   0  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ 
- คะแนนเฉลี่ย = คะแนนรวมนักเรียนรายบุคคล/10 

 
 
 

 

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



หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การเลือกหัวข้อโครงการ จ านวน       8          ชัว่โมง 

1.จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจ าหน่วย 
1.บอกการเลือกโครงการของผู้เรียนได้ 
2.อธิบายการเลือกหัวข้อที่จะท าโครงการได้ 
3.บอกประเภทของหัวข้อโครงการได้ 
4.บอกเกณฑ์ที่ใช้พิจารณาในการเลือกหัวข้อโครงการได้ 
5.บอกการตัดสินใจเลือกโครงการได้ 

2. สมรรถนะประจ าหน่วย 
1.เสนอหัวข้อโครงงานสอดคล้องกับสาขาวิชา 
2.เขียนโครงงานวิชาชีพได้ถูกต้องครบถ้วนตามหลักการ 

3. เนื้อหา 
1.การเลือกโครงการของผู้เรียน 
 2.การเลือกหัวข้อที่จะท าโครงการ 
 3.ประเภทหัวข้อโครงการ    
 4.เกณฑ์ท่ีใช้พิจารณาในการเลือกหัวข้อโครงการ 
 5.การตัดสินใจเลือกโครงการ 

4. ก าหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 
สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 

1.เสนอหัวข้อโครงงานสอดคล้องกับสาขาวิชา 
2.เขียนโครงงานวิชาชีพได้ถูกต้องครบถ้วนตามหลักการ 

 

1.เครื่องมือในการวัดประเมินผลการเรียนรู้สังเกตผู้เรียนมี
ความสนใจเกิดความเข้าใจในสาระการเรียนรู้ตลอดจนแสดง
ความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
2.แสดงความคิดเห็นและสรุปสาระการเรียนรู้ประจ าหน่วย
ได้อย่างถูกต้องทันเวลาที่ก าหนดและเป็นระเบียบ 
3.ผู้เรียนทดสอบหลังเรียนโดยได้คะแนน 50%  เป็นอย่าง
ต่ า 

 
 
 
 
 

 
  



5. กิจกรรมการเรียนการสอน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ครั้งที่ / 
ชั่วโมง 

กิจกรรม สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน 
เครื่องมือและ
วิธีการวัดผล 

5/4 
6/4 

1. ครูชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับ
จุดประสงค์ สมรรถนะและค าอธิบาย
รายวิชา การวัดผลและประเมินผลการ
เรียน คุณลักษณะนิสัยที่ต้องการให้
เกิดข้ึน และข้อตกลงในการเรียน 
2. ครูให้หนังสือเรียน 
3. ครูน าเข้าสู่บทเรียน และแจ้ง
จุดประสงค์การเรียน 
4. เตรียมความพร้อมและถามทบทวน
เนื้อหา 
5. ครูสอนเนื้อหาสาระ 
6. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปราย
สรุปการตัดสินใจเลือกโครงการ 
 

1.เอกสารประกอบ
รายวิชา 
2. ระบบ GOOGLE 
CLASSROOM 
3.วัสดุอุปกรณ์สื่อ 
4.เครื่อง
คอมพิวเตอร์พกพา 
แท็บเล็ต หรือ 
สมาร์ทโฟน 
5. Power Point 
6. LMS/YouTube 
7.แหล่งการเรียนรู้ 
หนังสือ วารสาร
ความรู้เบื้องต้น
โครงการ 
อินเทอร์เน็ต 
www.google.com 
 
 
 
 

1.ผลการท าและ
น าเสนอแบบฝึกหัด
หน่วยที่ 3 
2.คะแนน
แบบทดสอบหลัง
เรียน (Post–test) 
หน่วยที่ 3 
3.ผลการท า
กิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
 

1. แบบสังเกตการ
ท างานกลุ่มและ
น าเสนอผลงาน
กลุ่ม 
2. แบบฝึกหัด
หน่วยที่ 3 
4. แบบทดสอบ
หลังเรียน (Post–
test) หน่วยที่ 3 
5. แบบประเมิน
คุณธรรม จริยธรรม 
ตามสภาพจริง 

http://www.google.com/


 
6. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 6.1  การแบ่งคะแนน 

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

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

7.1 แบบสังเกตการท างานกลุ่มและน าเสนอผลงานกลุ่ม 
7.2 แบบฝึกหัดหน่วยที่ 3 
7.3 แบบทดสอบหลังเรียน (Post–test) หน่วย 
7.4 แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ตามสภาพจริง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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



 
แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน 

หน่วยที่ 3 การเลือกหัวข้อโครงการ 

 
ค าสั่ง เลือกค าตอบที่ถูกท่ีสุดเพียงข้อเดียว 
จงเลือกค าตอบที่ถูกต้องท่ีสุด 
1.  เกณฑ์ในการเลือกโครงการของผู้เรียนข้อใดถูกต้อง 
 ก. ควรเลือกให้เหมาะสมกับความถนัด ข. ตรงตามความต้องการ 
 ค. ความสอดคล้อง ง. ความเชื่อถือ 
2.  การเลือกหัวข้อที่จะท าโครงการควรพิจารณาตามข้อใด 
 ก. การค้นคว้าเพิ่มเติม ข. ความแปลกใหม่ น่าสนใจ 
 ค. การด าเนินโครงการ ง. การประดิษฐ์ 
3. “เครื่องโรยขนมครก แป้งและเครื่องปรุงที่น ามาผสมเข้าด้วยกัน เวลาที่ใช้ในการอบขนมครก จะต้องใช้เวลา
 เท่าใด” ซึ่งในหลักเศรษฐศาสตร์แล้ว ควรพิจารณาด้านใดที่เหมาะสมบ้าง 
 ก. วัสดุอุปกรณ์ ข. ความปลอดภัย 
 ค. งบประมาณการจัดท าโครงการ ง. เวลาที่ใช้ในการท าโครงการ 
4.  เวลาที่ใช้ในการท าโครงการของนักเรียนควรอยู่ระยะเวลากี่เดือนจึงจะเหมาะสม 
 ก. 2  เดือน ข. 3  เดือน 
 ค. 5  เดือน ง. 4  เดือน 
5.  ประเภทของหัวข้อโครงการแบ่งออกได้กี่ประเภท 
 ก. 4  ประเภท ข. 5  ประเภท 
 ค. 6  ประเภท ง. 7  ประเภท 
6.  Invention Project หมายถึงโครงการประเภทใด 
 ก. โครงการประเภทธุรกิจ ข. โครงการประเภทสิ่งประดิษฐ์ 
 ค. โครงการประเภททดลอง ง. โครงการประเภทวิทยาศาสตร์ 
7.  ประเภทโครงการสิ่งประดิษฐ์แบ่งออกได้กี่ประเภท 
 ก. 3  ประเภท ข. 4  ประเภท 
 ค. 5  ประเภท ง. 6  ประเภท 
8.  ช่องทางการท าธุรกิจสามารถหาแหล่งข้อมูลได้จากแหล่งใดบ้าง 
 ก. การบอกเล่า ข. สภาพเศรษฐกิจ 
 ค. หุ่นยนต์ ง. เพื่อน ครอบครัว และหน่วยงานของรัฐ 
9.  กระบวนการวางแผนโครงการแบ่งออกได้กี่ข้ันตอน 
 ก. 3  ขั้นตอน ข. 4  ขั้นตอน 
 ค. 5  ขั้นตอน ง. 6  ขั้นตอน 
10.  การตัดสินใจเลือกโครงการ แหล่งก าเนิดความคิดและกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน ข้อใดถูกต้อง 
 ก.  ความซื่อสัตย์และมีคุณธรรม ข. หนังสือ การสนทนา และห้องสมุด 
       ค.  การทุ่มเทและอุทิศตน       ง.  ความอดทนและรวดเร็ว 

 
 
 

  



วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 
สาขาวิชา...................................สาขางาน.................................ระดับชั้น................................. .กลุ่ม......................... 
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หมายเหตุ                -  เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
   3  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนแสดงประพฤติปฏิบัติสม่ าเสมอและเป็นผู้น าได้ 

2 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติสม่ าเสมอ 
1   คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไม่สม่ าเสมอ 

   0   คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ 
- คะแนนเฉลี่ย = คะแนนรวมนักเรียนรายบุคคล/10 

 
 
 

 

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



หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การเขียนโครงการ จ านวน       16          ชัว่โมง 

1.จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจ าหน่วย 
 1.อธิบายความหมายการเขียนโครงการได้ถูกต้อง 
 2.บอกประเภทวิธีการเขียนโครงการได้ 
 3.บอกองค์ประกอบการเขียนโครงการได้ 
2. สมรรถนะประจ าหน่วย 

1.เสนอหัวข้อโครงงานสอดคล้องกับสาขาวิชา 
2.เขียนโครงงานวิชาชีพได้ถูกต้องครบถ้วนตามหลักการ 

3. เนื้อหา 
1.ความหมายการเขียนโครงการ 
2.ประเภทวิธีการเขียนโครงการ 
3.องค์ประกอบการเขียนโครงการ 

4. ก าหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 
สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 

1.เสนอหัวข้อโครงงานสอดคล้องกับสาขาวิชา 
2.เขียนโครงงานวิชาชีพได้ถูกต้องครบถ้วนตามหลักการ 

 

1.เครื่องมือในการวัดประเมินผลการเรียนรู้สังเกตผู้เรียนมี
ความสนใจเกิดความเข้าใจในสาระการเรียนรู้ตลอดจนแสดง
ความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
2.แสดงความคิดเห็นและสรุปสาระการเรียนรู้ประจ าหน่วย
ได้อย่างถูกต้องทันเวลาที่ก าหนดและเป็นระเบียบ 
3.ผู้เรียนทดสอบหลังเรียนโดยได้คะแนน 50%  เป็นอย่าง
ต่ า 

 
 
 
 
 

 
  



5. กิจกรรมการเรียนการสอน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ครั้งที่ / 
ชั่วโมง 

กิจกรรม สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน 
เครื่องมือและ
วิธีการวัดผล 

7/4 
8/4 
9/4 

10/4 

1. ครูชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับ
จุดประสงค์ สมรรถนะและค าอธิบาย
รายวิชา การวัดผลและประเมินผลการ
เรียน คุณลักษณะนิสัยที่ต้องการให้
เกิดข้ึน และข้อตกลงในการเรียน 
2. ครูให้หนังสือเรียน 
3. ครูน าเข้าสู่บทเรียน และแจ้ง
จุดประสงค์การเรียน 
4. เตรียมความพร้อมและถามทบทวน
เนื้อหา 
5. ครูสอนเนื้อหาสาระ 
6. นักเรียนท าแบบฝึกหัด 
7. ครูและนักเรียนร่วมกันเฉลย
แบบฝึกหัด และร่วมอภิปรายสรุป
บทเรียน 
8. นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน
หน่วยที่ 4 
9.สรุปสาระส าคัญองค์ประกอบการ
เขียนโครงการ 
 

1.เอกสารประกอบ
รายวิชา 
2. ระบบ GOOGLE 
CLASSROOM 
3.วัสดุอุปกรณ์สื่อ 
4.เครื่อง
คอมพิวเตอร์พกพา 
แท็บเล็ต หรือ 
สมาร์ทโฟน 
5. Power Point 
6. LMS/YouTube 
7.แหล่งการเรียนรู้ 
หนังสือ วารสาร
ความรู้เบื้องต้น
โครงการ 
อินเทอร์เน็ต 
www.google.com 
 
 
 
 

1.ผลการท าและ
น าเสนอแบบฝึกหัด
หน่วยที่ 4 
2.คะแนน
แบบทดสอบหลัง
เรียน (Post–test) 
หน่วยที่  
3.ผลการท า
กิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
 

1. แบบสังเกตการ
ท างานกลุ่มและ
น าเสนอผลงาน
กลุ่ม 
2. แบบฝึกหัด
หน่วยที่ 4 
4. แบบทดสอบ
หลังเรียน (Post–
test) หน่วยที่ 4 
5. แบบประเมิน
คุณธรรม จริยธรรม 
ตามสภาพจริง 

http://www.google.com/


 
6. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 6.1  การแบ่งคะแนน 

ความรู้      7  คะแนน 
ทักษะ      5        คะแนน 
จิตพิสัย      3  คะแนน 
รวม       15     คะแนน 

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

7.1 แบบสังเกตการท างานกลุ่มและน าเสนอผลงานกลุ่ม 
7.2 แบบฝึกหัดหน่วยที่ 4 
7.3 แบบทดสอบหลังเรียน (Post–test) หน่วย 
7.4 แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ตามสภาพจริง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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



 
แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน 

หน่วยที่ 4 ความรู้เบื้องต้นในการจัดท าโครงการ 
 

ค าสั่ง เลือกค าตอบที่ถูกท่ีสุดเพียงข้อเดียว 
จงเลือกค าตอบที่ถูกต้องท่ีสุด 
1.  การเขียนโครงการสามารถแบ่งออกได้กี่ประเภท 
 ก. 2  ประเภท ข. 3  ประเภท 
 ค. 4  ประเภท ง. 5  ประเภท  
2.  Conventional Method เป็นการเขียนโครงการแบบใด 
 ก. แบบเชิงเหตุและผล ข. แบบประเพณีนิยม 
 ค. แบบทั่วไป ง. แบบตาราง  
3.  การเขียนโครงการแบบใดที่เป็นแบบดั้งเดิม ที่มีการท าหรือเขียนมานานแล้ว 
 ก. แบบทั่วไป ข. แบบประเพณีนิยม 
 ค.  แบบเชิงเหตุและผล ง. แบบตาราง  
4.  Logical Framework Method เป็นการเขียนโครงการแบบใด 
 ก. แบบทั่วไป ข. แบบประเพณีนิยม 
 ค.  แบบตาราง ง. แบบเชิงเหตุและผล 
5.  องค์ประกอบของการเขียนโครงการมีกี่ส่วน 
 ก. 3  ส่วน ข. 4  ส่วน 
 ค.  5  ส่วน ง. 6  ส่วน 
6.  การเขียนโครงการส่วนขยายความประกอบด้วยอะไรบ้าง 
 ก.  เป้าหมาย ขั้นตอนการด าเนินงาน ข. งบประมาณ การประเมินโครงการ ผลที่ว่าจะได้รับ 
 ค.  วัน  เวลา  สถานที่ ง. ชื่อโครงการ  ความเป็นมา  วัตถุประสงค์ 
7.  การกล่าวถึงปัญหา เหตุผล และความจ าเป็นที่ต้องมีการจัดท าโครงการ หมายถึงข้อใด 
 ก.  ชื่อโครงการ ข. วัตถุประสงค์ 
 ค.  หลักการและเหตุผล ง. เป้าหมาย 
8.  เมื่อด าเนินโครงการเสร็จแล้วจ าเป็นจะต้องมีการท าอะไร 
 ก.  รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ ข. เขียนโครงการ 
 ค.  กล่าวค าขอบคุณ ง. การติดตามและประเมินผล  
9.  การใช้ให้ถูกต้อง ตรงตามความหมาย เขียนได้ถูกต้องตามอักษรวิธี ทั้งพยัญชนะ สระ และอ่ืน ๆ คือข้อใด 
 ก.  การใช้ภาษาให้ถูกต้อง ข. การสะกดให้กะทัดรัด 
 ค.  การใช้ภาษาให้ชัดเจน ง. การใช้ภาษาสุภาพ 
10.  ข้อใดคือปัจจัยที่สนับสนุนการเขียน 
 ก. ความอดทน ข. ความสะดวกสบาย 

 ค. ความซื่อสัตย์       ง.  การอ่าน การฟัง 
 
 
 

  



วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 
สาขาวิชา...................................สาขางาน.................................ระดับชั้น................................. .กลุ่ม......................... 
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หมายเหตุ                -  เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
   3  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนแสดงประพฤติปฏิบัติสม่ าเสมอและเป็นผู้น าได้ 

2 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติสม่ าเสมอ 
1  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไม่สม่ าเสมอ 

   0  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ 
- คะแนนเฉลี่ย = คะแนนรวมนักเรียนรายบุคคล/10 

 
 
 

 

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



หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ความรู้เบื้องต้นการจัดท าโครงการ จ านวน       16          ชั่วโมง 

1.จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจ าหน่วย 
 1.บอกการคิดและเลือกหัวข้อโครงการได้ 
 2.อธิบายการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ถูกต้อง 
 3.บอกการด าเนินการจัดท าโครงการได้ 
 4.บอกการรายงานการจัดท าโครงการได้   
 5.จรรยาบรรณของผู้ท าโครง การ / นักวิจัยได้ 
2. สมรรถนะประจ าหน่วย 

1.เสนอหัวข้อโครงงานสอดคล้องกับสาขาวิชา 
2.เขียนโครงงานวิชาชีพได้ถูกต้องครบถ้วนตามหลักการ 

3. เนื้อหา 
1.การคิดและเลือกหัวข้อโครงการ 
2.การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
3.การด าเนินการจัดท าโครงการ  
4.การรายงานการจัดท าโครงการ   
5.จรรยาบรรณของผู้ท าโครงการ / นักวิจัย 

4. ก าหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 
สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 

1.เสนอหัวข้อโครงงานสอดคล้องกับสาขาวิชา 
2.เขียนโครงงานวิชาชีพได้ถูกต้องครบถ้วนตามหลักการ 

 

1.เครื่องมือในการวัดประเมินผลการเรียนรู้สังเกตผู้เรียนมี
ความสนใจเกิดความเข้าใจในสาระการเรียนรู้ตลอดจนแสดง
ความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
2.แสดงความคิดเห็นและสรุปสาระการเรียนรู้ประจ าหน่วย
ได้อย่างถูกต้องทันเวลาที่ก าหนดและเป็นระเบียบ 
3.ผู้เรียนทดสอบหลังเรียนโดยได้คะแนน 50%  เป็นอย่าง
ต่ า 

 
 
 
 
 

 
  



5. กิจกรรมการเรียนการสอน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ครั้งที่ / 
ชั่วโมง 

กิจกรรม สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน 
เครื่องมือและ
วิธีการวัดผล 

11/4 
12/4 
13/4 
14/4 

1. ครูชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับ
จุดประสงค์ สมรรถนะและค าอธิบาย
รายวิชา การวัดผลและประเมินผลการ
เรียน คุณลักษณะนิสัยที่ต้องการให้
เกิดข้ึน และข้อตกลงในการเรียน 
2. ครูให้หนังสือเรียน 
3. ครูน าเข้าสู่บทเรียน และแจ้ง
จุดประสงค์การเรียน 
4. เตรียมความพร้อมและถามทบทวน
เนื้อหา 
5. ครูสอนเนื้อหาสาระ 
6. นักเรียนท าแบบฝึกหัด 
7. ครูและนักเรียนร่วมกันเฉลย
แบบฝึกหัด และร่วมอภิปรายสรุป
บทเรียน 
8. นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน
หน่วยที่ 5 
9.สรุปสาระส าคัญ 
 

1.เอกสารประกอบ
รายวิชา 
2. ระบบ GOOGLE 
CLASSROOM 
3.วัสดุอุปกรณ์สื่อ 
4.เครื่อง
คอมพิวเตอร์พกพา 
แท็บเล็ต หรือ 
สมาร์ทโฟน 
5. Power Point 
6. LMS/YouTube 
7.แหล่งการเรียนรู้ 
หนังสือ วารสาร
ความรู้เบื้องต้น
โครงการ 
อินเทอร์เน็ต 
www.google.com 
 
 
 
 

1.ผลการท าและ
น าเสนอแบบฝึกหัด
หน่วยที่ 5 
2.คะแนน
แบบทดสอบหลัง
เรียน (Post–test) 
หน่วยที่ 5 
3.ผลการท า
กิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
 

1. แบบสังเกตการ
ท างานกลุ่มและ
น าเสนอผลงาน
กลุ่ม 
2. แบบฝึกหัด
หน่วยที่ 5 
4. แบบทดสอบ
หลังเรียน (Post–
test) หน่วยที่ 5 
5. แบบประเมิน
คุณธรรม จริยธรรม 
ตามสภาพจริง 

http://www.google.com/


 
6. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 6.1  การแบ่งคะแนน 

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

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

7.1 แบบสังเกตการท างานกลุ่มและน าเสนอผลงานกลุ่ม 
7.2 แบบฝึกหัดหน่วยที่ 5 
7.3 แบบทดสอบหลังเรียน (Post–test) หน่วย 
7.4 แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ตามสภาพจริง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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



 
แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน 
หน่วยที่ 5 การจัดท าโครงการ 

 
ค าสั่ง เลือกค าตอบที่ถูกท่ีสุดเพียงข้อเดียว 
จงเลือกค าตอบที่ถูกต้องที่สุด 

1.  ข้อใดไม่ใช่ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 ก. หนังสือ  ต ารา  วารสาร ข. วิทยาลัย  โรงเรียน 
 ค. วรรณกรรม ง. อินเทอร์เน็ต 
2.  ข้อใดคือจุดมุ่งหมายการทบทวนวรรณกรรม 
 ก. เพ่ือสร้างคุณภาพและมาตรฐาน ข. เพื่อแสวงหาแนวคิดพื้นฐานเชิงทฤษฎี 
 ค.  เพ่ือให้เห็นแนวทางการด าเนินงาน ง. เพ่ือหลีกเลี่ยงการท าโครงการซ้ า 
3.  ข้อใดคือขั้นตอนการทบทวนเอกสารที่เก่ียวข้อง 
 ก. ช่วยสร้างคุณภาพ ข. ช่วยให้นักเรียนมีหลักฐาน 
 ค. ส ารวจเอกสารที่เกี่ยวข้อง ง. ทราบองค์ความรู้ 
4.  การด าเนินการจัดท าโครงการแบ่งออกได้กี่ข้ันตอน 
 ก.  5  ขั้นตอน ข. 4  ขั้นตอน 
 ค.  3  ขั้นตอน ง. 2  ขั้นตอน 
5.  การปฏิบัติงานโครงการนิยมใช้ข้อใด 
 ก.  แผนภูมิแกนท ์ ข. แผนภูมิ 
 ค.  กราฟ ง. วงกลม 
6.  การรายงานการจัดท าโครงการแบ่งออกได้กี่ประเภท 
 ก.  3  ประเภท ข. 2  ประเภท 
 ค.  4  ประเภท ง. 5  ประเภท 
7.  การรายงานการจัดท าโครงการแบบทั่วไป ในส่วนการด าเนินงานแบ่งได้กี่ตอน 
 ก.  2  ตอน ข. 3  ตอน 
 ค.  4  ตอน ง. 5  ตอน 
8.  การรายงานการจัดท าโครงการแบบ 5 บท บทน า ประกอบด้วยข้อใด 
 ก.  วิธีด าเนินการ ข. เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 ค.  เครื่องมือที่ใช้ ง. ความเป็นมา วัตถุประสงค์ ขอบเขต และอ่ืน ๆ 
9.  ใบรองปกมีไว้เพ่ืออะไร 
 ก.  ยึดปกให้ติดกับเล่มหนังสือ ข. ช่วยเพิ่มความสวยงาม 
 ค.  ความเหมาะสม ง. ความสมบูรณ์ 
10.  จรรยาบรรณหมายถึงอะไร 
 ก. ความซื่อสัตย์ ข. หลักความประพฤติ คุณธรรม จริยธรรม 

    ค. ความจริงใจ        ง. ความเป็นธรรม 
 
 
 

  



วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 
สาขาวิชา...................................สาขางาน.................................ระดับชั้น................................. .กลุ่ม......................... 
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หมายเหตุ                -  เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
   3  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนแสดงประพฤติปฏิบัติสม่ าเสมอและเป็นผู้น าได้ 

2 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติสม่ าเสมอ 
1   คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไม่สม่ าเสมอ 

   0   คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ 
- คะแนนเฉลี่ย = คะแนนรวมนักเรียนรายบุคคล/10 

 
 
 

 

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



หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 ความรู้เบื้องต้นการจัดท าโครงการ จ านวน       4          ชั่วโมง 

1.จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจ าหน่วย 
 1.บอกความส าคัญของการน า เสนอผลงานได้ 
 2.บอกจุดมุ่งหมายในการน า เสนอผลงานได้ 
 3.อธิบายความหมายการน าเสนอผลงานได้ถูกต้อง 
 4.บอกลักษณะการน าเสนอที่ดีได้ 
 5. บอกคุณสมบัติของผู้น าเสนอได้ 
2. สมรรถนะประจ าหน่วย 

1.เสนอหัวข้อโครงงานสอดคล้องกับสาขาวิชา 
2.เขียนโครงงานวิชาชีพได้ถูกต้องครบถ้วนตามหลักการ 

3. เนื้อหา 
1.ความส าคัญของการน าเสนอผลงาน 
2.จุดมุ่งหมายในการน าเสนอผลงาน 
3.ความหมายการน าเสนอผลงาน 
4.ประเด็นส าคัญท่ีควรจัดให้ครอบคลุมในการน าเสนอผลงาน 
5.คุณสมบัติของผู้น าเสนอผลงาน 

4. ก าหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 
สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 

1.เสนอหัวข้อโครงงานสอดคล้องกับสาขาวิชา 
2.เขียนโครงงานวิชาชีพได้ถูกต้องครบถ้วนตามหลักการ 

 

1.เครื่องมือในการวัดประเมินผลการเรียนรู้สังเกตผู้เรียนมี
ความสนใจเกิดความเข้าใจในสาระการเรียนรู้ตลอดจนแสดง
ความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
2.แสดงความคิดเห็นและสรุปสาระการเรียนรู้ประจ าหน่วย
ได้อย่างถูกต้องทันเวลาที่ก าหนดและเป็นระเบียบ 
3.ผู้เรียนทดสอบหลังเรียนโดยได้คะแนน 50%  เป็นอย่าง
ต่ า 

 
 
 
 
 

 
  



5. กิจกรรมการเรียนการสอน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ครั้งที่ / 
ชั่วโมง 

กิจกรรม สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน 
เครื่องมือและ
วิธีการวัดผล 

15/4 1. ครูชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับ
จุดประสงค์ สมรรถนะและค าอธิบาย
รายวิชา การวัดผลและประเมินผลการ
เรียน คุณลักษณะนิสัยที่ต้องการให้
เกิดข้ึน และข้อตกลงในการเรียน 
2. ครูให้หนังสือเรียน 
3. ครูน าเข้าสู่บทเรียน และแจ้ง
จุดประสงค์การเรียน 
4. เตรียมความพร้อมและถามทบทวน
เนื้อหา 
5. ครูสอนเนื้อหาสาระ 
6. นักเรียนท าแบบฝึกหัด 
7. ครูและนักเรียนร่วมกันเฉลย
แบบฝึกหัด และร่วมอภิปรายสรุป
บทเรียน 
8. นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน
หน่วยที่ 6 
9.สรุปสาระส าคัญคุณสมบัติของผู้
น าเสนอผลงาน 
 

1.เอกสารประกอบ
รายวิชา 
2. ระบบ GOOGLE 
CLASSROOM 
3.วัสดุอุปกรณ์สื่อ 
4.เครื่อง
คอมพิวเตอร์พกพา 
แท็บเล็ต หรือ 
สมาร์ทโฟน 
5. Power Point 
6. LMS/YouTube 
7.แหล่งการเรียนรู้ 
หนังสือ วารสาร
ความรู้เบื้องต้น
โครงการ 
อินเทอร์เน็ต 
www.google.com 
 
 
 
 

1.ผลการท าและ
น าเสนอแบบฝึกหัด
หน่วยที่ 6 
2.คะแนน
แบบทดสอบหลัง
เรียน (Post–test) 
หน่วยที่ 6 
3.ผลการท า
กิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
 

1. แบบสังเกตการ
ท างานกลุ่มและ
น าเสนอผลงาน
กลุ่ม 
2. แบบฝึกหัด
หน่วยที่ 6 
4. แบบทดสอบ
หลังเรียน (Post–
test) หน่วยที่ 6 
5. แบบประเมิน
คุณธรรม จริยธรรม 
ตามสภาพจริง 

http://www.google.com/


 
6. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 6.1  การแบ่งคะแนน 

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

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

7.1 แบบสังเกตการท างานกลุ่มและน าเสนอผลงานกลุ่ม 
7.2 แบบฝึกหัดหน่วยที่ 6 
7.3 แบบทดสอบหลังเรียน (Post–test) หน่วย 
7.4 แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ตามสภาพจริง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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



 
แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน 

หน่วยที่ 6 การน าเสนอผลงานการจัดท าโครงการ 

 
ค าสั่ง เลือกค าตอบที่ถูกท่ีสุดเพียงข้อเดียว 
จงเลือกค าตอบที่ถูกต้องท่ีสุด 
1.  Project Presentation หมายถึงอะไร 
 ก.  การน าเสนอผลงานโครงการ ข. การน าเสนอผลงาน 
 ค.  การน าเสนอ ง. การจัดท าโครงการ 
2.  การน าเสนอควรครอบคลุมเนื้อหาอะไร 
 ก.  ชื่อโครงการ/ ชื่อผู้ท าโครงการ ข. ความเป็นมา/ความส าคัญ 
 ค.  วิธีด าเนินการ ง. ถูกทุกข้อ 
3.  การน าเสนอผลงานแบ่งออกได้กี่ประเภท 
 ก.  2  ประเภท ข. 3  ประเภท 
 ค.  4  ประเภท ง. 5  ประเภท 
4.  Oral Presentation หมายถึงการน าเสนอแบบใด 
 ก. การน าเสนอแบบโปสเตอร์ ข. การน าเสนอแบบนิทรรศการ 
 ค.  การน าเสนอแบบบรรยาย ง. การน าเสนอแบบทั่วไป 
5.  Exhibition Presentation หมายถึงการน าเสนอแบบใด 
 ก. การน าเสนอแบบโปสเตอร์ ข. การน าเสนอแบบนิทรรศการ 
 ค.  การน าเสนอแบบบรรยาย ง. การน าเสนอแบบทั่วไป 
6.  การจัดเตรียมขนาดโปสเตอร์โดยทั่วไป ควรจะมีขนาดเท่าใด 
 ก.  80 x 120  ซม. ข. 90 x 130  ซม. 
 ค.  100 x 140  ซม. ง. 110 x 150  ซม. 
7.  ประเภทของนิทรรศการแบบใดที่นิยมจัดในโรงเรียน ห้องเรียน หรือในห้องสมุด 
 ก.  นิทรรศการทั่วไป ข. นิทรรศการเพ่ือการศึกษา 
 ค.  จุลนิทัศน์เพื่อการศึกษา ง. นิทรรศการเพ่ือการค้า 
8.  นิทรรศการทั่วไปแบ่งออกได้กี่ขนาด 
 ก.  5  ขนาด ข.  2  ขนาด 
 ค.  3  ขนาด ง.  4  ขนาด 
9.  นิทรรศการแบบใดท่ีมีการลงทุนสูงและเป็นวัสดุที่มีความคงทน 
 ก.  นิทรรศการถาวร ข. นิทรรศการเพ่ือการค้า 
 ค.  นิทรรศการเพ่ือการศึกษา ง. นิทรรศการทั่วไป 
10.  การน าเสนอผลงานนิทรรศการสามารถเก็บข้อมูลได้จากบุคคลได้กี่กลุ่ม 
 ก.  1  กลุ่ม ข. 2  กลุ่ม 

 ค.  3  กลุ่ม         ง.  4  กลุ่ม 
 
 
 

  



วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
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หมายเหตุ                -  เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
   3   คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนแสดงประพฤติปฏิบัติสม่ าเสมอและเป็นผู้น าได้ 

2 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติสม่ าเสมอ 
1   คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไม่สม่ าเสมอ 

   0   คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ 
- คะแนนเฉลี่ย = คะแนนรวมนักเรียนรายบุคคล/10 

 
 
 

 

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



หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 ความรู้เบื้องต้นการจัดท าโครงการ จ านวน       4          ชั่วโมง 

1.จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจ าหน่วย 
 1.อธิบายความหมายของการประเมินผลโครงการได้ถูกต้อง 
 2.บอกจุดมุ่งหมายของการประเมินผลโครงการได้ 
 3.บอกปัญหาของการประเมินผลโครงการได้ 
2. สมรรถนะประจ าหน่วย 

1.เสนอหัวข้อโครงงานสอดคล้องกับสาขาวิชา 
2.เขียนโครงงานวิชาชีพได้ถูกต้องครบถ้วนตามหลักการ 

3. เนื้อหา 
1.ความหมายของการประเมินผลโครงการ   
2.จุดมุ่งหมายของการประเมินผลโครงการ 
3.ขั้นตอนในการประเมินผลโครงการ 
4.ปัญหาของการประเมินผลโครงการ 

4. ก าหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 
สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 

1.เสนอหัวข้อโครงงานสอดคล้องกับสาขาวิชา 
2.เขียนโครงงานวิชาชีพได้ถูกต้องครบถ้วนตามหลักการ 

 

1.เครื่องมือในการวัดประเมินผลการเรียนรู้สังเกตผู้เรียนมี
ความสนใจเกิดความเข้าใจในสาระการเรียนรู้ตลอดจนแสดง
ความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
2.แสดงความคิดเห็นและสรุปสาระการเรียนรู้ประจ าหน่วย
ได้อย่างถูกต้องทันเวลาที่ก าหนดและเป็นระเบียบ 
3.ผู้เรียนทดสอบหลังเรียนโดยได้คะแนน 50%  เป็นอย่าง
ต่ า 

 
 
 
 
 

 
  



5. กิจกรรมการเรียนการสอน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ครั้งที่ / 
ชั่วโมง 

กิจกรรม สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน 
เครื่องมือและ
วิธีการวัดผล 

16/4 1. ครูชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับ
จุดประสงค์ สมรรถนะและค าอธิบาย
รายวิชา การวัดผลและประเมินผลการ
เรียน คุณลักษณะนิสัยที่ต้องการให้
เกิดข้ึน และข้อตกลงในการเรียน 
2. ครูให้หนังสือเรียน 
3. ครูน าเข้าสู่บทเรียน และแจ้ง
จุดประสงค์การเรียน 
4. เตรียมความพร้อมและถามทบทวน
เนื้อหา 
5. ครูสอนเนื้อหาสาระ 
6. นักเรียนท าแบบฝึกหัด 
7. ครูและนักเรียนร่วมกันเฉลย
แบบฝึกหัด และร่วมอภิปรายสรุป
บทเรียน 
8. นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน
หน่วยที่ 7 
9.สรุปสาระส าคัญบอกปัญหาของการ
ประเมินผลโครงการได้ 
 

1.เอกสารประกอบ
รายวิชา 
2. ระบบ GOOGLE 
CLASSROOM 
3.วัสดุอุปกรณ์สื่อ 
4.เครื่อง
คอมพิวเตอร์พกพา 
แท็บเล็ต หรือ 
สมาร์ทโฟน 
5. Power Point 
6. LMS/YouTube 
7.แหล่งการเรียนรู้ 
หนังสือ วารสาร
ความรู้เบื้องต้น
โครงการ 
อินเทอร์เน็ต 
www.google.com 
 
 
 
 

1.ผลการท าและ
น าเสนอแบบฝึกหัด
หน่วยที่ 7 
2.คะแนน
แบบทดสอบหลัง
เรียน (Post–test) 
หน่วยที่ 7 
3.ผลการท า
กิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
 

1. แบบสังเกตการ
ท างานกลุ่มและ
น าเสนอผลงาน
กลุ่ม 
2. แบบฝึกหัด
หน่วยที่ 7 
4. แบบทดสอบ
หลังเรียน (Post–
test) หน่วยที่ 7 
5. แบบประเมิน
คุณธรรม จริยธรรม 
ตามสภาพจริง 

http://www.google.com/


 
6. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 6.1  การแบ่งคะแนน 

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

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

7.1 แบบสังเกตการท างานกลุ่มและน าเสนอผลงานกลุ่ม 
7.2 แบบฝึกหัดหน่วยที่ 7 
7.3 แบบทดสอบหลังเรียน (Post–test) หน่วย 
7.4 แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ตามสภาพจริง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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



 
แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน 

หน่วยที่ 7 การประเมินผลโครงการ 

ค าสั่ง เลือกค าตอบที่ถูกท่ีสุดเพียงข้อเดียว 
จงเลือกค าตอบที่ถูกต้องท่ีสุด 

1.  Project Evaluation หมายถึงอะไร 
 ก.  การประเมินผลโครงการ ข. การประเมินผล 
 ค. การแปลผล ง. การประกันโครงการ 
2.  ความส าคัญของการประเมินผลโครงการ 
 ก.  การพิจารณาลักษณะนโยบาย ข. เป็นการเตรียมข้อมูลส าหรับวางแผนโครงการ 
 ค.  การรวบรวมข้อมูล ง. การศึกษาเงื่อนไข 
3.  ข้อใดคือจุดมุ่งหมายของการประเมินผลโครงการ 
 ก.  เพ่ือสนับสนุนหรือยกเลิก ข. เพ่ือปรับปรุงงาน 
 ค.  เพ่ือศึกษาทางเลือก ง. ถูกทุกข้อ 
4.  ข้อใดคือปัจจัยที่ควรพิจารณาในการประเมินผลโครงการ 
 ก.  การประหยัดเวลา ข. ข้อมูลมีระบบ 
 ค.  ขอบเขตของโครงการ ง. ความก้าวหน้า 
5.  วิธีการประเมินผลโครงการแบ่งออกได้กี่ประเภท 
 ก.  2  ประเภท ข. 3  ประเภท 
 ค. 4  ประเภท ง. 5  ประเภท 
6.  การแยกประเภทการประเมินผลโครงการในกลุ่มอ่ืน สามารถจ าแนกการประเมินผลได้กี่กลุ่ม 
 ก. 2  กลุ่ม ข. 5  กลุ่ม 
 ค. 3  กลุ่ม ง. 4  กลุ่ม 
7.  รูปแบบการประเมินผลโครงการแบบซิปป์ หรือ CIPP Model ตัวอักษร I หมายถึงอะไร 
 ก.  การประเมินสภาพแวดล้อม (Context) ข. การประเมินกระบวนการ (Process) 
 ค.  การประเมินปัจจัยน าเข้า (Input) ง. การประเมินผลผลิต (Product) 
8. เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลโครงการชนิดใดที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลโดยให้ผู้ตอบแบบสอบถามอ่านค าถามแล้ว
ท า เครื่องหมายเติมหรือเขียนค าตอบลง 
 ก.  แบบสัมภาษณ์ ข. แบบสังเกต 
 ค.  แบบส ารวจ ง. แบบสอบถาม 
9.  การเขียนรายงานประเมินผลโครงการรูปแบบรายงานการประเมินผลโครงการประกอบด้วยอะไร 
 ก. ค าน า/สารบัญ ข. ความเป็นมา/ผลการด าเนินโครงการ 
 ค. สรุปและข้อเสนอแนะ ง. ถูกทุกข้อ 
10.  ข้อใดเป็นปัญหาของการประเมินผลโครงการที่เกิดจากปัจจัยน าเข้า 
 ก. การขาดแคลนงบประมาณ ข. ขาดการประสานงาน 
 ค. ความไม่ชัดเจน ง. การประเมินเฉพาะจุด 
 

 
 
 

  



วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
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หมายเหตุ                -  เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
   3   คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนแสดงประพฤติปฏิบัติสม่ าเสมอและเป็นผู้น าได้ 

2 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติสม่ าเสมอ 
1   คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไม่สม่ าเสมอ 

   0   คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ 
- คะแนนเฉลี่ย = คะแนนรวมนักเรียนรายบุคคล/10 

 
 
 

 

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



หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 นวัตกรรม  ส่ิงประดิษฐ์  และทรัพย์ สินทางปัญญา จ านวน       4          ชัว่โมง 

1.จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจ าหน่วย 
 1.อธิบายความหมายของนวัตกรรมได้ 
 2.บอกประเภทสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ได้ 
 3.บอกกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาได้ 
2. สมรรถนะประจ าหน่วย 

1.เสนอหัวข้อโครงงานสอดคล้องกับสาขาวิชา 
2.เขียนโครงงานวิชาชีพได้ถูกต้องครบถ้วนตามหลักการ 

3. เนื้อหา 
1.ความหมายของนวัตกรรม 
2.ประเภทสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
3.กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา 

4. ก าหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 
สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 

1.เสนอหัวข้อโครงงานสอดคล้องกับสาขาวิชา 
2.เขียนโครงงานวิชาชีพได้ถูกต้องครบถ้วนตามหลักการ 

 

1.เครื่องมือในการวัดประเมินผลการเรียนรู้สังเกตผู้เรียนมี
ความสนใจเกิดความเข้าใจในสาระการเรียนรู้ตลอดจนแสดง
ความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
2.แสดงความคิดเห็นและสรุปสาระการเรียนรู้ประจ าหน่วย
ได้อย่างถูกต้องทันเวลาที่ก าหนดและเป็นระเบียบ 
3.ผู้เรียนทดสอบหลังเรียนโดยได้คะแนน 50%  เป็นอย่าง
ต่ า 

 
 
 
 
 

 
  



5. กิจกรรมการเรียนการสอน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ครั้งที่ / 
ชั่วโมง 

กิจกรรม สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน 
เครื่องมือและ
วิธีการวัดผล 

17/4 1. ครูชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับ
จุดประสงค์ สมรรถนะและค าอธิบาย
รายวิชา การวัดผลและประเมินผลการ
เรียน คุณลักษณะนิสัยที่ต้องการให้
เกิดข้ึน และข้อตกลงในการเรียน 
2. ครูให้หนังสือเรียน 
3. ครูน าเข้าสู่บทเรียน และแจ้ง
จุดประสงค์การเรียน 
4. เตรียมความพร้อมและถามทบทวน
เนื้อหา 
5. ครูสอนเนื้อหาสาระ 
6. นักเรียนท าแบบฝึกหัด 
7. ครูและนักเรียนร่วมกันเฉลย
แบบฝึกหัด และร่วมอภิปรายสรุป
บทเรียน 
8. นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน
หน่วยที่ 8 
9.สรุปสาระส าคัญการเขียนรายการ
ประเมินผลโครงการ  และปัญหาของ
การประเมินผลโครงการ 
 

1.เอกสารประกอบ
รายวิชา 
2. ระบบ GOOGLE 
CLASSROOM 
3.วัสดุอุปกรณ์สื่อ 
4.เครื่อง
คอมพิวเตอร์พกพา 
แท็บเล็ต หรือ 
สมาร์ทโฟน 
5. Power Point 
6. LMS/YouTube 
7.แหล่งการเรียนรู้ 
หนังสือ วารสาร
ความรู้เบื้องต้น
โครงการ 
อินเทอร์เน็ต 
www.google.com 
 
 
 
 

1.ผลการท าและ
น าเสนอแบบฝึกหัด
หน่วยที่ 8 
2.คะแนน
แบบทดสอบหลัง
เรียน (Post–test) 
หน่วยที่ 8 
3.ผลการท า
กิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
 

1. แบบสังเกตการ
ท างานกลุ่มและ
น าเสนอผลงาน
กลุ่ม 
2. แบบฝึกหัด
หน่วยที่ 8 
4. แบบทดสอบ
หลังเรียน (Post–
test) หน่วยที่ 8 
5. แบบประเมิน
คุณธรรม จริยธรรม 
ตามสภาพจริง 

http://www.google.com/


 
6. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 6.1  การแบ่งคะแนน 

ความรู้      6  คะแนน 
ทักษะ      5        คะแนน 
จิตพิสัย      5  คะแนน 
รวม       16     คะแนน 

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

7.1 แบบสังเกตการท างานกลุ่มและน าเสนอผลงานกลุ่ม 
7.2 แบบฝึกหัดหน่วยที่ 8 
7.3 แบบทดสอบหลังเรียน (Post–test) หน่วย 
7.4 แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ตามสภาพจริง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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



 
แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน 

หน่วยที่ 8 นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และทรัพย์สินทางปัญญา 

 
ค าสั่ง เลือกค าตอบที่ถูกท่ีสุดเพียงข้อเดียว 
จงเลือกค าตอบที่ถูกต้องท่ีสุด 

1. Innovation หมายถึงข้อใด  
 ก. นวัตกรรม ข. สิ่งประดิษฐ์ 
 ค. สิ่งใหม่ ง. การพัฒนา 
2. นวัตกรรมแบ่งออกเป็นกี่ประเภท 
 ก. 2 ประเภท ข. 3 ประเภท 
 ค. 4 ประเภท ง. 5 ประเภท 
3. Invention หมายถึงข้อใด 
 ก. การสร้างสรรค์ผลงาน ข. นวัตกรรม 
 ค. สิ่งประดิษฐ์ ง. การสร้าง 
4. ประเภทของสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่แบ่งออกได้กี่ประเภท   
 ก. 3  ประเภท ข. 4  ประเภท   
 ค. 5  ประเภท ง. 6  ประเภท   
5. สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 2 หมายถึงข้อใด  
 ก. เพื่อการประกอบอาชีพ ข. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 
 ค. ประเภทผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป ง. เพ่ือพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
6.  แบบเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ขั้นตอนสุดท้ายจะต้องมีใครลงนาม 
 ก. หัวหน้าแผนกวิชา ข. ค ารับรองของหัวหน้าสถานศึกษา 
 ค. หัวหน้าคณะวิชา ง. ชื่อผู้ประดิษฐ์ 
7. ขั้นตอนการน าผลิตภัณฑ์สิ่งประดิษฐ์ใหม่เข้าสู่ตลาดมีก่ีขัน้ตอน 
 ก. 4 ขั้นตอน ข. 5 ขั้นตอน 
 ค. 6 ขั้นตอน ง. 7 ขั้นตอน 
8. ทรัพย์สินทางปัญญาออกได้กี่ประเภท 
 ก. 5 ประเภท ข. 4 ประเภท 
 ค. 3 ประเภท ง. 2 ประเภท 
9. Patent หมายถึงข้อใด 
 ก. สิทธิบัตร ข. ลิขสิทธิ์ 
 ค. เครื่องหมายการค้า ง. เครื่องหมายร่วม 
10. กฎกระทรวงว่าด้วยการขอรับความคุ้มครองการประดิษฐ์กรมทรัพย์สินทางปัญญาแจ้งให้ผู้ขอช าระเงินที่ค้าง
ช าระให้ครบถ้วน พร้อมทั้งค่าช าระเงินล่าช้าภายในระยะเวลากี่เดือน นับแต่วันที่ระบุในหนังสือแจ้ง    
 ก. 4 เดือน ข. 1 เดือน    
 ค. 2 เดือน ง. 3 เดือน 

 
 
 

  



วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 
สาขาวิชา...................................สาขางาน.................................ระดับชั้น................................. .กลุ่ม......................... 
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หมายเหตุ                -  เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
   3   คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนแสดงประพฤติปฏิบัติสม่ าเสมอและเป็นผู้น าได้ 

2 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติสม่ าเสมอ 
1   คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไม่สม่ าเสมอ 

   0   คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ 
- คะแนนเฉลี่ย = คะแนนรวมนักเรียนรายบุคคล/10 

 
 

 

 

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


