
 

 

 
 
 
 

แผนการจัดการเรียนรูมุงเนนสมรรถนะอาชีพ 
บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 

วิชา โครงงาน รหสัวิชา 20201-8501 
หลักสูตรประกาศนยีบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2564 
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม               สาขาวิชาการบัญชี 

 
 
 

ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2564 

 
 

จัดทำโดย 
นางอุษา  ไชยบุรินทร  

 
 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน             อาชีวศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ 
สถาบันอาชีวศึกษาภาคกลาง ๕            สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 
 



 

รายการตรวจสอบและอนุญาตใหใช 
 

  □ ควรอนุญาตใหใชในการสอนได 
 □ ควรปรับปรุงเกี่ยวกับ
..........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ...................................................... 
( นางสาวอรภชา กฤชเอกศิลป) 

หัวหนาสาขาวิชาการบัญชี 
........../............/........... 

 

 □ ควรอนุญาตใหใชในการสอนได 

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

ลงชื่อ...................................................... 
 ( นายอรุณ  เกล่ือนพันธ ) 

  รองผูอำนวยการฝายวิชาการ 
........./............/...........  

 

 □ ควรอนุญาตใหใชในการสอนได 
 □ อื่น ๆ 
..........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 
 
 

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

ผูอำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
........./............/.......... 



 

คำนำ 
 

           แผนการจัดการเรียนรูมุงเนนสมรรถนะอาชีพบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
วิชาโครงงาน รหัสวิชา 20201-8501 จัดทำขึ้นเพ่ือใชเปนแนวทางในการจัดการเรียนการสอน 
วิชาโครงงาน ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  พุทธศักราช  2562  ของสำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา   โดยจัดการเรียนการสอนทั้งหมด 11 วัน  รวม 72 ชั่วโมง เนื้อหา
ภายในแบงออกเปน 7 หนวย  การเรียนรูเพ่ือพัฒนากระบวนการคิดและการสอนแบบโครงงานเปน
ฐาน รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบดครงงาน โครงงานวิชาชีพและแนวทางการจัดการเรียน
การสอนวิชาโครงงาน  การดำเนินการจัดการเรียนการสอน วิชาโครงงาน การเขียนโครงงานในวิชา
โครงงานและ แบบฟอรมโครงงาน  ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับกระบวนการวิจัยในรายวิชาโครงงาน  
การรายงานผลการดำเนินโครงงานและ แบบฟอรมการเขียนรายงาน 
 ผูจัดทำแผนการจัดการเรียนรูไดเนนการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
การพัฒนาทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 (3R8C )ของผูเรียน และหวังวาจะกอใหเกิด
ประโยชนตอการจัดการเรียนการสอนเปนอยางดีย่ิง  หากครูผูสอนนำแผนการการจัดการเรียนรู
เลมนี้ไปใชในการจัดการเรียนการสอนมีขอเสนอแนะประการใดขอไดโปรดแจงผูจัดทำแผนการ
จัดการเรียนรูดวย  จักเปนพระคุณอยางย่ิง 
 

อุษา  ไชยบุรินทร 
 ผูจัดทำ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

สวนท่ี 1 แผนการจัดการเรียนรูมุงเนนสมรรถนะอาชีพบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

1. ช่ือวิชา โครงงาน รหัสวิชา 20201-8501    จำนวน  4 หนวยกิต 72 ชั่วโมง 

2. คำอธิบายราวิชา 
            ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับ หลักการจัดทำโครงการ การวางแผนการดำเนินงาน การแกไขปญหา การ
ประเมินผล การจัดทำรายงานและการนำเสนอผลงาน โดยปฏิบัติจัดทำโครงการสรางและหรือพัฒนางานท่ีใช
ความรูและทักษะในระดับฝมือ สอดคลองกับสาขาวิชาชีพท่ีศึกษาดำเนินการเปนรายบุคคลหรือกลุมตาม
ลักษณะของงานใหแลวเสร็จในระยะเวลาท่ีกำหนด 

 

3. จุดประสงครายวิชา 
๑ก3        .1. เขาใจหลักการและกระบวนการวางแผนจัดทำโครงการสรางและหรือพัฒนางาน 

1ก2. ประมวลความรูและทักษะในการสรางและหรือพัฒนางานในสาขาวิชาชีพตามกระบวนการ  
วางแผน ดำเนินงาน แกไขปญหา ประเมินผลทำรายงานและนำเสนอผลงาน 

    3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการงานดวยความรับผิดชอบ มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเริ่ม
สรางสรรคและสามารถทำงานรวมกับผูอ่ืน 

 

4. สมรรถนะรายวิชา 
     1. แสดงความรูเก่ียวกับการจัดทำโครงการ และนำเสนอผลงาน    
             2. ดำเนินการจัดทำโครงการ 
              3. รายงานผลการปฏบิัติงาน 
 
  
  
 
 
 
 
 
 



 

5. ตารางวิเคราะหหลักสูตร 
ตารางวิเคราะหหลักสูตร 

วิทยาลัย การอาชีพบางสะพาน    รหัสวชิา  2201- 8501    ชื่อวิชา โครงงาน     หนวยกิต 4 
สาขาวิชา การบัญชี   ภาคเรียนท่ี  2   ปการศึกษา  2564  ผูรับผิดชอบ นางอุษา  ไชยบุรินทร 
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1 การเรียนรูเพ่ือพัฒนากระบวนการคิดและการ
สอนแบบโครงงานเปนฐาน 

1 1 1    2 2 7 7 

2.รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบดครง
งาน 

1 2 1    4 2 10 6 

3.โครงงานวิชาชีพและแนวทางการจัดการเรียน
การสอนวิชาโครงงาน 

2 2 1    4 3 12 4 

4.การดำเนินการจัดการเรียนการสอน 
วิชาโครงงาน 

1 1 1    4 4 11 5 

5.การเขียนโครงงานในวิชาโครงงานและ 
แบบฟอรมโครงงาน 

1 1 1 2 1 2 8 3 19 3 

6.ความรูเบื้องตนเก่ียวกับกระบวนการวิจัยใน
รายวิชาโครงงาน 

2 2 1 1 2 1 8 3 20 2 

7.การรายงานผลการดำเนินโครงงานและ 
แบบฟอรมการเขียนรายงาน 

2 1 1 1 2 2 8 3 21 1 

รวม 10 10 7 5 5 5 38 20 100  

ลำดับท่ี 3 3 4 5 5 5 1 2   



 

6. กำหนดหนวยการเรียนรูจากการวิเคราะหคำอธิบายรายวิชา 
 

ช่ือหนวยการเรียนรู จุดประสงคการเรียนรูประจำหนวย สมรรถนะประจำหนวย 
1.การเรียนรูเพ่ือพัฒนากระบวนการ
คิดและการสอนแบบดครงงานได 

1.อธิบายเรื่องการเรียนรูเพ่ือพัฒนา
กระบวนการคิด 
2.สรุปวิธีการจัดการเรียนการสอน
แบบบูรณาการได 
3.อธิบายความแตกตางของโครงการ
และโครงงานได 

1.สามารถแสดงอธิบายเรื่องการ
เรียนรูเพ่ือพัฒนากระบวนการคิด
ได 
2.แสดงความรูเรื่องการเรียนการ
สอนโดยใชโครงงาน หรือโครงการ
ได 
3สรุปวิธีการจัดการเรียนการสอน
แบบบูรณาการได 

2.รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
แบบดครงงาน 

1.สรุปประวัติของการจัดการเรียน
การสอนแบบโครงงานได 
2.อธิบายความหมายของโครงงานได 
3.สรุปลกัษณะการจัดการเรียนการ
สอนแบบโครงงานได 

1.แสดงความรูเก่ียวกับการสอน
แบบโครงงานได 
2.แสดงความรู เก่ียวกับวิธีการ
จั ด ก า ร เรี ย น ก า ร ส อ น แ บ บ
โครงงานได 

3.โครงงานวิชาชีพและแนวทางการ
จัดการเรียนการสอนวชิาดครงงาน 

1.บอกประเภทของโครงงานวิชาชีพ
ได 
2.บอกประเภทของโครงงาน
สิ่งประดิษฐได 
3.อธิบายความแตกตางของโครงงาน
แตละประเภทได 
4.อธิบายบทบาทของผูท่ีเก่ียวของใน
การจัดการเรียนการสอนวิชา
โครงงานได 
  

1.แสดงความรูของประเภทของ
โครงงานได 
2.แสดงความรูเก่ียวกับการเริ่มตน
ดำเนินโครงงานได 
3.อธิบายวิธีการวางแผนเริ่มตน
ดำเนินโครงงานวชิาชีพได 
4.เสนอหัวขอเรื่องในการจัดทำ
โครงงานเบื้องตน 
 

4.การดำเนินการจัดการเรียนการ
สอนวิชาโครงงาน 

1.สรุปลักษณะโครงงานวิชาชีพแต
ละประเภทได 
2.อธิบายความแตกตางของโครงงาน
วิชาชีพแตละประเภทได 
3.เลือกเสนอหัวขอโครงงาน
สอดคลองกับสาขาวิชาชีพได 
4.เลือกวิธีการประเมินโครงงานตาม
หลักการได 
 
 
 

1.เสนอโครงงานท่ีสอดคลองกับ
สาขาวิชาชีพ 
2.ดำเนินการตามแผนโครงงาน 
3.อธิบายหลักการประเมิน
โครงงาน 
 

5.การเขียนโครงงานในวิชาโครงงาน 1.จำแนกองคประกอบของโครงงาน 1.เสนอหัวขอโครงงานกับวิชา



 

และแบบฟอรมโครงงาน ได 
2.จำแนกองคประกอบของโครงงาน
วิชาชีพแตละประเภทได 
3.เขียนโครงงานวิชาชีพไดถูกตอง
ครบถวนตามองคประกอบ 
  

สาขา 
2.เขียนโครงงานวิชาชีไดถูกตอง
ครบถวนตามหลักการ 
 

6.ความรูเบื้องตนเก่ียวกับ
กระบวนการวจิัยในวชิาโครงงาน 

1อธิบายความหมายและลักษณะ
ของงานวิจัยได 
2.อธิบายกระบวนการวิจัยไดถูกตอง
ตามลำดับข้ัน 
3.วางแผนงานตามกระบวนการวิจัย
ได 
4.เขียนรายงานวิจัยไดครบถวนตาม
องคประกอบ 
 

1.แสดงความรูเรื่องความหมาย
และลักษณะของวิจัย 
2.เขียนรายงานวิจัยไดครบถวน
ตามองคประกอบ 
 

7.การรายงานผลการดำเนิน
โครงงานและแบบฟอรมการเขียน
รายงาน 
 

1.สรุปหลักการเขียนรายงานการ
วิจัยได 
2.อธิบายความแตกตางระหวางการ
เขียนรายงานการวิจัยและการเขียน
รายงานผลการดำเนินงานในรปูแบบ  
รายงานวิจัยได 
3.เขียนรายงานผลการดำเนินงาน
ของโครงงานวิชาชีพไดถูกตองตาม
หลักการ 

1.แสดงความรูเรื่องหลักการเขียน
รายงานผลการดำเนินการได 
2.เขียนรายงานผลการดำเนินงาน
ของดครงงานได 
3.นำเสนอผลการดำเนินงานได
  
 

นำเสนอผลการดำเนินโครงงาน 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

7.เกณฑการตัดสินผลการเรียนรู 
 7.1 การแบงคะแนน คิดเปนรอยละ 50 ผานเกณฑการประเมิน 

หนวยท่ี ขอสอบ 
(ความรู) 

ผลงาน 
(ทักษะ) 

พฤติกรรม 
(จิตพิสัย) 

รวม รอยละ๘๐ 
ของคะแนนเต็ม 

1 3 7 2 12  
2 3 7 2 12  
3 2 7 2 11  
4 2 7 2 11  
5 2 7 2 11  
6 2 7 2 11  
7 2 6 2 10  
8 2 6 2 10  
9 2 6 4 10  

รวม 20 60 20 100  
ความรู       20  คะแนน 
 -ทดสอบประมวลผลปลายภาคเรียน(20 คะแนน) 
ทักษะ       60  คะแนน 

-ใบงาน/แบบฝกปฏิบัติ/รายงาน (40 คะแนน) 
-ทดสอบระหวางภาคเรียน (20 คะแนน) 

จิตพิสัย       20  คะแนน 
  รวม      100  คะแนน 
 
7.2 ผลการประเมินการเรียนรู 
  การวัดผลประเมินผลแตละหนวยการเรียนตองผานมากกวารอยละ  ของคะแนนเต็ม แลวนำ
คะแนนรวมมาตัดสินผลการเรียนรู ดังนี้ 
 คะแนนผลการประเมินตั้งแตรอยละ  80 ข้ึนไป ระดับผลการเรียน 4 
 คะแนนผลการประเมินตั้งแตรอยละ  75-79  ระดับผลการเรียน 3.5 
 คะแนนผลการประเมินตั้งแตรอยละ 70-74  ระดับผลการเรียน 3 
 คะแนนผลการประเมินตั้งแตรอยละ 65-69  ระดับผลการเรียน 2.5 
 คะแนนผลการประเมินตั้งแตรอยละ 60-64  ระดับผลการเรียน 2 
 คะแนนผลการประเมินตั้งแตรอยละ 55-59  ระดับผลการเรียน 1.5 
 คะแนนผลการประเมินตั้งแตรอยละ 50-54  ระดับผลการเรียน 1 
 คะแนนผลการประเมินตั้งแตรอยละ 49 ลงไป ระดับผลการเรียน 0 
8. เครื่องมือวัดผล 
 8.1 แบบประเมินพฤตกิรรมการเรียนรู 
 8.2 แบบทดสอบหลังเรียน 
 8.3 ใบงาน



 

สวนท่ี 2 แผนการจัดการเรียนรูมุงเนนสมรรถนะอาชีพบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 หนวยการเรียนรูท่ี 1 เรื่อง การเรียนรูเพ่ือพัฒนากระบวนการคิดและการสอนแบบโครงงานพ้ืนฐาน จำนวน 7 ชั่วโมง 
1.จุดประสงคการเรียนการรูประจำหนวย 
 1.อธิบายเรื่องการเรียนรูเพ่ือพัฒนากระบวนการคิด 
 2.สรุปวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบบรูณาการได 
 3.อธิบายความแตกตางของการสอนโดยใชโครงการ หรือโครงการได 
 
2. สมรรถนะประจำหนวย 
 1.แสดงความรูเรื่องการเรียนรูเพ่ือพัฒนาประบวนการคิด 
 2.แสดงความรูเรื่องการเรียนการสอนโดยใชโครงการหรือโครงงาน 
 3.สรุปวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 
  
3. เนื้อหา 
 1. ความหมายและลักษณะของโครงการ 
 2. ความสำคัญของโครงการ 
 3. วัตถุประสงคของการจัดทำโครงการ 
 4. ประโยชนของการจัดทำโครงการ 
 5. ประเภทของโครงการท่ีศึกษา  
  
4. กำหนดเกณฑการปฏิบัติตามสมรรถนะ 
 

สมรรถนะ เกณฑปฏิบัติ (performance criteria) 
1.อธิบายเรื่องการเรียนรูเพ่ือพัฒนากระบวนการคิด 
2.สรุปวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบบรูณาการได 
3.อธิบายความแตกตางของการสอนโดยใชโครงการ 
หรือโครงการได 
 

1.แสดงความรูเรื่องการเรียนรูเพ่ือพัฒนาประบวนการ
คิด 
2.แสดงความรูเรื่องการเรียนการสอนโดยใชโครงการ
หรือโครงงาน 
3.สรุปวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 
 

 
 
 
 
 
 



 

5. กิจกรรมการเรียนการสอน  
หนวยท่ี 1 การเรียนรูเพ่ือพัฒนากระบวนการคดิและการสอนแบบโครงงานเปนฐาน 
 

ครั้งท่ี/ช่ัวโมง กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ืออุปกรณ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการวัดผล 
1/7 แนะนำรายวชิา จุดประสงค

การเรียนรู การวัดผล
ประเมินผล 
 
ข้ันนำเขาสูบทเรียน
(MOTIVATIO) 
โดยกลาวถึงการความรู
เบื้องตนในการจัดทำ
โครงการ 
 ข้ันศึกษาขอมูล   
( INFORMATION ) 
อธิบายเก่ียวกับ ความหมาย
และลักษณะของโครงการ 
วัตถุประสงคของการจัดทำ
โครงการ ประโยชนของการ
จัดทำโครงการ ประเภทของ
โครงการท่ีศึกษา  
ข้ันทดลอง/ฝกปฏิบัติ 
(APPLICATION ) 

ผูสอนใหผูเรียนทำใบงาน
และแบบฝกปฏิบัติ  
ข้ันวัดผลประเมินผล 
( PROGRESS ) 

ครูผูสอนใหนักเรียนทำแบบ
ประเมินผลการเรียนรูหลัง
เรียน 

-หนังสือเรียนวิชา 
โครงการ 
-เครื่องฉาย
โปรเจคเตอร  
-คอมพิวเตอรโนตบุค 
-สื่อ Power Point 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู 

• แบบประเมิน
ดานการ
ทำงาน 

• แบบประเมิน
คานิยมหลัก
ของคนไทย 
12 ประการ 
 
 

• แบบประเมินพฤติกรรม
การเรียนรู 

• แบบประเมินดานการ
ทำงาน 

• แบบประเมินคานิยม
หลักของคนไทย 12 
ประการ 
 

 

6. เกณฑการตัดสินผลการเรียนรู 
 6.1 การแบงคะแนน  

 คะแนนทดสอบความรู  4   คะแนน 
 ทักษะ    4   คะแนน 
 จิตพิสัย    2   คะแนน 

   รวม   10   คะแนน 



 

 6.2 ผลการประเมินการเรียนรู 
 การวัดและประเมินผลแตละครั้งตองผานเกณฑ รอยละ ของคะแนนเต็ม แลวนำคะแนนรวมมาตัดสิน 
ผลการเรียนตามเกณฑ ดังนี้ 
 คะแนนผลการประเมิน 80 ข้ึนไป ระดับผลการเรียน 4 
 คะแนนผลการประเมิน 75-79  ระดับผลการเรียน 3.5 
 คะแนนผลการประเมิน 70-74  ระดับผลการเรียน 3 
 คะแนนผลการประเมิน 65-69  ระดับผลการเรียน 2.5 
 คะแนนผลการประเมิน 60-64  ระดับผลการเรียน 2 
 คะแนนผลการประเมิน 55-59  ระดับผลการเรียน 1.5 
 คะแนนผลการประเมิน 50-54  ระดับผลการเรียน 1 
 คะแนนผลการประเมิน 49 ลงไป ระดับผลการเรียน 0 
7. เครื่องมือวัดประเมินผล 
 7.1 แบบสังเกตพฤติกรรม 
 7.2 แบบทดสอบกอนเรียน 
 7.3 แบบทดสอบหลังเรียน 
 7.4 ใบงาน 
 
8. ใบบันทึกหลังการสอน 
ผลการใชแผนการสอนจัดการเรียนรู 
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................... 
ผลการเรียนรูของนักเรียน 
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
ผลการจัดการเรียนรูของครู 
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................... 

 



 

กิจกรรมการเรียนรู 
หนวยท่ี 1 ใหนักเรียนวิเคราะหจุดเดนและจุดออนของตนเอง 

 
 จุดเดนและจุดออนของตนเอง 

o จุดเดนของฉัน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 

o จุดออนของฉัน 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 

o ทักษะท่ีเชี่ยวชาญ 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 

o เพ่ือน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 

o ฉันชอบ 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

แบบประเมินดานคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

สาขาวิชา...................................สาขางาน...............................ระดับชั้น..................................กลุม......................... 
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๑              

๒              
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๖              

๗              

๘              
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11              

12              

13              

14              

15              

16              

17              

 
หมายเหตุ                -  เกณฑการประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

  3 คะแนน  หมายถึง ผูเรียนแสดงประพฤติปฏบัิติสม่ำเสมอและเปนผูนำได 

  2 คะแนน  หมายถึง ผูเรียนประพฤติปฏิบัตสิม่ำเสมอ 

    0 คะแนน  หมายถึง ผูเรียนประพฤติปฏิบัตไิมสม่ำเสมอ 

  0 คะแนน  หมายถึง ผูเรียนไมประพฤติปฏิบัต ิ

- คะแนนเฉลี่ย = คะแนนรวมนักเรียนรายบุคคล/10 



 

 หนวยการเรียนรูท่ี 2 เรื่อง  รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบโครงการ จำนวน...7...ชั่วโมง 
1.จุดประสงคการเรียนการรูประจำหนวย 
 1.สรุปประวัติของการจัดการเรียนการสอนแบบโครงการได 
 2.อธิบายความหมายของโครงการได 
 3.สรุปลักษณะการจัดการเรียนการสอนแบบโครงการได 
 4.อธิบายวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานสำหรับสายอาชีวศึกษาได 
 5.เสนอหัวขอโครงการภายใตขอบเขตของสาขาวิชาชีพท่ีศึกษาได  
2. สมรรถนะประจำหนวย 
 1.แสดงความรูเก่ียวกับการสอนแบบโครงงานได 

2.แสดงความรูเก่ียวกับวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน 
3. เนื้อหา 
 1.ประวตัิความเปนมาของการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน 
 2.ความหมายของโครงงาน 
 3.ลักษณะการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน 
 4.วิธีการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานสำหรับสายอาชีวศึกษา 
  
4. กำหนดเกณฑการปฏิบัติตามสมรรถนะ 

สมรรถนะ เกณฑปฏิบัติ (performance criteria) 
1.แสดงความรูเก่ียวกับการสอนแบบโครงงานได 
2.แสดงความรูเก่ียวกับวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบ
โครงงาน 
 

1.นักเรียนสามารถแสดงความรูเก่ียวกับการสอน
แบบโครงงานได 
2.นักเรียนสามารถแสดงความรูเก่ียวกับวิธีการ
จัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน 
 

 
5.กิจกรรมการเรียนการสอน  
หนวยการเรียนรูท่ี 2 รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบโครงการ 
ครั้งท่ี/ช่ัวโมง กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ืออุปกรณ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการ

วัดผล 
2/7 ข้ันนำเขาสูบทเรียน

(MOTIVATIO) 
โดยกลาวถึงกระบวนการ
จัดทำโครงการ 
 ข้ันศึกษาขอมูล   
( INFORMATION ) 
อธิบายเก่ียวกับ การ

-หนังสือเรียนวิชา 
โครงการ 
-เครื่องฉาย
โปรเจคเตอร  
-คอมพิวเตอรโนตบุค 
-สื่อ Power Point 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู 

• แบบประเมิน
ดานการ
ทำงาน 

• แบบประเมิน

• แบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู 

• แบบประเมิน
ดานการทำงาน 

• แบบประเมิน
คานิยมหลักของ



 

วางแผนจัดทำโครง การขอ
อนุมัติโครงการ การ
ดำเนินงานตามโครงการ 
การจัดทำรายงาน การ
ประเมินผลโครงการ 
 
ข้ันทดลอง/ฝกปฏิบัติ 
(APPLICATION ) 

ผูสอนใหผูเรียนทำใบงาน
และแบบฝกปฏิบัติ  
ข้ันวัดผลประเมินผล 
( PROGRESS ) 

ครูผูสอนใหนักเรียนทำแบบ
ประเมินผลการเรียนรูหลัง
เรียน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

คานิยมหลัก
ของคนไทย 
12 ประการ 
 
 

คนไทย 12 
ประการ 
 

 

 
6. เกณฑการตัดสินผลการเรียนรู 

6.1 การแบงคะแนน  
 คะแนนทดสอบความรู  30   คะแนน 
 ทักษะ    30   คะแนน 
 จิตพิสัย    20   คะแนน 
 สอบประมวลผลปลายภาค 20   คะแนน 

   รวม   100   คะแนน 
 6.2 ผลการประเมินการเรียนรู 
 การวัดและประเมินผลแตละครั้งตองผานเกณฑ รอยละ ของคะแนนเต็ม แลวนำคะแนนรวมมาตัดสิน 
ผลการเรียนตามเกณฑ ดังนี้ 
 คะแนนผลการประเมินตั้งแตรอยละ  80 ข้ึนไป ระดับผลการเรียน 4 
 คะแนนผลการประเมินตั้งแตรอยละ  75-79  ระดับผลการเรียน 3.5 
 คะแนนผลการประเมินตั้งแตรอยละ 70-74  ระดับผลการเรียน 3 
 คะแนนผลการประเมินตั้งแตรอยละ 65-69  ระดับผลการเรียน 2.5 
 คะแนนผลการประเมินตั้งแตรอยละ 60-64  ระดับผลการเรียน 2 
 คะแนนผลการประเมินตั้งแตรอยละ 55-59  ระดับผลการเรียน 1.5 
 คะแนนผลการประเมินตั้งแตรอยละ 50-54  ระดับผลการเรียน 1 
 คะแนนผลการประเมินตั้งแตรอยละ 49 ลงไป ระดับผลการเรียน 0 
 



 

7. เครื่องมือวัดประเมินผล 
 9.1 แบบสงัเกตพฤติกรรม 
 9.2 แบบทดสอบกอนเรียน 
 9.3 แบบทดสอบหลงัเรียน 
 9.4 ใบงาน 
 
8. ใบบันทึกหลังการสอน 
แผนการใชแผนการสอนจัดการเรียนรู 
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................... 
ผลการเรียนของนักเรียน 
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................... 
ผลการจัดกิจกรรมของครู 
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................... 
 

กิจกรรมเสริมทักษะ 
ใหนักเรียนสรุปวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน V-Project Learning มาพอเขาใจ 

 ข้ันตอนท่ี 1 
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................... 

 ข้ันตอนท่ี 2 
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................... 

 
 ข้ันตอนท่ี 3 

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................... 



 

 ข้ันตอนท่ี 4 
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................... 

 ข้ันตอนท่ี 5 
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................... 
 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

แบบประเมินดานคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

สาขาวิชา...................................สาขางาน...............................ระดับชั้น..................................กลุม......................... 
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หมายเหตุ                -  เกณฑการประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

  3 คะแนน  หมายถึง ผูเรียนแสดงประพฤติปฏบัิติสม่ำเสมอและเปนผูนำได 

  2 คะแนน  หมายถึง ผูเรียนประพฤติปฏิบัตสิม่ำเสมอ 

    0 คะแนน  หมายถึง ผูเรียนประพฤติปฏิบัตไิมสม่ำเสมอ 

  0 คะแนน  หมายถึง ผูเรียนไมประพฤติปฏิบัต ิ

- คะแนนเฉลี่ย = คะแนนรวมนักเรียนรายบุคคล/10 

 



 

หนวยการเรียนรูท่ี 3 เรื่อง โครงงานวิชาชีพ และแนวทางการจัดการเรียนการสอนวิชาโครงงาน  จำนวน...5...ชั่วโมง 
 1.จุดประสงคการเรียนการรูประจำหนวย 
 1.บอกประเภทของโครงงานวิชาชีพได 
 2.บอกประเภทของโครงงานสิ่งประดิษฐได 
 3.อธิบายความแตกตางของโครงงานแตละประเภทได 
 4.อธิบายบทบาทของผูท่ีเก่ียวของในการจัดการเรียนการสอนวิชาโครงงานได 
2. สมรรถนะประจำหนวย 
 1.แสดงความรูของประเภทของโครงงานได 
 2.แสดงความรูเก่ียวกับการเริ่มตนดำเนินโครงงานได 
 3.อธิบายวิธีการวางแผนเริ่มตนดำเนินโครงงานวิชาชีพได 
 4.เสนอหัวขอเรื่องในการจัดทำโครงงานเบื้องตน 
3. เนื้อหา 
 1.ประเภทของโครงงานวิชาชีพ 
 2.ประเภทของโครงงานสิ่งประดิษฐ 
 3.การเริ่มตนดำเนินโครงงาน 
 4.แนวทางการจัดการเรยีนการสอนวิชาโครงงานในสถานศึกษา 
 
4. กำหนดเกณฑการปฏิบัติตามสมรรถนะ 

สมรรถนะ เกณฑปฏิบัติ (performance criteria) 
1.แสดงความรูของประเภทของโครงงานได 
2.แสดงความรูเก่ียวกับการเริ่มตนดำเนินโครงงานได 
3.อธิบายวิธีการวางแผนเริ่มตนดำเนินโครงงานวิชาชีพ
ได 
4.เสนอหัวขอเรื่องในการจัดทำโครงงานเบื้องตน 
 

1.สามารถแสดงความรูของประเภทของโครงงานได 
2.สามารถแสดงความรูเก่ียวกับการเริ่มตนดำเนิน
โครงงานได 
3.สามารถอธิบายวิธีการวางแผนเริ่มตนดำเนิน
โครงงานวิชาชีพได 
4.สามารถเสนอหัวขอเรื่องในการจัดทำโครงงาน
เบื้องตน 
 

 
5. กิจกรรมการเรียนการสอน  
หนวยท่ี 3 โครงงานวิชาชีพ และแนวทางการจัดการเรียนการสอนวิชาโครงงาน 
 

ครั้งท่ี/ช่ัวโมง กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ืออุปกรณ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการ
วัดผล 

3/5 ข้ันนำเขาสูบทเรียน
(MOTIVATIO) 

-หนังสือเรียนวิชา 
โครงการ 

• แบบประเมิน
พฤติกรรม

• แบบประเมิน
พฤติกรรมการ



 

โดยกลาวถึงการเลือกหัวขอ
โครงการ 
 ข้ันศึกษาขอมูล   
( INFORMATION ) 
อธิบายเก่ียวกับเกณฑในการ
พิจารณาเลือกหัวขอ
โครงการ การเลือกโครงการ
ประเภทสิ่งประดิษฐ การ
เลือกโครงการจดัทำธุรกิจ 
หรือบริการ การเลือก
โครงการทดลองและวิจัย 
การตัดสินในเลือกโครงการ 
ข้ันทดลอง/ฝกปฏิบัติ่ง 
(APPLICATION ) 

ผูสอนใหผูเรียนทำใบงาน
และแบบฝกปฏิบัติ  
ข้ันวัดผลประเมินผล 
( PROGRESS ) 

ครูผูสอนใหนักเรียนทำแบบ
ประเมินผลการเรียนรูหลัง
เรียน 
 

-เครื่องฉาย
โปรเจคเตอร  
-คอมพิวเตอรโนตบุค 
-สื่อ Power Point 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเรียนรู 

• แบบประเมิน
ดานการ
ทำงาน 

• แบบประเมิน
คานิยมหลัก
ของคนไทย 
12 ประการ 
 
 

เรียนรู 

• แบบประเมินดาน
การทำงาน 

• แบบประเมิน
คานิยมหลักของ
คนไทย 12 
ประการ 
 

 
 
 
 

 

 
6. เกณฑการตัดสินผลการเรียนรู 
 6.1 การแบงคะแนน  

 คะแนนทดสอบความรู  30   คะแนน 
 ทักษะ    30   คะแนน 
 จิตพิสัย    20   คะแนน 
 สอบประมวลผลปลายภาค 20   คะแนน 

   รวม   100   คะแนน 
 
 6.2 ผลการประเมินการเรียนรู 
 การวัดและประเมินผลแตละครั้งตองผานเกณฑ รอยละ ของคะแนนเต็ม แลวนำคะแนนรวมมาตัดสิน 
ผลการเรียนตามเกณฑ ดังนี้ 
 คะแนนผลการประเมินตั้งแตรอยละ  80 ข้ึนไป ระดับผลการเรียน 4 
 คะแนนผลการประเมินตั้งแตรอยละ  75-79  ระดับผลการเรียน 3.5 



 

 คะแนนผลการประเมินตั้งแตรอยละ 70-74  ระดับผลการเรียน 3 
 คะแนนผลการประเมินตั้งแตรอยละ 65-69  ระดับผลการเรียน 2.5 
 คะแนนผลการประเมินตั้งแตรอยละ 60-64  ระดับผลการเรียน 2 
 คะแนนผลการประเมินตั้งแตรอยละ 55-59  ระดับผลการเรียน 1.5 
 คะแนนผลการประเมินตั้งแตรอยละ 50-54  ระดับผลการเรียน 1 
 คะแนนผลการประเมินตั้งแตรอยละ 49 ลงไป ระดับผลการเรียน 0 
 
7. เครื่องมือวัดประเมินผล 
 9.1 แบบสังเกตพฤติกรรม 
 9.2 แบบทดสอบกอนเรียน 
 9.3 แบบทดสอบหลังเรียน 
 9.4 ใบงาน 
 
8. ใบบันทึกหลังการสอน 
แผนการใชแผนการสอนจัดการเรียนรู 
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................... 
ผลการเรียนของนักเรียน 
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................... 
ผลการจัดกิจกรรมของครู 
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................... 

 
 
 
 
 
 



 

กิจกรรมเสริมทักษะ 
ใหนักเรียนสรุปประเภทของโครงงานตางๆ ดังนี้ 

 
 

                โครงงานวิชาชีพ    โครงงานส่ิงประดิษฐ 
 
 
1  ...................................................................                           1 .......................................................................
  
    ...................................................................                              ....................................................................... 
 
2.....................................................................                           2  ........................................................................ 
  ......................................................................                              ......................................................................... 
 
3......................................................................                          3  ......................................................................... 
  ......................................................................                               ........................................................................ 
 
4  ...................................................................                           4 .......................................................................
  
    ...................................................................                              ....................................................................... 
 
5.....................................................................                           5  ........................................................................ 
  ......................................................................                              ......................................................................... 
 
6......................................................................                          6 ......................................................................... 
  ......................................................................                               ........................................................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

แบบประเมินดานคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

สาขาวิชา...................................สาขางาน...............................ระดับชั้น..................................กลุม......................... 
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หมายเหตุ                -  เกณฑการประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค 

  3 คะแนน  หมายถึง ผูเรียนแสดงประพฤติปฏบัิติสม่ำเสมอและเปนผูนำได 

  2 คะแนน  หมายถึง ผูเรียนประพฤติปฏิบัตสิม่ำเสมอ 

    0 คะแนน  หมายถึง ผูเรียนประพฤติปฏิบัตไิมสม่ำเสมอ 

  0 คะแนน  หมายถึง ผูเรียนไมประพฤติปฏิบัต ิ

- คะแนนเฉลี่ย = คะแนนรวมนักเรียนรายบุคคล/10 



 

หนวยการเรยีนรูท่ี 4 เรื่อง   การดำเนิน การจัดการเรียนการสอน วิชาโครงงาน จำนวน..7...ชั่วโมง 
1.จุดประสงคการเรียนการรูประจำหนวย 
 1.สรุปลักษณะโครงงานวิชาชีพแตละประเภทได 
 2.อธิบายความแตกตางของโครงงานวิชาชีพแตละประเภทได 
 3.เลือกเสนอหวัขอโครงงานสอดคลองกับสาขาวิชาชีพได 
 4.เลือกวิธีการประเมินโครงงานตามหลักการได 
 
2. สมรรถนะประจำหนวย 
 1.เสนอโครงงานท่ีสอดคลองกับสาขาวิชาชีพ 
 2.ดำเนินการตามแผนโครงงาน 
 3.อธิบายหลักการประเมินโครงงาน 
 
3. เนื้อหา 
 1.โครงงานทดลองและวิจัย/โครงงานสำรวจ 
 2.โครงงานสิ่งประดิษฐ/ผลผลิต 
 3.โครงงานธุรกิจหรือบริการ 

4.การประเมินผลการเรียนรูวิชาโครงงาน 
4. กำหนดเกณฑการปฏิบัตติิตามสมรรถนะ 
 

สมรรถนะ เกณฑปฏิบัติ (performance criteria) 
1.เสนอโครงงานท่ีสอดคลองกับสาขาวิชาชีพ 
2.ดำเนินการตามแผนโครงงาน 
3.อธิบายหลักการประเมินโครงงาน 
 

1.สามารถเสนอโครงงานท่ีสอดคลองกับสาขาวิชาชีพได 
2.สามารถดำเนินการตามแผนโครงงานได 
3.สามารถอธิบายหลักการประเมินโครงงานได 
 

5. กิจกรรมการเรียนการสอน  
หนวยการเรยีนท่ี 4 การดำเนินการจัดการเรียนการสอน วิชาโครงงาน 
ครั้งท่ี/ช่ัวโมง กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ืออุปกรณ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและ

วิธีการวัดผล 
4/7 ข้ันนำเขาสูบทเรียน

(MOTIVATIO) 
โดยกลาวถึงการเขียน
โครงการ 
 ข้ันศึกษาขอมูล   
( INFORMATION ) 
อธิบายเก่ียวกับ 

-หนังสือเรียนวิชา 
โครงการ 
-เครื่องฉาย
โปรเจคเตอร  
-คอมพิวเตอรโนตบุค 
-สื่อ Power Point 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู 

• แบบประเมิน
ดานการ
ทำงาน 

• แบบประเมิน

• แบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู 

• แบบประเมิน
ดานการทำงาน 

• แบบประเมิน
คานิยมหลัก



 

สวนประกอบของโครงการ 
ลำดับข้ันตอนการเขียน
โครงการ การใชถอยคำ 
สำนวนในการเขียนโครงการ 
การเรียนรูกระบวนการกลุม 
วิธีกระบวนการกลุม 
ข้ันทดลอง/ฝกปฏิบัติ 
(APPLICATION ) 

ผูสอนใหผูเรียนทำใบงาน
และแบบฝกปฏิบัติ  
ข้ันวัดผลประเมินผล 
( PROGRESS ) 

ครูผูสอนใหนักเรียนทำแบบ
ประเมินผลการเรียนรูหลัง
เรียน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

คานิยมหลัก
ของคนไทย 
12 ประการ 
 
 

ของคนไทย 12 
ประการ 
 

 
 
 
 

 

 
6. เกณฑการตัดสินผลการเรียนรู 
 6.1 การแบงคะแนน  

 คะแนนทดสอบความรู  30   คะแนน 
 ทักษะ    30   คะแนน 
 จิตพิสัย    20   คะแนน 
 สอบประมวลผลปลายภาค 20   คะแนน 

   รวม   100   คะแนน 
 
 6.2 ผลการประเมินการเรียนรู 
 การวัดและประเมินผลแตละครั้งตองผานเกณฑ รอยละ ของคะแนนเต็ม แลวนำคะแนนรวมมาตัดสิน 
ผลการเรียนตามเกณฑ ดังนี้ 
 คะแนนผลการประเมินตั้งแตรอยละ  80 ข้ึนไป ระดับผลการเรียน 4 
 คะแนนผลการประเมินตั้งแตรอยละ  75-79  ระดับผลการเรียน 3.5 
 คะแนนผลการประเมินตั้งแตรอยละ 70-74  ระดับผลการเรียน 3 
 คะแนนผลการประเมินตั้งแตรอยละ 65-69  ระดับผลการเรียน 2.5 
 คะแนนผลการประเมินตั้งแตรอยละ 60-64  ระดับผลการเรียน 2 
 คะแนนผลการประเมินตั้งแตรอยละ 55-59  ระดับผลการเรียน 1.5 
 คะแนนผลการประเมินตั้งแตรอยละ 50-54  ระดับผลการเรียน 1 
 คะแนนผลการประเมินตั้งแตรอยละ 49 ลงไป ระดับผลการเรียน 0 



 

7. เครื่องมือวัดประเมินผล 
 9.1 แบบสังเกตพฤติกรรม 
 9.2 แบบทดสอบกอนเรียน 
 9.3 แบบทดสอบหลงัเรียน 
 9.4 ใบงาน 
 
8. ใบบันทึกหลังการสอน 
แผนการใชแผนการสอนจัดการเรียนรู 
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................... 
 
ผลการเรียนของนักเรียน 
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
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แบบประเมินการปฏิบัติงาน 
เกณฑแนวคิดปรัชญาของเศรฐกิจพอเพียง โดยใชเง่ือนไขดานความรูและดวนคุณธรรม 
แบบประเมินแผนธุรกิจของโครงงาน (Business Plan for Project) 
ประจำภาคเรียนท่ี _____________________________________ ปการศึกษา _______________________ 
ชื่อโครงการ __________________________________________________________________________ 
ระดับชั้น_______________________หอง_________________ สาขาวิชา__________________________ 
 
อาจารยท่ีปรึกษาโครงงาน 
1 ____________________________________________________________________________________ 
2 ____________________________________________________________________________________ 

 



 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

แบบประเมินดานคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

สาขาวิชา...................................สาขางาน...............................ระดับชั้น..................................กลุม......................... 
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หมายเหตุ                -  เกณฑการประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

  3 คะแนน  หมายถึง ผูเรียนแสดงประพฤติปฏบัิติสม่ำเสมอและเปนผูนำได 

  2 คะแนน  หมายถึง ผูเรียนประพฤติปฏิบัตสิม่ำเสมอ 

    0 คะแนน  หมายถึง ผูเรียนประพฤติปฏิบัตไิมสม่ำเสมอ 

  0 คะแนน  หมายถึง ผูเรียนไมประพฤติปฏิบัต ิ

- คะแนนเฉลี่ย = คะแนนรวมนักเรียนรายบุคคล/10 



 

หนวยการเรียนรูท่ี 5 เรื่อง การเขียนโครงงานในวิชาโครงงานและแบบฟอรมโครงงานจำนวน...26...ชัว่โมง 
1.จุดประสงคการเรียนการรูประจำหนวย 
 1.จำแนกองคประกอบของโครงงานได 
 2.จำแนกองคประกอบของโครงงานวิชาชีพแตละประเภทได 
 3.เขียนโครงงานวิชาชีพไดถูกตองครบถวนตามองคประกอบ 
  
2. สมรรถนะประจำหนวย 
 1.เสนอหัวขอโครงงานกับวิชาสาขา 
 2.เขียนโครงงานวิชาชไีดถูกตองครบถวนตามหลักการ 
3. เนื้อหา 
 1.เสนอหัวขอโครงงานสอดคลองกับสาขาวิชา 
 2.เขียนโครงงานวิชาชีพไดถูกตองครบถวนตามหลักการ 
 
4. กำหนดเกณฑการปฏิบัติตามสมรรถนะ 

สมรรถนะ เกณฑปฏิบัติ (performance criteria) 
1.เสนอหัวขอโครงงานกับวิชาสาขา 
2.เขียนโครงงานวิชาชไีดถูกตองครบถวนตามหลักการ 
 

1.นักเรียนสามารถเสนอหัวขอโครงงานกับวิชาสาขาได 
2.สามารถเขียนโครงงานวิชาชีไดถูกตองครบถวนตาม
หลักการได 
 

 
5. กิจกรรมการเรียนการสอน  
หนวยการเรียนรูท่ี 5 เรื่อง การเขียนโครงงานในวิชาโครงงานและแบบฟอรมโครงาน 
 

ครั้งท่ี/ช่ัวโมง กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ืออุปกรณ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการ
วัดผล 

5-8/26 ข้ันนำเขาสูบทเรียน
(MOTIVATIO) 
โดยกลาวถึง โครงการ
สิ่งประดิษฐ 
ข้ันศึกษาขอมูล   
( INFORMATION ) 
อธิบายเก่ียวกับ  
ความหมายของสิ่งประดิษฐ 
ความเปนมาของสิ่งประดิษฐ 
คุณลักษณะของผูเรียนท่ีควร

-หนังสือเรียนวิชา 
โครงการ 
-เครื่องฉาย
โปรเจคเตอร  
-คอมพิวเตอรโนตบุค 
-สื่อ Power Point 
 
 
 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู 

• แบบประเมิน
ดานการ
ทำงาน 

• แบบประเมิน
คานิยมหลัก
ของคนไทย 
12 ประการ 

• แบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู 

• แบบประเมินดาน
การทำงาน 

• แบบประเมิน
คานิยมหลักของ
คนไทย 12 
ประการ 
 



 

เลือกทำโครงการ
สิ่งประดิษฐ 
ข้ันทดลอง/ฝกปฏิบัติ 
(APPLICATION ) 

ผูสอนใหผูเรียนทำใบงาน
และแบบฝกปฏิบัติ  
ข้ันวัดผลประเมินผล 
( PROGRESS ) 

ครูผูสอนใหนักเรียนทำแบบ
ประเมินผลการเรียนรูหลัง
เรียน 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
6. เกณฑการตัดสินผลการเรียนรู 
 6.1 การแบงคะแนน  

 คะแนนทดสอบความรู  30   คะแนน 
 ทักษะ    30   คะแนน 
 จิตพิสัย    20   คะแนน 
 สอบประมวลผลปลายภาค 20   คะแนน 

   รวม   100   คะแนน 
 6.2 ผลการประเมินการเรียนรู 
 การวัดและประเมินผลแตละครั้งตองผานเกณฑ รอยละ ของคะแนนเต็ม แลวนำคะแนนรวมมาตัดสิน 
ผลการเรียนตามเกณฑ ดังนี้ 
 คะแนนผลการประเมินตั้งแตรอยละ  80 ข้ึนไป ระดับผลการเรียน 4 
 คะแนนผลการประเมินตั้งแตรอยละ  75-79  ระดับผลการเรียน 3.5 
 คะแนนผลการประเมินตั้งแตรอยละ 70-74  ระดับผลการเรียน 3 
 คะแนนผลการประเมินตั้งแตรอยละ 65-69  ระดับผลการเรียน 2.5 
 คะแนนผลการประเมินตั้งแตรอยละ 60-64  ระดับผลการเรียน 2 
 คะแนนผลการประเมินตั้งแตรอยละ 55-59  ระดับผลการเรียน 1.5 
 คะแนนผลการประเมินตั้งแตรอยละ 50-54  ระดับผลการเรียน 1 
 คะแนนผลการประเมินตั้งแตรอยละ 49 ลงไป ระดับผลการเรียน 0 
7. เครื่องมือวัดประเมินผล 
 7.1 แบบสังเกตพฤติกรรม 
 7.2 แบบทดสอบกอนเรียน 
 7.3 แบบทดสอบหลังเรียน 
 7.4 ใบงาน 



 

8. ใบบันทึกหลังการสอน 
แผนการใชแผนการสอนจัดการเรียนรู 
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................... 
ผลการเรียนของนักเรียน 
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................... 
ผลการจัดกิจกรรมของครู 
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

กิจกรรมเสริมทักษะ 
ใหนักเรียน คนควาโครงงานสำรวจและวิจัย โครงงานสิ่งประดิษฐและโครงงานธุรกิจหรือบริการ ศึกษาองคประกอบ
และสรุปความแตกตางของแตละโครงงานลงในตาราง 
 

โครงงานทดลองและวิจัย โครงงานสิ่งประดิษฐ โครงงานธุรกิจ 
......................................................... 
......................................................... 
………………………………………………… 
………………………………………………… 
………………………………………………… 
………………………………………………… 
………………………………………………… 
………………………………………………… 
………………………………………………… 
………………………………………………… 
………………………………………………… 
………………………………………………… 
………………………………………………… 
………………………………………………… 
………………………………………………… 
………………………………………………… 
………………………………………………… 
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............................................................. 
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………………………………………………….... 
………………………………………………….... 
………………………………………………….... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

แบบประเมินดานคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

สาขาวิชา...................................สาขางาน...............................ระดับชั้น..................................กลุม......................... 
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หมายเหตุ                -  เกณฑการประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

  3 คะแนน  หมายถึง ผูเรียนแสดงประพฤติปฏบัิติสม่ำเสมอและเปนผูนำได 

  2 คะแนน  หมายถึง ผูเรียนประพฤติปฏิบัตสิม่ำเสมอ 

    0 คะแนน  หมายถึง ผูเรียนประพฤติปฏิบัตไิมสม่ำเสมอ 

  0 คะแนน  หมายถึง ผูเรียนไมประพฤติปฏิบัต ิ

- คะแนนเฉลี่ย = คะแนนรวมนักเรียนรายบุคคล/10 



 

หนวยการเรียนรูท่ี 6 เรื่อง  ความรูเบื้องตนเก่ียวกับกระบวนการวิจัยในวิชาโครงงาน จำนวน...7...ชั่วโมง 
1.จุดประสงคการเรียนการรูประจำหนวย 
 1.อธิบายความหมายและลกัษณะของงานวิจัยได 
 2.อธิบายกระบวนการวิจัยไดถูกตองตามลำดับข้ัน 
 3.วางแผนงานตามกระบวนการวจิัยได 
 4.เขียนรายงานวิจัยไดครบถวนตามองคประกอบ 
 
2. สมรรถนะประจำหนวย 
 1.แสดงความรูเรื่องความหมายและลักษณะของวิจัย 
 2.เขียนรายงานวิจัยไดครบถวนตามองคประกอบ 
 
3. เนื้อหา 
 1.ความหมายและลักษณะการวิจัย 
 2.กระบวนการวิจัย 
 3.ประเภทของวิธีการวิจัยในวิชาดครงงาน 
 4.ความสัมพันธของกระบวนการวิจัยและการเรยีนวชิาโครงงาน 
 5.ตัวอยางแบบฟอรมรายงานวิจัย ประเภทโครงงานวิจัย/ทดลอง/สำรวจ 
 
4. กำหนดเกณฑการปฏิบัติตามสมรรถนะ 

สมรรถนะ เกณฑปฏิบัติ (performance criteria) 
1.แสดงความรูเรื่องความหมายและลักษณะของวิจัย 
2.เขียนรายงานวิจัยไดครบถวนตามองคประกอบ 

1.สามารถแสดงความรูเรื่องความหมายและลักษณะ
ของวิจัยได 
2 .ส าม ารถ เขี ยน ราย งาน วิ จั ย ได ค รบ ถ วน ต าม
องคประกอบได 

 
5. กิจกรรมการเรียนการสอน  
หนวยการเรียนรูท่ี 6 เรื่องความรูเบ้ืองตน เกี่ยวกับกระบวนการวิจัย ในวิชาโครงงาน 
 

ครั้งท่ี/ช่ัวโมง กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ืออุปกรณ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการ
วัดผล 

9/7 ข้ันนำเขาสูบทเรียน
(MOTIVATIO) 
โดยกลาวถึง โครงการการ
จัดทำธุรกิจและบริการ 
ข้ันศึกษาขอมูล   

-หนังสือเรียนวิชา 
โครงการ 
-เครื่องฉาย
โปรเจคเตอร  
-คอมพิวเตอรโนตบุค 

• แบบประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู 

• แบบประเมิน
ดานการ

• แบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู 

• แบบประเมินดาน
การทำงาน 



 

( INFORMATION ) 
อธิบายเก่ียวกับ ความรู
ท่ัวไปเก่ียวกับธุรกิจและ
บริการ แนวทางการทำ
โครงการการจัดทำธุรกิจ
และบริการ  แนวทางการ
สรางรายไดแกโครงการการ
จัดทำธุรกิจและบริการ 
ตัวอยางโครงการการจัดทำ
ธุรกิจและบริการ 
ข้ันทดลอง/ฝกปฏิบัติ 
(APPLICATION ) 

ผูสอนใหผูเรียนทำใบงาน
และแบบฝกปฏิบัติ  
ข้ันวัดผลประเมินผล 
( PROGRESS ) 

ครูผูสอนใหนักเรียนทำแบบ
ประเมินผลการเรียนรูหลัง
เรียน 
 

-สื่อ Power Point 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทำงาน 

• แบบประเมิน
คานิยมหลัก
ของคนไทย 
12 ประการ 
 
 

• แบบประเมิน
คานิยมหลักของ
คนไทย 12 
ประการ 
 

 
 
 
 

 

 
5. เกณฑการตัดสินผลการเรียนรู 
 6.1 การแบงคะแนน  

 คะแนนทดสอบความรู  30   คะแนน 
 ทักษะ    30   คะแนน 
 จิตพิสัย    20   คะแนน 
 สอบประมวลผลปลายภาค 20   คะแนน 

   รวม   100   คะแนน 
 
 6.2 ผลการประเมินการเรียนรู 
 การวัดและประเมินผลแตละครั้งตองผานเกณฑ รอยละ ของคะแนนเต็ม แลวนำคะแนนรวมมาตัดสิน 
ผลการเรียนตามเกณฑ ดังนี้ 
 คะแนนผลการประเมินตั้งแตรอยละ  80 ข้ึนไป ระดับผลการเรียน 4 
 คะแนนผลการประเมินตั้งแตรอยละ  75-79  ระดับผลการเรียน 3.5 
 คะแนนผลการประเมินตั้งแตรอยละ 70-74  ระดับผลการเรียน 3 
 คะแนนผลการประเมินตั้งแตรอยละ 65-69  ระดับผลการเรียน 2.5 



 

 คะแนนผลการประเมินตั้งแตรอยละ 60-64  ระดับผลการเรียน 2 
 คะแนนผลการประเมินตั้งแตรอยละ 55-59  ระดับผลการเรียน 1.5 
 คะแนนผลการประเมินตั้งแตรอยละ 50-54  ระดับผลการเรียน 1 
 คะแนนผลการประเมินตั้งแตรอยละ 49 ลงไป ระดับผลการเรียน 0 
 
7. เครื่องมือวัดประเมินผล 
 7.1 แบบสังเกตพฤติกรรม 
 7.2 แบบทดสอบกอนเรียน 
 7.3 แบบทดสอบหลังเรยีน 
 7.4 ใบงาน 
 
8. ใบบันทึกหลังการสอน 
 
แผนการใชแผนการสอนจัดการเรียนรู 
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................... 
ผลการเรียนของนักเรียน 
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................... 
ผลการจัดกิจกรรมของครู 
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................... 
 

 
 
 
 
 
 



 

แบบฝกทักษะ 

ใหนักเรียนคนควารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณมา 1 เรื่อง  

ช่ือเรื่องวิจัย    ................................................................................................................................ 

ท่ีมาของปญหา 

................................................................................. 

................................................................................. 

................................................................................. 

................................................................................. 

 

การสุมตัวอยาง 

................................................................................. 

................................................................................. 

................................................................................. 

................................................................................. 

วัตถุประสงคในการวิจัย 

................................................................................. 

................................................................................. 

................................................................................. 

................................................................................. 

 

เครื่องมือในการเก็บขอมูล 

................................................................................. 

................................................................................. 

การวิเคราะห 

................................................................................. 

เอกสาร แนวคิด วิจัยท่ีเก่ียวของ 

................................................................................. 

................................................................................. 

................................................................................. 

................................................................................. 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

................................................................................. 

................................................................................. 

................................................................................. 

................................................................................. 

สรุปผลการวิจัย 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 



 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

แบบประเมินดานคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

สาขาวิชา...................................สาขางาน...............................ระดับชั้น..................................กลุม......................... 
 

ลำดั
บที ่

ชื่อ-สกุล 

รายการประเมิน 

คะ
แน

นร
วม

 
คะ

แน
นเ

ฉล
ี่ย 

 

ยึด
มั่น

ใน
สถ

าบ
ันฯ

 

ละ
เว

นอ
บา

ยม
ุข 

คว
าม

มีวิ
นัย

 

คว
าม

สา
มัค

คี 

จิต
อา

สา
 

ขยั
นแ

ละ
รับ

ผิด
ชอ

บ 

ปร
ะห

ยัด
 

ซื่อ
สัต

ย 

.ส
ุภา

พ 

ตร
งต

อเ
วล

า 

๑              

๒              

๓              

๔              

๕              

๖              

๗              

๘              

๙              

๑๐              

11              

12              

13              

14              

15              

16              

17              

 
หมายเหตุ                -  เกณฑการประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

  3 คะแนน  หมายถึง ผูเรียนแสดงประพฤติปฏบัิติสม่ำเสมอและเปนผูนำได 

  2 คะแนน  หมายถึง ผูเรียนประพฤติปฏิบัตสิม่ำเสมอ 

    0 คะแนน  หมายถึง ผูเรียนประพฤติปฏิบัตไิมสม่ำเสมอ 

  0 คะแนน  หมายถึง ผูเรียนไมประพฤติปฏิบัต ิ

- คะแนนเฉลี่ย = คะแนนรวมนักเรียนรายบุคคล/10 



 

 หนวยการเรียนรูท่ี 7 เรื่อง การรายงานผลการดำเนินโครงการและ แบบฟอรมการเขียนรายงาน  จำนวน..13...ชั่วโมง 
1.จุดประสงคการเรียนการรูประจำหนวย 

1.สรุปหลักการเขียนรายงานการวิจัยได 
2.อธิบายความแตกตางระหวางการเขียนรายงานการวิจัยและการเขียนรายงานผลการดำเนินงานในรปูแบบ  
รายงานวิจัยได 
3.เขียนรายงานผลการดำเนินงานของโครงงานวิชาชีพไดถูกตองตามหลักการ 

2. สมรรถนะประจำหนวย 
 1.แสดงความรูเรื่องหลักการเขียนรายงานผลการดำเนินการได 
 2.เขียนรายงานผลการดำเนินงานของดครงงานได 
 3.นำเสนอผลการดำเนินงานได  
3. เนื้อหา 
 1วิธีการนำเสนอผลการดำเนินโครงงาน 
 2.หลักการเขียนรายงานการวิจัย 
 3.หลักการเขียนรายงานผลการดำเนินงาน 
 
4. กำหนดเกณฑการปฏิบัติตามสมรรถนะ 
 

สมรรถนะ เกณฑปฏิบัติ (performance criteria) 
1.แสดงความรู เรื่องหลักการเขียนรายงานผลการ
ดำเนินการได 
2.เขียนรายงานผลการดำเนินงานของดครงงานได 
3.นำเสนอผลการดำเนินงานได 

1.สามารถแสดงความรูเรื่องหลักการเขียนรายงานผล
การดำเนินการได 
2.สามารถเขียนรายงานผลการดำเนินงานของดครงงาน
ได 
3.สามารถนำเสนอผลการดำเนินงานได 

 
5. กิจกรรมการเรียนการสอน  
หนวยการเรยีนรูท่ี 7 เรื่อง การายงานผลการดำเนินโครงงานและแบบฟอรมการเขียนรายงาน 
 

ครั้งท่ี/ช่ัวโมง กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ืออุปกรณ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการวัดผล 
10-11/13 ข้ันนำเขาสูบทเรียน

(MOTIVATIO) 
โดยกลาวถึง โครงการ
ทดลองและวิจัย 
ข้ันศึกษาขอมูล   
( INFORMATION ) 
อธิบายเก่ียวกับ ความรู

-หนังสือเรียนวิชา 
โครงการ 
-เครื่องฉาย
โปรเจคเตอร  
-คอมพิวเตอรโนตบุค 
-สื่อ Power Point 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู 

• แบบประเมิน
ดานการ
ทำงาน 

• แบบประเมิน

• แบบประเมินพฤติกรรม
การเรียนรู 

• แบบประเมินดานการ
ทำงาน 

• แบบประเมินคานิยม
หลักของคนไทย 12 
ประการ 



 

ท่ัวไปเก่ียวกับการทดลอง
และวิจัย ผลของการวิจัยกับ
ธุรกิจ การเก็บรวบรวม
ขอมูล การประมวลผล
ขอมูล การวิเคราะหขอมูล 
และการแปลผล การคนควา
ขอมูลและเอกสารอางอิง 
จรรยาบรรณของนักวิจัย 
ข้ันทดลอง/ฝกปฏิบัต 
(APPLICATION ) 

ผูสอนใหผูเรียนทำใบงาน
และแบบฝกปฏิบัติ  
ข้ันวัดผลประเมินผล 
( PROGRESS ) 

ครูผูสอนใหนักเรียนทำแบบ
ประเมินผลการเรียนรูหลัง
เรียน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

คานิยมหลัก
ของคนไทย 
12 ประการ 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
6. เกณฑการตัดสินผลการเรียนรู 
 6.1 การแบงคะแนน  

 คะแนนทดสอบความรู  30   คะแนน 
 ทักษะ    30   คะแนน 
 จิตพิสัย    20   คะแนน 
 สอบประมวลผลปลายภาค 20   คะแนน 

   รวม   100   คะแนน 
 
 6.2 ผลการประเมินการเรียนรู 
 การวัดและประเมินผลแตละครั้งตองผานเกณฑ รอยละ ของคะแนนเต็ม แลวนำคะแนนรวมมาตัดสิน 
ผลการเรียนตามเกณฑ ดังนี้ 
 คะแนนผลการประเมินตั้งแตรอยละ  80 ข้ึนไป ระดับผลการเรียน 4 
 คะแนนผลการประเมินตั้งแตรอยละ  75-79  ระดับผลการเรียน 3.5 
 คะแนนผลการประเมินตั้งแตรอยละ 70-74  ระดับผลการเรียน 3 
 คะแนนผลการประเมินตั้งแตรอยละ 65-69  ระดับผลการเรียน 2.5 
 คะแนนผลการประเมินตั้งแตรอยละ 60-64  ระดับผลการเรียน 2 
 คะแนนผลการประเมินตั้งแตรอยละ 55-59  ระดับผลการเรียน 1.5 



 

 คะแนนผลการประเมินตั้งแตรอยละ 50-54  ระดับผลการเรียน 1 
 คะแนนผลการประเมินตั้งแตรอยละ 49 ลงไป ระดับผลการเรียน 0 
 
 
7. เครื่องมือวัดประเมินผล 
 7.1 แบบสังเกตพฤติกรรม 
 7.2 แบบทดสอบกอนเรียน 
 7.3 แบบทดสอบหลังเรยีน 
 7.4 ใบงาน 
 
8. ใบบันทึกหลังการสอน 
 
แผนการใชแผนการสอนจัดการเรียนรู 
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................... 
ผลการเรียนของนักเรียน 
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................... 
ผลการจัดกิจกรรมของครู 
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................... 
 
 



 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

แบบประเมินดานคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
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หมายเหตุ                -  เกณฑการประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

  3 คะแนน  หมายถึง ผูเรียนแสดงประพฤติปฏบัิติสม่ำเสมอและเปนผูนำได 

  2 คะแนน  หมายถึง ผูเรียนประพฤติปฏิบัตสิม่ำเสมอ 

    0 คะแนน  หมายถึง ผูเรียนประพฤตปิฏบัิตไิมสม่ำเสมอ 

  0 คะแนน  หมายถึง ผูเรียนไมประพฤติปฏิบัต ิ

- คะแนนเฉลี่ย = คะแนนรวมนักเรียนรายบุคคล/10 


	๑ก3        .1. เข้าใจหลักการและกระบวนการวางแผนจัดทำโครงการสร้างและหรือพัฒนางาน
	1ก2. ประมวลความรู้และทักษะในการสร้างและหรือพัฒนางานในสาขาวิชาชีพตามกระบวนการ  วางแผน ดำเนินงาน แก้ไขปัญหา ประเมินผลทำรายงานและนำเสนอผลงาน
	3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการงานด้วยความรับผิดชอบ มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น

