
 

 

 
 
 

โครงการสอน 
 

วิชา กิจกรรมองคการวิชาชีพ 2 รหัสวิชา 20000-2004 
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โครงการสอนรายวิชา 

1.  ช่ือวิชา....กิจกรรมองคการวิชาชีพ 2....รหัสวิชา....20000-2004....จำนวน.....0....หนวยกิต....2....ช่ัวโมง 
ภาคเรียนท่ี 2   ปการศึกษา  2564  ระดับช้ัน ปวช.  ประเภทวิชาพาณิชยกรรม  สาขางานการบัญชี 
ช่ือครูผูสอน  นางอุษา  ไชยบุรินทร 
 

2.  คำอธิบายรายวิชา 
        ปฏิบัติเกี ่ยวกับกิจกรรมองคการวิชาชีพ กิจกรรมเสริมสรางทักษะและประสบการณวิชาการและวิชาชีพ 
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต กิจกรรมพัฒนาองคกร  ชุมชน และสังคม การใชกระบวนการกลุมและการเปนผูนำ ผู
ตาม ตามระบอบประชาธิปไตยในกิจกรรมเกี่ยวกับชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย และกิจกรรมอื่น ๆ ที่เปน
ประโยชนตอชุมชนและทองถ่ิน  โดยการวางแผน  ลงมือปฏิบัติ ประเมินผล และปรับปรุงการทำงาน 

3.  จุดประสงครายวิชา 
3.1  เขาใจหลักการและกระบวนการเสริมสรางทักษะประสบการณวิชาการและวิชาชีพ การพัฒนาคุณภาพ 
       ชีวิต การพัฒนาองคกร ชุมชน และสังคม 
3.2  วางแผน ลงมือปฏิบัติ ประเมินผล และปรับปรุงการทำงานในการรวมกิจกรรมองคการวิชาชีพ 
3.3  มีเจตคติและกิจนิสัยในการทำงานดวยความรับผิดชอบ มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ความคิด ริเริ่ม      

สรางสรรค และสามารถทำงานรวมกับผูอ่ืน         

4.  สมรรถนะรายวิชา 
4.1  ปฏิบัติตนตามระเบียบขอบังคับขององคการวิชาชีพ 

 4.2  วางแผนและปฏิบัติกิจกรรมองคการวิชาชีพตามหลักการ กระบวนการ ลักษณะและวัตถุประสงคของ 
                  กิจกรรม 
 4.3  ใชกระบวนการกลุมและการเปนผูนำ ผูตามในการรวมกิจกรรมองคการวิชาชีพ 
 4.4  ประเมินผลและปรับปรุงการทำกิจกรรมองคการวิชาชีพ 

 

 

 

 

 

 



 

5.  หนวยการสอน  
ช่ือวิชา......กิจกรรมองคการวิชาชีพ 2....รหัสวิชา....20000-2004....จำนวน.....0...หนวยกิต......2......ช่ัวโมง 

หนวยท่ี 
 

เรื่อง จำนวนช่ัวโมง 

1 ปฐมนิเทศ 2 
2 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 2 
3 กิจกรรมองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย 2 
4 กิจกรรมเสริมสรางทักษะประสบการณวิชาการและวิชาชีพ 2 
5 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต 2 
6 กิจกรรมพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม 2 
7 กิจกรรมการมีสวนรวมในการวางแผนพัฒนาท่ีเปนประโยชนตอชุมชน

และทองถ่ิน 
2 

8 การเปนผูนำชุมชนและผูตามตามระบอบประชาธิปไตย 2 
9 กิจกรรมเก่ียวกับความจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 2 

10 การเขียนโครงการ 2 
11 การสรุปรายงานผล 2 
12 ปฏิบัติการดำเนินงานตามโครงการเพ่ือพัฒนาสมาชิก 12 

 สรุปผลกิจกรรม 2 
                                          รวม 36 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

6.  กิจกรรมการเรียนการสอน 
หนวยการเรียนรูท่ี......1.....เรื่อง.....การปฐมนิเทศ    สอนครั้งท่ี...1........จำนวน 2  ช่ัวโมง 

ครั้งท่ี/
ช่ัวโมง 

กิจกรรม ส่ืออุปกรณ ผลงาน/
หลักฐาน 

เครื่องมือและ 
วิธีการวัดผล 

1/2 ข้ันนำเขาสูบทเรียน (MOTIVATION) 
    ครูผูสอนเช็คชื่อนักเรียนกอนเรียน  
 
 
 

ข้ันศึกษาขอมูล (INFORMATION ) 
1.ผูสอนชี้แจงรายละเอียดเก่ียวกับ 
-ความสำคัญของกิจกรรมองคการวิชาชีพฯ 
-จุดประสงครายวิชา สมรรถนะรายวิชา และ
คำอธิบายรายวิชากิจกรรมองคการวิชาชีพ 2  
-แจงแนวทางการวัดผลประเมินผลใหผูเรียนทราบ 

 
 
 
 
 
 

ข้ันทดลอง/ฝกปฏิบัติ (APPLICATION ) 

ครูผูสอนใหนักเรียนทำใบงาน/แบบฝกปฏิบัติ 
 
 
 
 
 
 
 

ข้ันวัดผลประเมินผล (PROGRESS) 
1.  สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานเปนรายบุคคล 
2.  ตรวจแบบประเมินพฤติกรรมการเรยีนรู 
3.  ตรวจแบบทดสอบ 
4.  ตรวจใบงาน 
5.  ตรวจแบบประเมินดานการทำงาน 
6.  การประเมินผลพฤติกรรมดานคุณธรรม
จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
 
 
 

1. หนังสือเรียน 
2. ใบความรู/ 
ใบงาน 
3 ระบบgoogle 
classroom 
4. สมารทโฟน 
 

-  แบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู 
-  แบบประเมิน
ดานการทำงาน 
-  แบบประเมิน
ดานคุณธรรม
จริยธรรมและ
คุณลักษณะท่ี
พึงประสงค 

 
 

-  แบบประเมินพฤติกรรม
การเรียนรู 
-  ใบงาน 
-  แบบประเมิน 
ดานการทำงาน 
-  แ บ บ ป ร ะ เ ม ิ น ด  า น
ค ุณธรรมจร ิยธรรมและ
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

 
 

 
 
 

 
 



 

หนวยการเรียนรูท่ี......2.....เรื่อง.....กิจกรรมเสริมหลักสูตร    สอนครั้งท่ี...2........จำนวน 2  ช่ัวโมง 
ครั้งท่ี/
ช่ัวโมง 

กิจกรรม ส่ืออุปกรณ ผลงาน/
หลักฐาน 

เครื่องมือและ 
วิธีการวัดผล 

2/2 ข้ันนำเขาสูบทเรียน (MOTIVATION) 
    ครูผูสอนชี้ใหผูเรียนไดเห็นความสำคัญของการ
จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรในสถานศึกษาและใหแต
ละคนแสดงความคิดเห็นพรอมยกตัวอยางตามความ
เขาใจ เพ่ือเชื่อมโยงเขาสูข้ันสอน 
 

ข้ันศึกษาขอมูล (INFORMATION ) 
      ครูผู สอนบรรยาย  อธิบายเนื ้อหาเกี ่ยวกับ
ความหมายของกิจกรรม หลักการจัดกิจกรรมเสริม
หล ักส ูตร ท ักษะหล ักและค ุณล ักษณะอ ันพึง
ประสงคของผูเรียน จุดมุงหมายการจัดกิจกรรม
เสร ิมหลักส ูตร แนวทางการจ ัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตร ปจจัยท่ีเก่ียวของกับการจัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตร ความสำคัญและประโยชนของกิจกรรม
เสริมหลักสูตร 

 

ข้ันทดลอง/ฝกปฏิบัติ (APPLICATION ) 

ครูผูสอนใหนักเรียนทำใบงาน/แบบฝกปฏิบัติ 
 
 

ข้ันวัดผลประเมินผล (PROGRESS) 
1.  สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานเปนรายบุคคล 
2.  ตรวจแบบประเมินพฤติกรรมการเรยีนรู 
3.  ตรวจแบบทดสอบ 
4.  ตรวจใบงาน 
5.  ตรวจแบบประเมินดานการทำงาน 
6.  การประเมินผลดานคุณธรรมจริยธรรมและ
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
 
 
 

1. หนังสือเรียน 
2. ใบความรู/ 
ใบงาน 
3.ระบบgoogle 
classroom 
4.สมารทโฟน 
 

-  แบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู 
-  แบบประเมิน
ดานการทำงาน 
-  แบบประเมิน
ดานคุณธรรม
จริยธรรมและ
คุณลักษณะท่ี
พึงประสงค 

 
 

-  แบบประเมินพฤติกรรม
การเรียนรู 
-  ใบงาน 
-  แบบประเมิน 
ดานการทำงาน 
- แบบประเมินดาน
คุณธรรมจริยธรรมและ
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

หนวยการเรียนรูท่ี...3... เรื่อง...กิจกรรมองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย.....สอนครั้งท่ี...3/2…ช่ัวโมง 
ครั้งท่ี/
ช่ัวโมง 

กิจกรรม ส่ืออุปกรณ ผลงาน/
หลักฐาน 

เครื่องมือและ 
วิธีการวัดผล 

3/2 ข้ันนำเขาสูบทเรียน (MOTIVATION) 
     ครูผู สอนชี ้ใหผู เร ียนไดเห็นความสำคัญของ
กิจกรรมองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศ
ไทย  
 

ข้ันศึกษาขอมูล (INFORMATION ) 
     ครูผู สอนบรรยาย  ความหมายของกิจกรรม
องคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย 
จุดมุงหมายของการจัดกิจกรรมองคการนักวิชาชีพ
ในอนาคตแหงประเทศไทย ประเภทขององคการ
นักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย แนวทางการ
จัดกิจกรรมองคการนักว ิชาชีพในอนาคตแหง
ประเทศไทย แนวปฏิบัติการจัดกิจกรรมองคการ
น ักว ิชาช ีพในอนาคตแห งประเทศไทย และ
ขอกำหนดในการประเมินองคการนักวิชาชีพใน
อนาคตแหงประเทศไทย 
 

ข้ันทดลอง/ฝกปฏิบัติ (APPLICATION ) 

ครูผูสอนใหนักเรียนทำใบงาน/แบบฝกปฏิบัติ 
 

ข้ันวัดผลประเมินผล (PROGRESS) 
1.  สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานเปนรายบุคคล 
2.  ตรวจแบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู 
3.  ตรวจแบบทดสอบ 
4.  ตรวจใบงาน 
5.  ตรวจแบบประเมินดานการทำงาน 
6.  การประเมินผลดานคุณธรรมจริยธรรมและ
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
 
 
 

1. หนังสือเรียน 
2. ใบความรู/ 
ใบงาน 
3.ระบบ google 
classroom 
4.สมารทโฟน 
 
 

-  แบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู 
-  แบบประเมิน
ดานการทำงาน 
-  แบบประเมิน
ดานคุณธรรม
จริยธรรมและ
คุณลักษณะท่ี
พึงประสงค 

 
 

-  แบบประเมินพฤติกรรม
การเรียนรู 
-  ใบงาน 
-  แบบประเมิน 
ดานการทำงาน 
-  แบบประเมินดาน
คุณธรรมจริยธรรมและ
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

 
 

 
 
 
 
 
หนวยการเรียนรูท่ี...4.เรื่อง...กิจกรรมเสริมสรางทักษะประสบการณวิชาการและวิชาชีพ...สอนครั้งท่ี...4/2 ช่ัวโมง 



 

ครั้งท่ี/
ช่ัวโมง 

กิจกรรม ส่ืออุปกรณ ผลงาน/
หลักฐาน 

เครื่องมือและ 
วิธีการวัดผล 

4/2  ข้ันนำเขาสูบทเรียน (MOTIVATION) 
    ครูผูสอนชี้ใหผูเรียนไดเห็นความสำคัญของ
กิจกรรมเสริมสรางทักษะประสบการณวิชาการ
และวิชาชีพ 
  

ข้ันศึกษาขอมูล (INFORMATION ) 
      ครูผูสอนบรรยาย  อธิบายความหมายและ
ความสำคัญของกิจกรรมนักศึกษา  กิจกรรม
นักศึกษากับการพัฒนาบุคลิกภาพ กิจกรรม
นักศึกษากับการพัฒนาความรูทางวิชาการ 
กิจกรรมนักศึกษากับการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ 
กิจกรรมนักศึกษากับการสรางความสัมพันธ
ระหวางเพ่ือน กิจกรรมนักศึกษากับการสราง
ความสัมพันธกับครูอาจารย และกิจกรรมนักศึกษา
กับการสรางความสัมพันธกับชุมชน 
 

ข้ันทดลอง/ฝกปฏิบัติ (APPLICATION ) 

ครูผูสอนใหนักเรียนทำใบงาน/แบบฝกปฏิบัติ 
 

ข้ันวัดผลประเมินผล (PROGRESS) 
1.  สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานเปนรายบุคคล 
2.  ตรวจแบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู 
3.  ตรวจแบบทดสอบ 
4.  ตรวจใบงาน 
5.  ตรวจแบบประเมินดานการทำงาน 
6.  การประเมินผลพฤติกรรม ดานคุณธรรม
จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
 
 
 

1. หนังสือเรียน 
2. ใบความรู/ 
ใบงาน 
3.ระบบgoogle 
classroom 
4.สมารทโฟน 
 

-  แบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู 
-  แบบประเมิน
ดานการทำงาน 
-  แบบประเมิน
ดานคุณธรรม
จริยธรรมและ
คุณลักษณะท่ี
พึงประสงค 
 

 

-  แบบประเมินพฤติกรรม
การเรียนรู 
-  ใบงาน 
-  แบบประเมิน 
ดานการทำงาน 
-  แบบประเมินดาน
คุณธรรมจรยิธรรมและ
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

หนวยการเรียนรูท่ี...5..เรื่อง...กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต สอนครั้งท่ี...5/2  ช่ัวโมง 
ครั้งท่ี/
ช่ัวโมง 

กิจกรรม ส่ืออุปกรณ ผลงาน/
หลักฐาน 

เครื่องมือและ 
วิธีการวัดผล 

5/2 ข้ันนำเขาสูบทเรียน (MOTIVATION) 
    ครูผู สอนชี ้ใหผ ู เร ียนไดเห็นความสำคัญของ
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต  
  

ข้ันศึกษาขอมูล (INFORMATION ) 
     ครูผูสอนบรรยาย  อธิบายกิจกรรมการพัฒนา
คุณภาพชีวิต  วัตถุประสงคของกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพชีวิต ประเภทของกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต ขั้นตอนการทำกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต 
และแนวทางการดำเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 
 

ข้ันทดลอง/ฝกปฏิบัติ (APPLICATION ) 

ครูผูสอนใหนักเรียนทำใบงาน/แบบฝกปฏิบัติ 
 

ข้ันวัดผลประเมินผล (PROGRESS) 
1.  สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานเปนรายบุคคล 
2.  ตรวจแบบประเมินพฤติกรรมการเรยีนรู 
3.  ตรวจแบบทดสอบ 
4.  ตรวจใบงาน 
5.  ตรวจแบบประเมินดานการทำงาน 
6.  การประเมินผลพฤติกรรมดานคุณธรรม 
จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
 
 
 

1. หนังสือเรียน 
2. ใบความรู/ 
ใบงาน 
3.ระบบgoogle 
classroom 
4.สมารทโฟน 
 

-  แบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู 
-  แบบประเมิน
ดานการทำงาน 
-  แบบประเมิน
ดานคุณธรรม
จริยธรรมและ
คุณลักษณะท่ี
พึงประสงค 
 

 

-  แบบประเมินพฤติกรรม
การเรียนรู 
-  ใบงาน 
-  แบบประเมิน 
ดานการทำงาน 
-  แบบประเมินดาน
คุณธรรมจริยธรรมและ
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หนวยการเรียนรูท่ี...6....เรื่อง.....กิจกรรมพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชนและสังคม.......สอนครั้งท่ี...6/2  ช่ัวโมง 
ครั้งท่ี/
ช่ัวโมง 

กิจกรรม ส่ืออุปกรณ ผลงาน/
หลักฐาน 

เครื่องมือและ 
วิธีการวัดผล 

6/2 ข้ันนำเขาสูบทเรียน (MOTIVATION) 
    ครูผู สอนชี ้ใหผ ู เร ียนไดเห็นความสำคัญของ
กิจกรรมพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชนและสังคม 
 
 
 

 ข้ันศึกษาขอมูล (INFORMATION ) 
    ครูผู สอนบรรยาย  อธิบายการพัฒนาตนเอง 
การพัฒนาครอบครัว การพัฒนาชุมชนและสังคม
และแนวทางการสรางจิตสาธารณะ 
 
 
 

ข้ันทดลอง/ฝกปฏิบัติ (APPLICATION ) 

ครูผูสอนใหนักเรียนทำใบงาน/แบบฝกปฏิบัติ 
 
 
 

ข้ันวัดผลประเมินผล (PROGRESS) 
1.  สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานเปนรายบุคคล 
2.  ตรวจแบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู 
3.  ตรวจแบบทดสอบ 
4.  ตรวจใบงาน 
5.  ตรวจแบบประเมินดานการทำงาน 
6.  การประเมินผลพฤติกรรมดานคุณธรรม 
จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
 
 

1. หนังสือเรียน 
2. ใบความรู/ 
ใบงาน 
3.ระบบgoogle 
classroom 
4.สมารทโฟน 
 

-  แบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู 
-  แบบประเมิน
ดานการทำงาน 
-  แบบประเมิน
ดานคุณธรรม
จริยธรรมและ
คุณลักษณะท่ี
พึงประสงค 
 

 

-  แบบประเมินพฤติกรรม
การเรียนรู 
-  ใบงาน 
-  แบบประเมิน 
ดานการทำงาน 
-  แบบประเมินดาน
คุณธรรมจริยธรรมและ
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

หนวยการเรียนรูท่ี.....7....เรื่อง.....กิจกรรมการมีสวนรวมในการวางแผนพัฒนาท่ีเปนประโยชนตอชุมชนและ
ทองถ่ิน.....สอนครั้งท่ี...7/2   ช่ัวโมง 

ครั้งท่ี/
ช่ัวโมง 

กิจกรรม ส่ืออุปกรณ ผลงาน/
หลักฐาน 

เครื่องมือและ 
วิธีการวัดผล 

7/2  ข้ันนำเขาสูบทเรียน (MOTIVATION) 
    ครูผู สอนชี ้ใหผ ู เร ียนไดเห็นความสำคัญของ
กิจกรรมการมีสวนรวมในการวางแผนพัฒนาที่เปน
ประโยชนตอชุมชนและทองถ่ิน 
 
 

 ข้ันศึกษาขอมูล (INFORMATION ) 
      ครูผูสอนบรรยาย  อธิบายการมีสวนรวมใน
การจัดทำแผนพัฒนากิจกรรมท่ีเปนประโยชนตอ
ชุมชนและทองถ่ิน การจัดทำเวทีประชาชน การ
ประชุมกลุมยอย การสัมมนา การสำรวจประชามติ 
การประชาพิจารณ การจัดทำแผนพัฒนาชุมชน 
  

ข้ันทดลอง/ฝกปฏิบัติ (APPLICATION ) 
ผูสอนใหผูเรียนทำกรณีศึกษา แลวนำเสนอ 
หนาชั้นเรียน  

  

ข้ันวัดผลประเมินผล (PROGRESS) 
1.  สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานเปนรายบุคคล 
2.  ตรวจแบบประเมินพฤติกรรมการเรยีนรู 
3.  ตรวจแบบทดสอบ 
4.  ตรวจใบงาน 
5.  ตรวจแบบประเมินดานการทำงาน 
6.  การประเมินผลพฤติกรรมดานคุณธรรม
จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
 
 

1. หนังสือเรียน 
2. ใบความรู/ 
ใบงาน 
3.ระบบgoogle 
classroom 
4.สมารทโฟน 
 

-  แบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู 
-  แบบประเมิน
ดานการทำงาน 
-  แบบประเมิน
ดานคุณธรรม
จริยธรรมและ
คุณลักษณะท่ี
พึงประสงค 
 

 

-  แบบประเมินพฤติกรรม
การเรียนรู 
-  ใบงาน 
-  แบบประเมิน 
ดานการทำงาน 
-  แบบประเมินดาน
คุณธรรมจริยธรรมและ
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หนวยการเรียนรูท่ี...8...เรื่อง..การเปนผูนำชุมชนและผูตามตามระบอบประชาธิปไตย.....สอนครั้งท่ี...8/2   ช่ัวโมง 
ครั้งท่ี/
ช่ัวโมง 

กิจกรรม ส่ืออุปกรณ ผลงาน/
หลักฐาน 

เครื่องมือและ 
วิธีการวัดผล 

8/2 ข้ันนำเขาสูบทเรียน (MOTIVATION) 
    ครูผูสอนชี้ใหผูเรียนไดเห็นความสำคัญของการ
เปนผูนำชุมชนและผูตามตามระบอบประชาธิปไตย 
 
  
 
 

ข้ันศึกษาขอมูล (INFORMATION ) 
     ครูผูสอนบรรยาย  อธบิายเก่ียวกับการคัดเลือก
ผูนำชุมชน การพัฒนาศักยภาพผูนำชุมชน หนาท่ี
และบทบาทของผูนำชุมชน คณะกรรมการชุมชน 
และความหมายและแนวทางทางการพัฒนาตนเอง
ของผูตาม 
  
 
 

ข้ันทดลอง/ฝกปฏิบัติ (APPLICATION ) 

     ครูผูสอนใหนักเรียนทำใบงาน/แบบฝกปฏิบัติ 
 
 
 

ข้ันวัดผลประเมินผล (PROGRESS) 
1.  สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานเปนรายบุคคล 
2.  ตรวจแบบประเมินพฤติกรรมการเรยีนรู 
3.  ตรวจแบบทดสอบ 
4.  ตรวจใบงาน 
5.  ตรวจแบบประเมินดานการทำงาน 
6.  การประเมินผลพฤติกรรมดานคุณธรรม
จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
 
 
 
 
 
 

1. หนังสือเรียน 
2. ใบความรู/ 
ใบงาน 
3.ระบบgoogle 
classroom 
4.สมารทโฟน 
 

-  แบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู 
-  แบบประเมิน
ดานการทำงาน 
-  แบบประเมิน
ดานคุณธรรม
จริยธรรมและ
คุณลักษณะท่ี
พึงประสงค 
 

 

-  แบบประเมินพฤติกรรม
การเรียนรู 
-  ใบงาน 
-  แบบประเมิน 
ดานการทำงาน 
-  แบบประเมินดาน
คุณธรรมจริยธรรมและ
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
 

 
 

 
 
 
 
 



 

หนวยการเรียนรูท่ี.9 เรื่อง.กิจกรรมเก่ียวกับความจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย.สอนครั้งท่ี 9/2ชั่วโมง 
ครั้งท่ี/
ช่ัวโมง 

กิจกรรม ส่ืออุปกรณ ผลงาน/
หลักฐาน 

เครื่องมือและ 
วิธีการวัดผล 

9/2 ข้ันนำเขาสูบทเรียน (MOTIVATION) 
    ครูผูสอนชี้ใหผูเรียนไดเห็นความสำคัญของ
กิจกรรมเก่ียวกับความจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย 
 
  
 
 

ข้ันศึกษาขอมูล (INFORMATION ) 
     ครูผูสอนบรรยาย  อธบิายความหมายและ
ความสำคัญของชาติไทย  ความหมายและ
ความสำคัญของศาสนา และพระมหากรุณาธิคุณ
แหงพระมหากษัตริย 
  
 
 

ข้ันทดลอง/ฝกปฏิบัติ (APPLICATION ) 

     ครูผูสอนใหนักเรียนทำใบงาน/แบบฝกปฏิบัติ 
 
 
 

ข้ันวัดผลประเมินผล (PROGRESS) 
1.  สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานเปนรายบุคคล 
2.  ตรวจแบบประเมินพฤติกรรมการเรยีนรู 
3.  ตรวจแบบทดสอบ 
4.  ตรวจใบงาน 
5.  ตรวจแบบประเมินดานการทำงาน 
6.  การประเมินผลพฤติกรรมดานคุณธรรม
จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
 
 
 
 
 
 

1. หนังสือเรียน 
2. ใบความรู/ 
ใบงาน 
3.ระบบgoogle 
classroom 
4.สมารทโฟน 
 

-  แบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู 
-  แบบประเมิน
ดานการทำงาน 
-  แบบประเมิน
ดานคุณธรรม
จริยธรรมและ
คุณลักษณะท่ี
พึงประสงค 
 

 

-  แบบประเมินพฤติกรรม
การเรียนรู 
-  ใบงาน 
-  แบบประเมิน 
ดานการทำงาน 
-  แบบประเมินดาน
คุณธรรมจริยธรรมและ
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
 

 
 

 
 
 
 
 



 

หนวยการเรียนรูท่ี.10 เรื่อง...................การเขียนโครงการ.................   สอนครั้งท่ี     10/2  ชั่วโมง 
ครั้งท่ี/
ช่ัวโมง 

กิจกรรม ส่ืออุปกรณ ผลงาน/
หลักฐาน 

เครื่องมือและ 
วิธีการวัดผล 

10/2 ข้ันนำเขาสูบทเรียน (MOTIVATION) 
    ครูผูสอนชี้ใหผูเรียนไดเห็นความสำคัญของการ
เขียนโครงการ 
 
  
 
 

ข้ันศึกษาขอมูล (INFORMATION ) 
     ครูผูสอนบรรยาย  อธบิายความหมายและ
ความสำคัญของการเขียนโครงการ หัวขอโครงการ 
การวางแผนการทำโครงการ วิธีการเขียนโครงการ 
ตัวอยางการเขียนโครงการ 

 
 

ข้ันทดลอง/ฝกปฏิบัติ (APPLICATION ) 

     ครูผูสอนใหนักเรียนทำใบงาน/แบบฝกปฏิบัติ 
 
 
 

ข้ันวัดผลประเมินผล (PROGRESS) 
1.  สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานเปนรายบุคคล 
2.  ตรวจแบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู 
3.  ตรวจแบบทดสอบ 
4.  ตรวจใบงาน 
5.  ตรวจแบบประเมินดานการทำงาน 
6.  การประเมินผลพฤติกรรมดานคุณธรรม
จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
 
 
 
 
 
 

1. หนังสือเรียน 
2. ใบความรู/ 
ใบงาน 
3.ระบบgoogle 
classroom 
4.สมารทโฟน 
 

-  แบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู 
-  แบบประเมิน
ดานการทำงาน 
-  แบบประเมิน
ดานคุณธรรม
จริยธรรมและ
คุณลักษณะท่ี
พึงประสงค 
 

 

-  แบบประเมินพฤติกรรม
การเรียนรู 
-  ใบงาน 
-  แบบประเมิน 
ดานการทำงาน 
-  แบบประเมินดาน
คุณธรรมจริยธรรมและ
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

หนวยการเรียนรูท่ี.11 เรื่อง.....การสรุปรายงานผล.................   สอนครั้งท่ี     11/2  ชั่วโมง 
ครั้งท่ี/
ช่ัวโมง 

กิจกรรม ส่ืออุปกรณ ผลงาน/
หลักฐาน 

เครื่องมือและ 
วิธีการวัดผล 

11/2 ข้ันนำเขาสูบทเรียน (MOTIVATION) 
    ครูผูสอนบอกแนวทางในการสรุปรายงานผล
โครงการ 
 
  
 
 

ข้ันศึกษาขอมูล (INFORMATION ) 
     ครูผูสอนบรรยาย  อธบิายเก่ียวกับการสรุป
รายงานผลโครงการ  แนวทางการสรุปรายงานผล
เพ่ือรองรับการประเมินองคการมาตรฐานดีเดน 

 
 

ข้ันทดลอง/ฝกปฏิบัติ (APPLICATION ) 

     ครูผูสอนใหนักเรียนทำใบงาน/แบบฝกปฏิบัติ 
 
 
 

ข้ันวัดผลประเมินผล (PROGRESS) 
1.  สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานเปนรายบุคคล 
2.  ตรวจแบบประเมินพฤติกรรมการเรยีนรู 
3.  ตรวจแบบทดสอบ 
4.  ตรวจใบงาน 
5.  ตรวจแบบประเมินดานการทำงาน 
6.  การประเมินผลพฤติกรรมดานคุณธรรม
จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
 
 
 
 
 
 

1. หนังสือเรียน 
2. ใบความรู/ 
ใบงาน 
3.ระบบgoogle 
classroom 
4.สมารทโฟน 
 

-  แบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู 
-  แบบประเมิน
ดานการทำงาน 
-  แบบประเมิน
ดานคุณธรรม
จริยธรรมและ
คุณลักษณะท่ี
พึงประสงค 
 

 

-  แบบประเมินพฤติกรรม
การเรียนรู 
-  ใบงาน 
-  แบบประเมิน 
ดานการทำงาน 
-  แบบประเมินดาน
คุณธรรมจริยธรรมและ
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

หนวยการเรียนรูท่ี.12 เรื่อง.ปฏิบัติการดำเนินงานตามโครงการเพ่ือพัฒนาสมาชิก.สอนครั้งท่ี  12-17/12  ชั่วโมง 
ครั้งท่ี/
ช่ัวโมง 

กิจกรรม ส่ืออุปกรณ ผลงาน/
หลักฐาน 

เครื่องมือและ 
วิธีการวัดผล 

12-
17/12 

ข้ันนำเขาสูบทเรียน (MOTIVATION) 
    ครูผูสอนแนะนำวิธีปฏิบัติในการดำเนินงานตาม
โครงการเพ่ือพัฒนาสมาชิกในชมรม 
 
  
 
 

ข้ันศึกษาขอมูล (INFORMATION ) 
     ครูผูสอนอธิบายเก่ียวกับการปฏิบัติการ
ดำเนินงานตามโครงการเพ่ือพัฒนาสมาชิก 

 
 

ข้ันทดลอง/ฝกปฏิบัติ (APPLICATION ) 

     ครูผูสอนใหนักเรียนทำใบงาน/แบบฝกปฏิบัติ 
 
 
 

ข้ันวัดผลประเมินผล (PROGRESS) 
1.  สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานเปนรายบุคคล 
2.  ตรวจแบบประเมินพฤติกรรมการเรยีนรู 
3.  ตรวจแบบทดสอบ 
4.  ตรวจใบงาน 
5.  ตรวจแบบประเมินดานการทำงาน 
6.  การประเมินผลพฤติกรรมดานคุณธรรม
จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
 
 
 
 
 
 

1. หนังสือเรียน 
2. ใบความรู/ 
ใบงาน 
3.ระบบgoogle 
classroom 
4.สมารทโฟน 
 

-  แบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู 
-  แบบประเมิน
ดานการทำงาน 
-  แบบประเมิน
ดานคุณธรรม
จริยธรรมและ
คุณลักษณะท่ี
พึงประสงค 
 

 

-  แบบประเมินพฤติกรรม
การเรียนรู 
-  ใบงาน 
-  แบบประเมิน 
ดานการทำงาน 
-  แบบประเมินดาน
คุณธรรมจริยธรรมและ
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

7. การประเมินผล 
 นักเรียนจะตองมีผลประเมิน ผาน ในทุกสวนการประเมิน จึงถือวา ผานกิจกรรม ดังนี้ 
 1. การเขารวมกิจกรรมหนาเสาธง 
 2. การเขารวมกิจกรรมของวิทยาลัย 
 3. การเขารวมกิจกรรมของชมรมวิชาชีพ 
 4. การเขารวมกิจกรรมชมรมวิชาชีพอ่ืน 
  
8. เครื่องมือวัดผล 
 8.1  แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู 
 8.2  แบบทดสอบหลังเรียน 
 8.3  คูมือกิจกรรม 
 8.4  แบบประเมินดานคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
 
9. เห็นชอบดำเนินการตามโครงการสอนนี้ 
 

ลงชื่อ.................................................... 
(นางอุษา  ไชยบุรินทร) 

ครูผูสอน 
 
  ลงชื่อ....................................................                                     ลงชื่อ................................................. 
           (นางสาวพนิดา ชมยินดี)                                                    (นายดิเรก  ไชยทองงาม) 
           ครูท่ีปรึกษาชมรมวิชาชีพ                                           หัวหนางานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 
 
ความเห็นรองผูอำนวยการ............................................................................................................................................ 
...................................................................................................................................................................................... 
 

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

         (นายธวัชชัย  ดุกสุขแกว) 
            รองผูอำนวยการฝายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 

 
 
ความเห็นผูอำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
 อนุมัติ   ไมอนุมัต ิเนื่องจาก.............................................................................................. 

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

(นายนิมิตร   ศรียาภัย) 
ผูอำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 


