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โครงการสอน 

 
1. ชือ่วิชา กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2   รหัสวิชา 30000-2002 จำนวน 0 หน่วยกิต   ๒ ชั่วโมง 
ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา 2565  ระดับชั้น  ปวช.2  ประเภทวิชา  อุตสาหกรรม   สาขา  ช่างไฟฟ้ากำลัง 
ชื่อครูผู้สอน  นายอติวรรต  ทองสุขดี 
2. คำอธิบายรายวิชา 
 ปฏิบัติเกี่ยวกับกิจกรรมองค์การนักวิชาชีพ กิจกรรมเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์วิชาการและ  
วิชาชีพ กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต กิจกรรมพัฒนาองค์กร ชุมชนและสังคม การใช้กระบวนการกลุ่มและ        
การเป็นผู้นำผู้ตามตามระบอบประชาธิปไตยในกิจกรรมเกี่ยวกับชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และกิจกรรมอ่ืน  ๆ   
ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและท้องถิ่น โดยการวางแผน ลงมือปฏิบัติ ประเมินผล และปรับปรุงการทำงาน 
 

3. จุดประสงค์รายวิชา 
 1. เข้าใจหลักการและกระบวนการเสริมสร้างทักษะประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพ การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต การพัฒนาองค์กร ชุมชนและสังคม 
 2. วางแผน ลงมือปฏิบัติ ประเมินผล และปรับปรุงการทำงานในการร่วมกิจกรรมองค์การนักวิชาชีพ 
 3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการทำงานด้วยความรับผิดชอบ มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์และสามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืน 
 

4. สมรรถนะรายวิชา 
 1. ปฏิบัติตนตามระเบียบข้อบังคับขององค์การนักวิชาชีพ 
 2. วางแผนและปฏิบัติกิจกรรมองค์การนักวิชาชีพตามหลักการ กระบวนการ ลักษณะและวัตถุประสงค์
ของกิจกรรม 
 3. ใช้กระบวนการกลุ่มและการเป็นผู้นำผู้ตามในการร่วมกิจกรรมองค์การนักวิชาชีพ 
 4. ประเมินผลและปรับปรุงการทำกิจกรรมองค์การนักวิชาชีพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
๕. หน่วยการสอน  กิจกรรมองค์การวิชาชีพ3   รหัสวิชา 30000-2002  จำนวน  0  หน่วยกิต  2 ชั่วโมง 
 

หน่วยที่ เรื่อง สป.ที่ / จำนวนชั่วโมง 
 ปฐมนิเทศ 

  - ความสำคัญของกิจกรรมองค์การวิชาชีพ 
  - จุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 
  - การวัดผลและประเมินผล 

1 / 2 

๑ ประวัติความเป็นมา องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  
  - ประวัติความเป็นมาขององค์การนักวิชาชีพ ในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย 
  - วัตถุประสงค์ จุดขององค์การนักวิชาชีพ 
  - หลักการขององค์การนักวิชาชีพ 
  - ระเบียบองค์การนักวิชาชีพ 
  - ตำแหน่งและหน้าที่ความรับผิดชอบ 

2 - 3 / 4 

๒ โครงสร้างและการจัดรูปแบบองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย 
  - องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา 
  - องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับจังหวัด 
  - องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค 
  - องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ 

4 / 2 

๓ แนวปฏิบัติว่าด้วยการจัดกิจกรรมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย  
  - เป้าหมายที่ 1 ว่าด้วยกิจกรรมการพัฒนาสมาชิกให้เป็น “คนดี
และมีความสุข” 
  - เป้าหมายที่ 2 ว่าด้วยกิจกรรมการพัฒนาสมาชิกให้เป็น “คนเก่ง
และมีความสุข” 

5 / 2 

4 กิจกรรมเกี่ยวกับชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
  - การจัดกิจกรรมชาติไทย ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
  - การจัดกิจกรรมอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและท้องถิ่น 

6 / 2 

5 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต กิจกรรมพัฒนาองค์กร ชุมชนและสังคม 
  - การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต 
  - การจัดกิจกรรมพัฒนาองค์กร ชุมชนและสังคม 

7 / 2 

6 ทักษะภาวะผู้นำ ผู้ตาม และการทำงานเป็นทีม 
  - ภาวะผู้นำ ผู้ตามตามระบอบประชาธิปไตย 
  - เทคนิคการทำงานเป็นทีม 

8 / 2 

 
 
 



 

 

 
หน่วยที่ เรื่อง จำนวนชั่วโมง/สป.ที่ 

7 ปัจจัยพื้นฐานการสร้างความสำเร็จ 
  - ความขยันและความอดทน 
  - ความอ่อนน้อมถ่อมตน 
  - ความกล้าแสดงออกซ่ึงความถูกต้อง 
  - ความซือ่สัตย์และความรักเกียรติ 
  - ความประหยัดและอดออม 

9 / 2 

8 การเขียนโครงการ 
  - ความหมายและความสำคัญของการเขียนโครงการ 
  - หัวข้อโครงการ 
  - วิธีการเขียนโครงการ 
  - ตัวอย่างโครงการ 

10 / 2 

9 การสรุปรายงานผล 
  - แนวทางการสรุปรายงานผลเพื่อรองรับการประเมินองค์การ
มาตรฐานดีเด่น 

11 / 2 

10 ปฏิบัติการดำเนินงานตามโครงการเพื่อพัฒนาสมาชิก 12 – 17 / 12 
 สรุปผลกิจกรรม 18 / 2 

รวม ๓6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๖. กิจกรรมการเรียนการสอน เรื่อง การปฐมนิเทศ สอนครั้งที่ 1   จำนวน  2 ชั่วโมง 
 

ครั้งที่ / ชั่วโมง กิจกรรม สื่อ อุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและ
วิธีการวัดผล 

1 / 2 ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน  
(MOTIVATIO) 
ขั้นศึกษาข้อมูล  
(INFORMATION) 
1. ผู้สอนชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับ   
- ความสำคัญของกิจกรรมองค์การ
วิชาชีพ 
  - จุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะ
รายวิชา และคำอธิบายรายวิชา
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 
  - การวัดผลและประเมินผล 

ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ 
(APPLICATION) 
 
 

ขั้นวัดผลประเมินผล  
(PROGRESS) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.สื่อ Power 
Point 
2.Google/Meet/
Classroom 
 

  

 
 
 
 



 

 

กิจกรรมการเรียนการสอน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ประวัติความเป็นมา องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย สอนครั้งที่  2 - 3   จำนวน  4 ชั่วโมง 
 

ครั้งที่ / ชั่วโมง กิจกรรม สื่อ อุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและ
วิธีการวัดผล 

2 - 3 / 4 ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน  
(MOTIVATIO) 
 1. ผู้สอนถามผู้เรียนเกี่ยวกับความ
เป็นมาของ อวท. ว่ามีความเป็นมา
อย่างไร 
ขั้นศึกษาข้อมูล  
(INFORMATION) 
2. ผู้สอนอธิบายประวัติความ
เป็นมาขององค์การนักวิชาชีพ ใน
อนาคตแห่งประเทศไทย 
- วัตถุประสงค์ จุดขององค์การนัก
วิชาชีพ 
- หลักการขององค์การนักวิชาชีพ 
- ระเบียบองค์การนักวิชาชีพ 
- ตำแหน่งและหน้าที่ความ
รับผิดชอบ 
ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ 
(APPLICATION) 
3. ผู้สอนให้นักเรียนทำ
แบบทดสอบหลังเรียน 
 
ขั้นวัดผลประเมินผล  
(PROGRESS) 
5. ผู้สอนและนักเรียนร่วมกันเฉลย
แบบทดสอบหลังเรียน 
 
 
 

๑. สื่อ Power 
Point  
2.สื่อ โสตฯ VCD 
3.Google/Meet/
Classroom 
 

- แบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ 
- แบบทดสอบ
หลังเรียน 
- แบบประเมิน
ค่านิยมหลักของ
คนไทย 12 
ประการ 

 
 

- แบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ 
- แบบแบทดสอบ
หลังเรียน 
- แบบประเมิน
ค่านิยมหลักของคน
ไทย 12 ประการ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
กิจกรรมการเรียนการสอน หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒  เรื่อง โครงสร้างและการจัดรูปแบบองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย สอนครั้งที่  4   จำนวน  2 ชั่วโมง 
 

ครั้งที่ / ชั่วโมง กิจกรรม สื่อ อุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและ
วิธีการวัดผล 

            4 /2 ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน  
(MOTIVATIO) 
 1. ผู้ ส อนถามผู้ เรี ยน เกี่ ย วกั บ
โครงสร้ างและการจัดรูปแบบ
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย 
ขั้นศึกษาข้อมูล  
(INFORMATION) 
2. ผู้สอนอธิบายโครงสร้างและการ
จัดรูปแบบองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย  
- องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย ระดับสถานศึกษา 
  - องค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย ระดับจังหวัด 
  - องค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย ระดับภาค 
  - องค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย ระดับชาติ
ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ 
(APPLICATION) 
3. ผู้สอนให้นักเรียนทำ
แบบทดสอบหลังเรียน 
 
ขั้นวัดผลประเมินผล  
(PROGRESS) 
5. ผู้สอนและนักเรียนร่วมกันเฉลย
แบบทดสอบหลังเรียน 
 
 
 

๑. สื่อ Power 
Point  
2.สื่อ โสตฯ VCD 
3.Google/Meet/
Classroom 
 

- แบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ 
- แบบทดสอบ
หลังเรียน 
- แบบประเมิน
ค่านิยมหลักของ
คนไทย 12 
ประการ 

 
 

- แบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ 
- แบบแบทดสอบ
หลังเรียน 
- แบบประเมิน
ค่านิยมหลักของคน
ไทย 12 ประการ 
 

 

 
 
 



 

 

กิจกรรมการเรียนการสอน หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง แนวปฏิบัติว่าด้วยการจัดกิจกรรมองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย สอนครั้งที่ 5 จำนวน  2 ชั่วโมง 
 

ครั้งที่ / ชั่วโมง กิจกรรม สื่อ อุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและ
วิธีการวัดผล 

5 / 2 ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน  
(MOTIVATIO) 
 1. ผู้สอนถามผู้เรียนเกี่ยวกับแนว
ปฏิ บั ติ ว่ าด้ วยการจัดกิจกรรม
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย 
ขั้นศึกษาข้อมูล  
(INFORMATION) 
2. ผู้สอนอธิบายแนวปฏิบัติว่าด้วย
การจัดกิจกรรมองค์การนักวิชาชีพ
ในอนาคตแห่งประเทศไทย 
- เป้าหมายที่ 1 ว่าด้วยกิจกรรม
การพัฒนาสมาชิกให้เป็น “คนดี
และมีความสุข” 
  - เป้าหมายที่ 2 ว่าด้วยกิจกรรม
การพัฒนาสมาชิกให้เป็น “คนเก่ง
และมีความสุข”ขั้นทดลอง/ฝึก
ปฏิบัติ (APPLICATION) 
3. ผู้สอนให้นักเรียนทำ
แบบทดสอบหลังเรียน 
 
ขั้นวัดผลประเมินผล  
(PROGRESS) 
5. ผู้สอนและนักเรียนร่วมกันเฉลย
แบบทดสอบหลังเรียน 
 
 
 

๑. สื่อ Power 
Point  
2.สื่อ โสตฯ VCD 
3.Google/Meet/
Classroom 
 

- แบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ 
- แบบทดสอบ
หลังเรียน 
- แบบประเมิน
ค่านิยมหลักของ
คนไทย 12 
ประการ 

 
 

- แบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ 
- แบบแบทดสอบ
หลังเรียน 
- แบบประเมิน
ค่านิยมหลักของคน
ไทย 12 ประการ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

กิจกรรมการเรียนการสอน หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง กิจกรรมเก่ียวกับชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
 สอนครั้งที่  6 จำนวน  ๒ ชั่วโมง 
 

ครั้งที่ / ชั่วโมง กิจกรรม สื่อ อุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและ
วิธีการวัดผล 

 
6 / 2 

 
ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน  
(MOTIVATIO) 
 1. ผู้สอนถามผู้เรียนเกี่ยวกับความ
เป็นมาของกิจกรรมเกี่ยวกับชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
 
ขั้นศึกษาข้อมูล  
(INFORMATION) 
2 . ผู้ สอนอธิบ ายประวัติ ความ
เกี่ยวกับชาติ ศาสนพระมหากษัตริย์ 
- การจัดกิจกรรมชาติไทย ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 
  - การจัดกิจกรรมอื่นๆ ที่เป็น
ประโยชน์ต่อชุมชนและท้องถิ่น
รับผิดชอบ 
ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ 
(APPLICATION) 
3. ผู้สอนให้นักเรียนทำ
แบบทดสอบหลังเรียน 
 
ขั้นวัดผลประเมินผล  
(PROGRESS) 
5. ผู้สอนและนักเรียนร่วมกันเฉลย
แบบทดสอบหลังเรียน 
 
 
 

๑. สื่อ Power 
Point  
2.สื่อ โสตฯ VCD 
3.Google/Meet/
Classroom 
 

- แบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ 
- แบบทดสอบ
หลังเรียน 
- แบบประเมิน
ค่านิยมหลักของ
คนไทย 12 
ประการ 

 
 

- แบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ 
- แบบแบทดสอบ
หลังเรียน 
- แบบประเมิน
ค่านิยมหลักของคน
ไทย 12 ประการ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

กิจกรรมการเรียนการสอน หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต กิจกรรมพัฒนาองค์กร ชุมชน
และสังคม   สอนครั้งที่  7  จำนวน  ๒ ชั่วโมง 
 

ครั้งที่ / ชั่วโมง กิจกรรม สื่อ อุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและ
วิธีการวัดผล 

7/2 
 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน  
(MOTIVATIO) 
 1. ผู้ ส อนถามผู้ เรี ยน เกี่ ย วกั บ
กิ จ ก ร รม พั ฒ น าคุ ณ ภ าพ ชี วิ ต
กิจกรรมพัฒนาองค์กร ชุมชนและ
สังคม 
 
ขั้นศึกษาข้อมูล  
(INFORMATION) 
2. ผู้สอนอธิบายกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพชีวิตกิจกรรมพัฒนาองค์กร 
ชุมชนและสังคม 
- การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 
  - การจัดกิจกรรมพัฒนาองค์กร 
ชุมชนและสังคม 
ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ 
(APPLICATION) 
3. ผู้สอนให้นักเรียนทำ
แบบทดสอบหลังเรียน 
 
ขั้นวัดผลประเมินผล  
(PROGRESS) 
5. ผู้สอนและนักเรียนร่วมกันเฉลย
แบบทดสอบหลังเรียน 
 
 
 

๑. สื่อ Power 
Point  
2.สื่อ โสตฯ VCD 
3.Google/Meet/
Classroom 
 

- แบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ 
- แบบทดสอบ
หลังเรียน 
- แบบประเมิน
ค่านิยมหลักของ
คนไทย 12 
ประการ 

 
 

- แบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ 
- แบบแบทดสอบ
หลังเรียน 
- แบบประเมิน
ค่านิยมหลักของคน
ไทย 12 ประการ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

กิจกรรมการเรียนการสอน หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง ทักษะภาวะผู้นำ ผู้ตาม และการทำงานเป็นทีม 
 สอนครั้งที่  8 จำนวน  2 ชั่วโมง 
 

ครั้งที่ / ชั่วโมง กิจกรรม สื่อ อุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและ
วิธีการวัดผล 

๘/2 ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน  
(MOTIVATIO) 
 1. ผู้สอนถามผู้เรียนเกี่ยวกับทักษะ
ภาวะผู้นำ ผู้ตาม และการทำงาน
เป็นทีม 
ขั้นศึกษาข้อมูล  
(INFORMATION) 
2. ผู้สอนอธิบายทักษะภาวะผู้นำ ผู้
ต าม  แ ล ะก ารท ำ งาน เป็ น ที ม
รับผิดชอบ 
- ภาวะผู้นำ ผู้ตามตามระบอบ
ประชาธิปไตย 
  - เทคนิคการทำงานเป็นทีม 
ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ 
(APPLICATION) 
3. ผู้สอนให้นักเรียนทำ
แบบทดสอบหลังเรียน 
 
ขั้นวัดผลประเมินผล  
(PROGRESS) 
5. ผู้สอนและนักเรียนร่วมกันเฉลย
แบบทดสอบหลังเรียน 
 
 
 

๑. สื่อ Power 
Point  
2.สื่อ โสตฯ VCD 
3.Google/Meet/
Classroom 
 

- แบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ 
- แบบทดสอบ
หลังเรียน 
- แบบประเมิน
ค่านิยมหลักของ
คนไทย 12 
ประการ 

 
 

- แบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ 
- แบบแบทดสอบ
หลังเรียน 
- แบบประเมิน
ค่านิยมหลักของคน
ไทย 12 ประการ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

กิจกรรมการเรียนการสอน หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 ปัจจัยพื้นฐานการสร้างความสำเร็จ 
 เรื่อง สอนครั้งที่   ๙  จำนวน  2 ชั่วโมง 
 

ครั้งที่ / ชั่วโมง กิจกรรม สื่อ อุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและ
วิธีการวัดผล 

๙/2 ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน  
(MOTIVATIO) 
 1. ผู้สอนถามผู้เรียนเกี่ยวกับ
ปัจจัยพื้นฐานการสร้างความสำเร็จ 
 
ขั้นศึกษาข้อมูล  
(INFORMATION) 
2 . ผู้ สอนอธิบ ายประวัติ ความ
เกี่ยวกับปัจจัยพ้ืนฐานการสร้าง
ความสำเร็จ 
- ความขยันและความอดทน 
  - ความอ่อนน้อมถ่อมตน 
  - ความกล้าแสดงออกซ่ึงความ
ถูกต้อง 
  - ความซื่อสัตย์และความรัก
เกียรติ 
  - ความประหยัดและอดออม
รับผิดชอบ 
ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ 
(APPLICATION) 
3. ผู้สอนให้นักเรียนทำ
แบบทดสอบหลังเรียน 
 
ขั้นวัดผลประเมินผล  
(PROGRESS) 
5. ผู้สอนและนักเรียนร่วมกันเฉลย
แบบทดสอบหลังเรียน 
 
 
 

๑. สื่อ Power 
Point  
2.สื่อ โสตฯ VCD 
3.Google/Meet/
Classroom 
 

- แบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ 
- แบบทดสอบ
หลังเรียน 
- แบบประเมิน
ค่านิยมหลักของ
คนไทย 12 
ประการ 

 
 

- แบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ 
- แบบแบทดสอบ
หลังเรียน 
- แบบประเมิน
ค่านิยมหลักของคน
ไทย 12 ประการ 
 

 

 
 
 
 
 



 

 

กิจกรรมการเรียนการสอน หน่วยการเรียนรู้ที่ ๘ เรื่อง การเขียนโครงการ  สอนครั้งที่ 10 จำนวน 2 ชั่วโมง 
 

ครั้งที่ / ชั่วโมง กิจกรรม สื่อ อุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและ
วิธีการวัดผล 

 
10/2 

 
ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน  
(MOTIVATIO) 
 1. ผู้สอนถามผู้เรียนเกี่ยวกับการ
เขียนโครงการ 
 
ขัน้ศึกษาข้อมูล  
(INFORMATION) 
2. ผู้สอนอธิบายเกี่ยวกับการเขียน
โครงการ 
- ความหมายและความสำคัญของ
การเขียนโครงการ 
  - หัวข้อโครงการ 
  - วิธีการเขียนโครงการ 
  - ตัวอย่างโครงการ 
 
ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ 
(APPLICATION) 
3. ผู้สอนให้นักเรียนทำ
แบบทดสอบหลังเรียน 
 
ขั้นวัดผลประเมินผล  
(PROGRESS) 
5. ผู้สอนและนักเรียนร่วมกันเฉลย
แบบทดสอบหลังเรียน 
 
 
 

๑. สื่อ Power 
Point  
2.สื่อ โสตฯ VCD 
3.Google/Meet/
Classroom 
 

- แบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ 
- แบบทดสอบ
หลังเรียน 
- แบบประเมิน
ค่านิยมหลักของ
คนไทย 12 
ประการ 

 
 

- แบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ 
- แบบแบทดสอบ
หลังเรียน 
- แบบประเมิน
ค่านิยมหลักของคน
ไทย 12 ประการ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

กิจกรรมการเรียนการสอน หน่วยการเรียนรู้ที่ ๙ เรื่อง การสรุปรายงานผล  สอนครั้งที่  11 จำนวน  2 ชั่วโมง 
 

ครั้งที่ / ชั่วโมง กิจกรรม สื่อ อุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและ
วิธีการวัดผล 

11/2 ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน  
(MOTIVATIO) 
 1. ผู้สอนถามผู้เรียนเกี่ยวกับการ
สรุปรายงานผล 
ขั้นศึกษาข้อมูล  
(INFORMATION) 
2. ผู้สอนอธิบายการสรุปรายงาน
ผล  
- แนวทางการสรุปรายงานผลเพ่ือ
รองรับการประเมินองค์การ
มาตรฐานดีเด่น 
ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ 
(APPLICATION) 
3. ผู้สอนให้นักเรียนทำ
แบบทดสอบหลังเรียน 
 
ขั้นวัดผลประเมินผล  
(PROGRESS) 
5. ผู้สอนและนักเรียนร่วมกันเฉลย
แบบทดสอบหลังเรียน 
 
 
 

๑. สื่อ Power 
Point  
2.สื่อ โสตฯ VCD 
3.Google/Meet/
Classroom 
 

- แบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ 
- แบบทดสอบ
หลังเรียน 
- แบบประเมิน
ค่านิยมหลักของ
คนไทย 12 
ประการ 

 
 

- แบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ 
- แบบแบทดสอบ
หลังเรียน 
- แบบประเมิน
ค่านิยมหลักของคน
ไทย 12 ประการ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

กิจกรรมการเรียนการสอน หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 เรื่อง ปฏิบัติการดำเนินงานตามโครงการเพ่ือพัฒนาสมาชิก 
สอนครั้งที่  12-17 จำนวน  12 ชั่วโมง 
 

ครั้งที่ / ชั่วโมง กิจกรรม สื่อ อุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและ
วิธีการวัดผล 

12-17 /12  ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน  
(MOTIVATIO) 
 1. ผู้ ส อนถามผู้ เรี ยน เกี่ ย วกั บ
ปฏิบัติการดำเนินงานตามโครงการ
เพ่ือพัฒนาสมาชิก 
ขั้นศึกษาข้อมูล  
(INFORMATION) 
2. ผู้สอนอธิบายเกี่ยวกับปฏิบัติการ
ดำเนินงานตามโครงการเพ่ือพัฒนา
สมาชิก 
ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ 
(APPLICATION) 
3. ผู้สอนให้นักเรียนทำ
แบบทดสอบหลังเรียน 
 
ขั้นวัดผลประเมินผล  
(PROGRESS) 
5. ผู้สอนและนักเรียนร่วมกันเฉลย
แบบทดสอบหลังเรียน 
 
 
 

๑. สื่อ Power 
Point  
2.Google/Meet/
Classroom 
 

- แบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ 
- แบบทดสอบ
หลังเรียน 
- แบบประเมิน
ค่านิยมหลักของ
คนไทย 12 
ประการ 

 
 

- แบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ 
- แบบแบทดสอบ
หลังเรียน 
- แบบประเมิน
ค่านิยมหลักของคน
ไทย 12 ประการ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๗. การประเมินผล 
 นักเรียนจะต้องมีผลประเมิน ผ่าน ในทุกส่วนการประเมิน จึงถือว่า ผ่านกิจกรรม ดังนี้ 
 1. การเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง 
 2. การเข้าร่วมกิจกรรมของวิทยาลัย 
 3. การเข้าร่วมกิจกรรมของชมรมวิชาชีพ 
 4. การเข้าร่วมกิจกรรมชมรมวิชาชีพอ่ืน 
  
๘. เครื่องมือวัดผล 
 ๘.๑ แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 ๘.๒ แบบทดสอบหลังเรียน 
 ๘.๓ คู่มือกิจกรรม 

 ๘.๔ แบบประเมินค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
 
9. เห็นชอบดำเนินการตามโครงการสอนนี้ 
 
 
 
ลงชื่อ..................................................           ลงชื่อ....................................................... 
         (นายอติวรรต  ทองสุขดี    )    (นายดิเรก  ไชยทองงาม)  
       ครผูู้สอน               ครูที่ปรึกษาชมรมวิชาชีพ  
              
 
 
 

ลงชื่อ.................................................. 
(นายชญานนท์ สายนาค)  

หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 
 
 

ความเห็นรองผู้อำนวยการ ......................................................................................................................... ................ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
 

ลงชื่อ.................................................. 
                                                    (นายธวัชชัย ดกุสุขแก้ว) 

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
………./…………./……….. 

 
 
 



 

 

ความเห็นผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน :  
 
          อนุมัต ิ  ไม่อนุมัต ิเนื่องจาก...............................................................................................     

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

                                                   (นายนิมิตร  ศรียาภัย) 
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

…………/…………./………… 
 


