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ส่วนที่ 1 แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

1. ชื่อวิชา โครงงาน รหัสวิชา 20105 – 8501 จ านวน 2 หน่วยกิจ 4 ชั่วโมง  (1-3-2 2. ค าอธิบายราวิชา 
 
๒. ค าอธิบายรายวิชา 
 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการบูรณาการความรู้และทักษะในระดับเทคนิคท่ีสอดคล้องกับสาขาวิชาชีพที่ศึกษาเพ่ือ
สร้างและหรือพัฒนางานด้วยกระบวนการทดลอง ส ารวจ ประดิษฐ์คิดค้น หรือการปฏิบัติงานเชิงระบบ การเลือกหัวข้อ
โครงการ การศึกษาค้นคว้าข้อมูลและเอกสารอ้างอิง การเขียนโครงการ การด าเนินงานโครงการ การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การวิเคราะห์และแปลผล การสรุปจัดท ารายงาน การน าเสนอผลงานโครงการ ด าเนินการเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มตาม
ลักษณะของงานให้แล้วเสร็จในระยะเวลาที่ก าหนด 
 
๓. จุดประสงค์รายวิชา     

1. เข้าใจขั้นตอนและกระบวนการสร้างและหรือพัฒนางานอาชีพอย่างเป็นระบบ 
2. สามารถบูรณาการความรู้และทักษะในการสร้างและหรือพัฒนางานในสาขาวิชาชีพตามกระบวนการ วางแผน 

ด าเนินงาน แก้ไขปัญหา ประเมินผล ท ารายงานและน าเสนอผลงาน 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการศึกษาค้นคว้าเพ่ือสร้างและหรือพัฒนางานอาชีพด้วยความรับผิดชอบ มีวินัย 

คุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ขยัน อดทนและสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
 
๔. สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการสร้างและหรือพัฒนางานอาชีพอย่างเป็นระบบ 
2. เขียนโครงการสร้างและหรือพัฒนางานตามหลักการ 
3. ด าเนินงานตามแผนงานโครงการตามหลักการและกระบวนการ 
4. เก็บข้อมูล วิเคราะห์ สรุปและประเมินผลการด าเนินงานโครงการตามหลักการ 
5. รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการตามรูปแบบ 
6. น าเสนอผลการด าเนินงานด้วยรูปแบบวิธีการต่างๆ 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

5. ตารางวิเคราะห์หลักสูตรรายวิชา 
ตารางวิเคราะห์หลักสูตร 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน  รหัสวิชา  ๒๐105-2๑๐๗ วิชาเครื่องรับโทรทัศน์จ านวน  ๒ หน่วยกิต   
สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์  ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕6๕ 

 ผู้รับผิดชอบ  นางบวรลักษณ์  สูงกิจบูลย์ 
 

หน่วยการเรียน สมรรถนะรายหน่วย 
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ความรู้ทั่วไปและ
การศึกษาความเป็นไป
ได้ในการจัดท าโครงการ 
 

ความหมายของการน าเสนอ
ข้อมูล 
 

1 1 1       ๐ ๑ 4 5 

การเขียนร่างโครงการ 
 

ความส าคัญของการน าเสนอ 1 1 1       ๑ ๑ 5 5 

การศึกษาเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

ปัจจัยที่ท าให้การน าเสนอมี
ประสิทธิภาพ 

1 1 1       ๑ ๑ 5 5 

การศึกษาเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องจาก
การสืบค้นบน
อินเทอร์เน็ต 

การน าเสนอข้อมูล 1 1 1       ๑ ๑ 5 5 

การพัฒนานวัตกรรม 
 

โปรแกรมการน าเสนอข้อมูล 
(Graphic Presentation 
Program) 

1 1 1       ๑ ๑ 5 4 

การก าหนดประชากร
และกลุ่มตัวอย่าง และ
การสร้างเครื่องมือเก็บ
รวบรวมข้อมูล 
 

หลักการน าเสนองานด้วย
โปรแกรม  Power point 

1 1 1       ๑ ๑ 5 4 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

เทคนิคการน าเสนอที่ดี 1 1 1       ๑ ๑ 5 4 

การเขียนรายงาน
สรุปผลการด าเนิน
โครงการ 
 

คุณสมบัติของผู้น าเสนอ 2 2 2       ๒ ๒ 10 1 

รูปแบบการจัดท า
รูปเล่มเอกสารรายงาน
โครงการ 5 บท 
 

หลักการน าเสนอผลงาน
โครงการวิจัย 

2 2 2       ๒ ๒ 10 1 

                     



 

 

หลักการน าเสนอผลการ
ด าเนินโครงการ  
 

การเตรียมเนื้อหาเพื่อน าเสนอ 1 2 2       ๒ ๒ 9 2 

การประเมินผลโครงการ 
 

 1 2 2       ๒ ๒ 9 2 

                       

รวม 18 20 21       ๒๐ ๒๑ ๑๐๐   

ล าดับความส าคัญ 3 2 1       2 1     

 

 
7.การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 7.1 การแบ่งคะแนนและเกณฑ์การผ่านการประเมินผลการเรียนรู้ร้อยละ 50 

หน่วยที่ ด้านความรู้ 
(พุทธพิสัย) 

ด้านทักษะ 
(ทักษะพิสัย) 

ด้านพฤติกรรม 
(จิตพิสัย) 

รวม ร้อยละ 50 
ของคะแนนเต็ม 

1 1 5 2 5 2.5 
2 4 5 3 15 7.5 
3 2 6 3 10 5 
4 1.5 3 3 10 5 
5 1.5 4 3 10 5 
6 1 5 3 5 2.5 
7 1 4 3 10 5 
8 1.5 4 3 10 5 
9 1.5 6 3 10 5 

10 1 3 2 7 3.5 
11 1 5 2 8 4 

รวมทั้งรายวิชา 20 50 30 100 50  
 
 
 
 
ส่วนที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้๔นสมรรถนะอาชีพบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

หน่วยการเรียนรู้ ๑ ความรู้ทั่วไปและการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดท าโครงการจ านวน ๔ ชั่วโมง 
 

1. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจ าหน่วย 
จุดประสงค์ทั่วไป 

        เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปและการศึกษาความเป็นไปได้ ในการจัดท าโครงการ  
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม หลังจากเรียนรู้เนื้อหานี้แล้วนักศึกษาสามารถ  
1. บอกความหมายของโครงการได้ 



 

 

2. บอกประเภทของโครงการได้  
3. บอกประเภทของโครงการวิชาชีพได้ 
4. บอกประโยชน์ของโครงการได้ 
5. อธิบายการด าเนินโครงการได้ 
6. อธิบายความหมายการวิจัยได้ 
7. บอกจุดมุ่งหมายของการวิจัยได้ 
8. บอกประโยชน์ของการวิจัยได้ 
9. ก าหนดหัวข้อปัญหาวิจัยได้ 
10. บอกหลักการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการวิจัยได้ 
11. ก าหนดประเด็นที่สนใจจากการวิเคราะห์ตนเองได้ 
12. ก าหนดกรอบแนวความคิดการเสนอโครงการวิจัยได้ 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

           3.๖ แสดงออกด้านความสนใจใฝ่รู้ การตรงต่อเวลา ความซื่อสัตย์ สุจริต ความมีน้ าใจและแบ่งบัน 
ความร่วมมือ/ยอมรับความคิดเห็นส่วนใหญ่ 

 
2. สมรรถนะประจ าหน่วย 

แสดงความรู้เกี่ยวกับความรู้ทั่วไปและการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดท าโครงการ    
 
3. เนื้อหา 

1. ความหมายของโครงการ 
2. ประเภทของโครงการวิชาชีพ 
3. ประเภทของโครงการประเภทสิ่งประดิษฐ์ 
4. ประโยชน์ของโครงการ 
5. การด าเนินโครงการ 
6. ความหมายของการวิจัย 
7. จุดมุ่งหมายในการท าวิจัย 
8. ประโยชน์ของการวิจัย 
9. การก าหนดหัวข้อปัญหาวิจัย 
10. การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการวิจัย 
11. ก าหนดประเด็นที่สนใจจากการวิเคราะห์ตนเอง 
12. ก าหนดกรอบแนวความคิดการเสนอโครงการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

4. กิจกรรมการเรียนรู้  

ครั้งที่/ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน 
เครื่องมือและ
วิธีการวัดผล 

1/4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน  (MOTIVATION) 
1. ครูทักทายและตรวจสอบรายชื่อ

นักศึกษา แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าว 
สารของวิทยาลัยฯ 

2. ครูชี้แจง ค าอธิบายรายวิชา จุด 
ประสงค์ของรายวิชา และ
สมรรถนะรายวิชา  

3. ครูแนะน าเกณฑ์การให้คะแนน 
การวัดประเมินผล และจ านวนคาบ
ที่เรียน 

4. ครูชี้แจงจุดประสงค์ของการเรียน รู้
หน่วยที่ 1 แนวและแนวทางการ
เรียนการสอน 

5. ครูส ารวจความพร้อมของนักเรียน 
ขั้นศึกษาข้อมูล  (INFORMATION ) 
1. นักเรียนฟังครูบรรยายเรื่องความรู้

ทั่วไปและการศึกษาความเป็นไปได้
ในการจัดท าโครงการพร้อมกับจด
บันทึกซักถามข้อสงสัย 

2. นักเรียนแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับ
นักศึกษา หรือสุ่มเรียกนักศึกษาครู
เพ่ือซักถามหรือแสดงความคิดเห็น 

3. นักเรียนและครูร่วมสรุปเนื้อหา 
 
ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ (APPLICATION)  
1. นักศึกษาท าใบงานที่ 1 โดยครูเดิน

ดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด และ
หมั่นสังเกตพฤติกรรมการเรียนของ
นักศึกษา 

2. นักศึกษาท าแบบฝึกหัดในระบบ 
GOOGLE CLASSROOM โดยครู
เดินดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด และ
หมั่นสังเกตพฤติกรรมการเรียนของ
นักศึกษา 

3. นักเรียนและครูร่วมสรุปผลการ
ทดลองใบงานที่ 1 และแลก 

1. เอกสาร
ประกอบการเรียน
วิชาโครงการ 
2. ระบบ Google 
Classroom 
3 .เครื่องรับโทรทัศน์ 
4. เครื่อง
คอมพิวเตอร์พกพา 
หรือแท็บเล็ต หรือ 
สมาร์ทโฟน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 แบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ 

 แบบทดสอบ
หลังเรียนใน
ระบบ Google 
Classroom 

 
 
 
 
 
 

 แบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ 

 แบบทดสอบ
หลังเรียน 

 
 



 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เปลี่ยน เหตุผลระหว่างกัน 
4. นักเรียนและครูร่วมเฉลยแบบ 

ฝึกหัด และแลกเปลี่ยนเหตุผล
ระหว่างกัน 

ขั้นสรุปและประเมินผล(PROGRESS) 
๑. นักเรียนท าทดสอบแบบทดสอบ

หน่วยที่ 1 ในระบบ GOOGLE 
CLASSROOM โดยครูเดินดูแล
นักศึกษาอย่างใกล้ชิด และหมั่น
สังเกตพฤติกรรมการเรียนของ
นักศึกษา 

๒. นักเรียนรับฟังค าเฉลยแบบทดสอบ 
หน่วยที่ 1 จากครูและแลกเปลี่ยน
เหตุผลระหว่างกัน 

๓. ครูบันทึกผลการประเมิน 
 

5. เกณฑ์การตัดสินผลการเรยีนรู้ 
5.1  การแบ่งคะแนน 

ความรู้         1  คะแนน 
ทักษะ         5    คะแนน 
จิตพิสัย         2  คะแนน 
รวม          8 คะแนน 

 5.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนประจ าหน่วยการเรียนรู้ 
แล้วน าคะแนนประเมินผลในหน่วยการเรียนรู้ดังนี้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๕-๗๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๐-๗๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๕-๖๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๐-๖๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๕-๕๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๐-๕๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก 
 คะแนนผลการประเมินต่ ากว่าร้อยละ 50    ระดับผลการเรียนอยู่ในไม่ผ่านเกณฑ์ 
 

6. เครื่องมือวัดประเมินผล 
6.1  ใบงาน 
6.2  แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  
6.3  แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 
 
 



 

 

 

7. บันทึกหลังการสอน 
 ผลการใช้แผนการสอน. 
      ................................................................................................................. ................................................................ 

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

 ผลการเรียนของนักเรียน 
 

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

 ผลการสอนของครู 
................................................................... .................................................................................... .......................... 

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

แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
ค าชี้แจง ให้ครูระบุคะแนน ๑ หรือ ๐ ตามพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนลงในแบบประเมินพฤติกรรมการ
เรียนรู้ 

ล าดับที่ รายการประเมิน ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 
๑ เข้าเรียนตรงเวลา   
๒ แต่งกายถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยการแต่งกายท่ีสถานศึกษา

ก าหนด 
  

๓ มีความพร้อม เช่น มีอุปกรณ์การเรียนครบ   
๔ มีความกระตือรือร้นในการเรียน เช่น ซักถามเมื่อมีข้อสงสัย หรือ 

พยายามฝึกปฏิบัติซ  าๆ จนเกิดทักษะ 
  

๕ มีส่วนร่วมในการท างาน/กิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย   
๖ ช่วยเหลือผู้อื่นแสดงถึงความมีน  าใจ   
๗ มีความซื่อสัตย์ เช่น ไม่คัดลอกงานผู้อ่ืนมาเป็นของตน   
๘ มีการวางแผนในการท างานที่เป็นล าดับขั นตอน   
๙ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่หลากหลายเพื่อพัฒนาตนเอง   

๑๐ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืน   
 
หมายเหตุ ปฏิบัติได้   ๑   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามที่ก าหนด 
  ไม่ปฏิบัติ   ๐   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนไม่มีพฤติกรรมตามท่ีก าหนด 

 
 
 



 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน           
ความรู้เบื้องต้นของแผ่นวงจรพิมพ์ 

 
วัตถุประสงค์   เพื่อประเมินความรู้เดิมของนักศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง ความรู้เบื้องต้นของแผ่นวงจรพิมพ์ 
เขียนเครื่องหมายกากบาท (X) ลงในข้อที่ถูกต้องที่สุด 
 

1. ขอ้ใดอธิบายความหมายของค าวา่ โครงการ ส าหรบัรายวิชาโครงการ ? 
 ก. การจดัสถานการณก์ารเรียนรูท่ี้เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดศ้กึษาคน้หวา้และลงมือปฏิบตัดิว้ย

ตนเอง  
 ข. การจดัสถานการณก์ารเรียนรูโ้ดยอาศยัความรู ้ความสามารถท่ีไดศ้กึษามาเป็นองคป์ระกอบ

ในการจดัท าโครงการ 
 ค. การศกึษาคน้ควา้ การออกแบบการประดษิฐ์ การทดลอง การเก็บขอ้มลู ตลอดจนการแปลผล 

สรุปผล และเสนอผลงานดว้ยตนเองภายใตก้ารดแูล และใหค้  าปรกึษาของผูส้อน หรือ 
ผูเ้ช่ียวชาญในเรื่องนัน้ ๆ 

 ง. ผูเ้รียนเป็นผูว้างแผนการด าเนินงานตัง้แตก่ารศึกษาคน้ควา้ โดยอาศยัความรู ้ความสามารถท่ี
ไดศ้กึษามา 

 จ. ถกูทกุขอ้ 
2. ขอ้ใดไม่ใช่ประโยชนข์องการจดัท าโครงการ ? 

 ก. ชว่ยสง่เสรมิใหผู้เ้รียนน าความรู ้ทกัษะไปบรูณาการ สรา้งงานและปฏิบตัจิรงิได้ 
 ข. ชว่ยวางแผนการท างานอย่างเป็นระบบและสามารถตรวจสอบได ้
 ค. สามารถน านวตักรรมไปใชไ้ดจ้รงิ 
 ง. ฝึกกระบวนการท างานดว้ยตนเองหรือรว่มกนัท างานเป็นกลุม่ 
 จ. ผูเ้รียนเกิดความคิดรเิริ่มสรา้งสรรคแ์ละสามารถแกปั้ญหาและอปุสรรคท่ีเกิดขึน้โดยไมค่าดคิด

จากการท างาน 
3. ขอ้ใดหมายถึง การทดสอบแนวทางหรือวิธีการบนพืน้ฐานกระบวนการทางวิทยาศาสตรเ์พ่ือมุง่หวงั

ในการแกปั้ญหาหรือไดข้อ้มลู ค าตอบท่ีถกูตอ้งตอ่ปัญหา หรือค าถามท่ีไดต้ัง้ไว ้? 
 ก. การเขียนโครงการ ข. การวิจยั 
 ค. การทดลอง ง. การคน้ควา้งานวิจยั 
 จ. การสรุปผลโครงการ   
     
     
     

4. ขอ้ใดคือประโยชนก์ารตรวจสอบเอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการท่ีท า ? 



 

 

 ก. ท าใหท้ราบตวัอยา่งของปัญหาและวิธีการวิจยัท่ีนกัวิจยัในอดีตด าเนินการ 
 ข. เพ่ือใหท้ราบโครงสรา้งของนวตักรรม 
 ค. เพ่ือใหท้ราบงบประมาณในการด าเนินการ 
 ง. เพ่ือใหท้ราบระยะเวลาในการด าเนินงาน 
 จ. เพ่ือท าใหท้ราบว่าใครท าโครงการนีบ้า้ง 

5. นักศึกษาคนหนึ่งมีความถนัดในรายวิชาอิเล็กทรอนิกสอ์ุตสาหกรรม , เทคนิคการอินเทอรเ์ฟส ,      
ไมโครโพรเซสเซอรแ์ละไมโครคอนโทรลเลอร ์นกัศกึษาสามารถเสนอโครงการเก่ียวกับการควบคมุ
อปุกรณต์า่ง ๆ โดยใชโ้ปรแกรม แสดงว่านกัศึกษาก าหนดความเป็นไปไดข้องโครงการโดยอาศยั
พืน้ฐาน ตามหลกัการขอ้ใด ? 

 ก. การเสนอโครงการโดยยดึหลกัการวิเคราะหใ์นรายวิชาท่ีนกัศกึษาไดศ้กึษามา 
 ข. การเสนอโครงการโดยยดึหลกัการวิเคราะหจ์ากประสบการณต์รง   
 ค. การเสนอโครงการโดยยดึหลกัการวิเคราะหจ์ากประสบการณอ์อ้ม   
 ง. การเสนอโครงการโดยยดึหลกัการวิเคราะหจ์ากคน้ควา้ ศกึษานวตักรรมตน้แบบ 
 จ. การเสนอโครงการโดยยดึหลกัการวิเคราะหจ์ากประสบการณต์รงและออ้ม 

6. นกัศึกษาคนหนึ่งท่ีบา้นประกอบอาชีพปลูกขา้วโพด จึงคิดเสนอเครื่องช่วยบดขา้วโพดท่ีราคาถูก
และใชพ้ลงังานจากแบตเตอรี่รถยนต ์นกัศกึษาคนนีย้ดึหลกัการขอ้ใดในการเสนอโครงการ ? 

 ก. การเสนอโครงการโดยยดึหลกัการวิเคราะหจ์ากประสบการณอ์อ้ม   
 ข. การเสนอโครงการโดยยดึหลกัการวิเคราะหจ์ากประสบการณต์รง   
 ค. การเสนอโครงการโดยยดึหลกัการวิเคราะหจ์ากคน้ควา้ 
 ง. การเสนอโครงการโดยยดึหลกัการวิเคราะหใ์นรายวิชาท่ีนกัศกึษา ไดศ้กึษามา 
 จ. การเสนอโครงการโดยยดึหลกัการศกึษานวตักรรมตน้แบบ 

7. ถา้ตอ้งการพฒันาเครื่องฉายภาพสามมิตสิ  าหรบัครูผูส้อนเพ่ือใชเ้ป็นส่ือการสอนควรท าตามขอ้ใด  ? 
 ก. ศกึษาโครงการ งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือก าหนดรูปแบบของเครื่องฉายภาพสามมิติ 
 ข. ศกึษาความตอ้งการจากครูผูส้อนท่ีใชง้านเพ่ือก าหนดขอบข่ายการท างานของเครื่องฉายภาพ

สามมิต ิ
 ค. ศกึษาคณุลกัษณะของเครื่องฉายภาพสามมิตท่ีิจ  าหนา่ยในทอ้งตลาด 
 ง. ศกึษาจากลกัษณะการใชง้านของเครื่องฉายภาพสามมิติ 
 จ. ถกูทกุขอ้ 
   
   

8. ถา้ตอ้งการเสนอนวตักรรมเสนอโครงการ นกัศกึษาควรค านงึถึงขอ้ใด ?  
 ก. ควรเลือกท าโครงการใหเ้หมาะสมกบัความรู ้ 



 

 

 ข. ควรเลือกท าโครงการใหเ้หมาะสมเวลา 
 ค. ควรเลือกท าโครงการใหเ้หมาะสมกบัเงินทนุ 
 ง. ควรเลือกท าโครงการใหเ้หมาะสมความถนดั 
 จ. ถกูทกุขอ้ 

9. ข้าพเจ้าเคยฝึกงานในร้านคอมพิวเตอร์และเครื่องใช้ส  านักงานและท่ีส าคัญมีค วามสนใจ                           
เครื่องฉายภาพสามมิต ิ (Visualizer) ท่ีสามารถพฒันากลอ้งโทรทศันว์งจรปิด หรือกลอ้งวีดีโอซึ่งติด
ตัง้อยู่บนแท่นฉาย เพ่ือถ่ายทอดภาพท่ีอยู่หนา้กลอ้ง ไม่ว่าจะเป็นขอ้ความหรือลายมือท่ีเขียนใน
กระดาษ รูปภาพ หรือเป็นวสัดท่ีุมีขนาดไม่ใหญ่นกัได ้ นกัศึกษาคนนีมี้แนวคิดเสนอโครงการจาก
หลกัการขอ้ใด ? 

 ก. วิเคราะหจ์ากประสบการณ ์ ข. วิเคราะหจ์ากเห็นตวัอยา่ง 
 ค. วิเคราะหจ์ากความสามารถของตนเอง ง. วิเคราะหจ์ากปัญหา 
 จ. วิเคราะหจ์ากนวตักรรมตน้แบบ   

10. การทดสอบนวตักรรมตอ้งใชแ้บบสอบถามความพงึพอใจของผูใ้ชแ้ละแบบทดสอบประสิทธิภาพ
ของนวตักรรม ขอ้ใดถกูตอ้ง ? 

 ก. เพ่ือเก็บรวบรวมขอ้มลู ข. เพ่ือวิเคราะหข์อ้มลู 
 ค. เพ่ือแปลขอ้มลู ง. เพ่ือสรุปผลขอ้มลู 
 จ. เพ่ือเก็บขอ้มลู   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ส่วนที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

หน่วยการเรียนรู้ ๒ เรื่อง การเขียนโครงร่างโครงการ จ านวน  ๘  ชั่วโมง 
 
1. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจ าหน่วย 

จุดประสงค์ทั่วไป 
          เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการเขียนโครงร่างโครงการ 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
1.    ตั้งชื่อโครงการได้ 
2.    เขียนความเป็นมาของโครงการได้ 
3.    เขียนวัตถุประสงค์ของโครงการได้ 
4.    เขียนขอบเขตของโครงการได้ 
5.    เขียนประโยชน์ที่คาดว่าได้รับได้ 
6.    เขียนค านิยามศัพท์ได้ 
7.    ก าหนดวิธีด าเนินการโครงการได้ 
8.    เขียนแผนด าเนินการตลอดโครงการได้ 
9.    เขียนแผนงบประมาณในการด าเนินงานโครงการ 
10.  อ้างอิงแหล่งข้อมูลได้ 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๑.๔ แสดงออกด้านความสนใจใฝ่รู้ การตรงต่อเวลา ความซื่อสัตย์ สุจริต ความมีน้ าใจและแบ่งบัน 

ความร่วมมือ/ยอมรับความคิดเห็นส่วนใหญ่ 
 

2. สมรรถนะประจ าหน่วย 
แสดงความรู้เกี่ยวกับการเขียนโครงร่างโครงการ 

 
3. เนื้อหา 

1.     การตั้งชื่อโครงการ 
      2.     การเขียนความเป็นมาของโครงการ 
      3.     การเขียนวัตถุประสงค์ของโครงการ 
      4.     การเขียนขอบเขตของโครงการ 
      5.     การเขียนประโยชน์ที่คาดว่าได้รับ 
      6.     การเขียนค านิยามศัพท์ 
      7.     การก าหนดวิธีด าเนินการโครงการ 
      8.     การเขียนแผนด าเนินการตลอดโครงการ 
      9.     การเขียนแผนงบประมาณในการด าเนินโครงการ 
      10.   การเขียนหนังสืออ้างอิง 

 
 
 
 



 

 

 
4. กิจกรรมการเรียนรู้  

ครั้งที่/ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ 
ผลงาน/
หลักฐาน 

เครื่องมือและ
วิธีการวัดผล 

2-3/๘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน  (MOTIVATION) 
๑. ครูทักทายและตรวจสอบรายชื่อนัก 

ศึกษา แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารของ
วิทยาลัยฯ 

๒. ครูชี้แจง ค าอธิบายรายวิชาจุดประสงค์
ของรายวิชา และสมรรถนะรายวิชา  

๓. ครูแนะน าเกณฑ์การให้คะแนน การวัด
ประเมินผล และจ านวนคาบที่เรียน 
๔. ครูชี้แจงจุดประสงค์ของการเรียนรู้

หน่วยที่ 2 เรื่องการเขียนโครงร่าง
โครงการ 

๕. ครูส ารวจความพร้อมของนักเรียน 
ขั้นศึกษาข้อมูล  (INFORMATION ) 
1. นักเรียนฟังครูบรรยายเรื่องการเขียน
โครงร่างโครงการได้ พร้อมอธิบายเนื้อหาที
ละหน้าพร้อมกับจดบันทึกซักถามข้อสงสัย 
๒.นั ก เ รี ยนแลกเปลี่ ยนข้ อคิด เห็ นกับ
นักศึกษา หรือสุ่มเรียกนักศึกษาครูเ พ่ือ
ซักถามหรือแสดงความคิดเห็น 
๓.นักเรียนและครูร่วมสรุปเนื้อหา 
 
ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ (APPLICATION)  
๑. นักศึกษาท าใบงานที่ ๒ โดยครูเดินดูแล
นักศึกษาอย่างใกล้ชิด และหมั่นสังเกต
พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา 
๒ . นั ก ศึ ก ษ าท า แ บ บ ฝึ กหั ด ใ น ร ะบ บ 
GOOGLE CLASSROOM โดยครูเดินดูแล
นักศึกษาอย่างใกล้ชิด และหมั่นสังเกต
พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา 
๓. นักเรียนและครูร่วมสรุปผลการทดลอง
ใบงานที่ 2 และแลก เปลี่ยน เหตุผล
ระหว่างกัน 
๔.นักเรียนและครูร่วมเฉลยแบบ ฝึกหัด 
และแลกเปลี่ยนเหตุผลระหว่างกัน 
 

1. เอกสาร
ประกอบการเรียน
วิชาโครงการ 
2. ระบบ Google 
Classroom 
3 .เครื่องรับโทรทัศน์ 
4. เครื่อง
คอมพิวเตอร์พกพา 
หรือแท็บเล็ต หรือ 
สมาร์ทโฟน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 แบบ
ประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู้ 

 แบบทดสอ
บหลังเรียน
ในระบบ 
Google 
Classroom 

 
 
 
 
 
 

 แบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ 

 แบบทดสอบ
หลังเรียน 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

ขั้นสรุปและประเมินผล(PROGRESS) 
๑.นักเรียนท าทดสอบแบบทดสอบหน่วยที่ 
๒ ในระบบ GOOGLE CLASSROOM โดย
ครูเดินดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด และหมั่น
สังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา 
๓.นักเรียนรับฟังค าเฉลยแบบทดสอบ 
หน่วยที่ ๒ จากครูและแลกเปลี่ยนเหตุผล
ระหว่างกัน 
๔.ครูบันทึกผลการประเมิน 

 
5. เกณฑ์การตัดสินผลการเรยีนรู้ 

5.1  การแบ่งคะแนน 
ความรู้         1  คะแนน 
ทักษะ         5    คะแนน 
จิตพิสัย         2  คะแนน 
รวม          8 คะแนน 
 

 5.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนประจ าหน่วยการเรียนรู้ 
แล้วน าคะแนนประเมินผลในหน่วยการเรียนรู้ดังนี้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๘๐ ขึน้ไป   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๕-๗๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๐-๗๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๕-๖๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๐-๖๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๕-๕๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๐-๕๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก 
 คะแนนผลการประเมินต่ ากว่าร้อยละ 50    ระดับผลการเรียนอยู่ในไม่ผ่านเกณฑ์ 
 
6. เครื่องมือวัดประเมินผล 

6.1  ใบงาน 
6.2  แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  
6.3  แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 
 
 
 
 



 

 

7. บันทึกหลังการสอน 
 ผลการใช้แผนการสอน. 

 

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

 ผลการเรียนของนักเรียน 
 

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

 ผลการสอนของครู 
 

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

 



 

 

แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
ค าชี้แจง ให้ครูระบุคะแนน ๑ หรือ ๐ ตามพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนลงในแบบประเมินพฤติกรรมการ
เรียนรู้ 

ล าดับที่ รายการประเมิน ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 
๑ เข้าเรียนตรงเวลา   
๒ แต่งกายถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยการแต่งกายท่ีสถานศึกษา

ก าหนด 
  

๓ มีความพร้อม เช่น มีอุปกรณ์การเรียนครบ   
๔ มีความกระตือรือร้นในการเรียน เช่น ซักถามเมื่อมีข้อสงสัย หรือ 

พยายามฝึกปฏิบัติซ  าๆ จนเกิดทักษะ 
  

๕ มีส่วนร่วมในการท างาน/กิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย   
๖ ช่วยเหลือผู้อื่นแสดงถึงความมีน  าใจ   
๗ มีความซื่อสัตย์ เช่น ไม่คัดลอกงานผู้อ่ืนมาเป็นของตน   
๘ มีการวางแผนในการท างานที่เป็นล าดับขั นตอน   
๙ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่หลากหลายเพื่อพัฒนาตนเอง   

๑๐ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืน   
 
หมายเหตุ ปฏิบัติได้   ๑   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามที่ก าหนด 
  ไม่ปฏิบัติ   ๐   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนไม่มีพฤติกรรมตามท่ีก าหนด 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  
โปรแกรม Protel และการเริ่มต้นใช้งาน 

 

วัตถุประสงค์  เพ่ือประเมินความรู้เดิมของนักศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง โปรแกรม Protel และการเริ่มต้นใช้งาน 
เขียนเครื่องหมายกากบาท (X) ลงในข้อที่ถูกต้องที่สุด 
 

1. ขอ้ใดคือขอ้ค านงึถึงการเขียนรา่งโครงการ ? 
 ก. ความเป็นมา  ข. ความส าคญัของปัญหา 
 ค. ประโยชนท่ี์จะไดร้บั  ง. แผนด าเนินงาน  การประเมินผล 
 จ. ถกูทกุขอ้   
2. ขอ้ใดไม่ใช่แนวปฏิบตัใินการตัง้ช่ือโครงการ ? 
 ก. สัน้กะทดัรดั ชดัเจน  
 ข. ควรตัง้ช่ือเรื่องใหน้า่สนใจ ทนัเหตกุารณ ์
 ค. ช่ือเรื่องภาษาไทย ควรสอดคลอ้งกบัช่ือกลุม่เปา้หมาย 
 ง. ระบสุิ่งท่ีตอ้งการบอกใหท้ราบวา่ โครงการจะท าอะไร เพ่ืออะไร 
 จ. ส่ือความหมายครอบคลมุความส าคญัของเรื่อง 
3. ขอ้ใดไม่ใช่แนวปฏิบตัขิองการเขียนความเป็นมาของโครงการ ? 
 ก. เขียนระบถุึงความส าคญัของปัญหา ความจ าเป็น คณุคา่และประโยชนท่ี์จะไดร้บัอยา่งมี

เหตผุล 
 ข. เขียนระบถุึงการคน้ควา้จากอินเทอรเ์น็ต 
 ค. เขียนระบคุวามเป็นมาของโครงการจ าเป็นตอ้งอาศยัขอ้มลูมาประกอบในการพิจารณา 
 ง. ระบไุดว้า่มีการศกึษาเก่ียวกบัเรื่องนีห้รือไม ่มีท่ีใดบา้ง 
 จ. การศกึษานีจ้ะชว่ยเพิ่มคณุคา่ไดอ้ย่างไร 
4. ผูเ้สนอโครงการตอ้งแสดงใหเ้ห็นวา่ มีความรูพื้น้ฐานและเขา้ใจในปัญหา ท่ีก าลงัจะศกึษาอย่าง

ชดัเจนทัง้ทางทฤษฎีและปฏิบตั ิสามารถระบถุึงความส าคญัของปัญหา ความจ าเป็น คณุคา่และ
ประโยชนท่ี์จะไดร้บัอยา่งมีเหตผุล ระบไุดว้า่มีการศกึษาเก่ียวกบัเรื่องนีห้รือไม ่มีท่ีใดบา้ง และ
การศกึษานีจ้ะชว่ยเพิ่มคณุคา่ไดอ้ย่างไร จากขอ้ความขา้งตน้หมายถึงขอ้ใด ? 

 ก. ความเป็นมาของโครงการ ข. วิธีการด าเนินงาน 
 ค. ประโยชนท่ี์จะไดร้บั ง. วิธีการวิเคราะหข์อ้มลู 
 จ. สรุปผลโครงการ   
     
     
5. ขอ้ใดคือขัน้ตอนกรอบแนวคิดการวิจยั ? 
 ก. ศกึษาขอ้มลู สรา้ง น าไปใช ้



 

 

 ข. ศกึษาขอ้มลู น าไปใช ้วิเคราะหข์อ้มลู 
 ค. สรา้งหาประสิทธิภาพ น าไปใช ้ประเมินผล 
 ง. สรา้งหาประสิทธิภาพ ประเมินผล วิเคราะหข์อ้มลู 
 จ. ก าหนดกรอบสรา้งแบบสอบถาม 
6. ขอ้ใดไม่ใช่คือประโยชนข์องการอา้งอิงในการจดัท าโครงการและเรียบเรียงเขียนรายงาน ?  
 ก. การอา้งอิงแหลง่ท่ีมาของขอ้มลูทกุครัง้เพราะการอา้งอิงเป็นสิ่งแสดงถึงการศกึษาคน้ควา้และ

ความนา่เช่ือถือของขอ้มลูของรายงานและท าใหผู้อ้า่นคน้ควา้เพิ่มเตมิได  ้
 ข. ผูเ้สนอไดแ้นวคิด หรือไดศ้กึษาคน้ควา้จากแหลง่ความรูใ้ดมาบา้งเพื่อใหผู้อ้า่นไดม้องเห็น

ความสมัพนัธข์องแนวคิดนัน้กบัแนวคิดของผูเ้สนอ 
 ค. การน าขอ้มลูจากแหลง่ความรูใ้ดมาบา้งเพื่อใหผู้อ้่านไดม้องเห็นความสมัพนัธข์องแนวคดินัน้

กบัแนวคิดของผูเ้สนอ 
 ง. การอา้งอิงจะเป็นการบอกถึงงบประมาณและเวลาท่ีใชใ้นการจดัท าโครงการ 
 จ. ถกูทกุขอ้ 
7. การระบผุลท่ีตอ้งการใหเ้กิดขึน้หลงัการด าเนินโครงการ จะเขียนโดยยึดตามวตัถปุระสงค ์ประโยชน์

และผลกระทบจากการด าเนินงาน ซึ่งเป็นการคาดการลว่งหนา้ จากขอ้ความขอ้ใดคือหลกัการหรือ
แนวทางการเขียนสว่นใดของโครงการ ? 

 ก. ประโยชนท่ี์คาดว่าไดร้บั ข. กรอบแนวคดิการวิจยั 
 ค. วิธีการด าเนินงาน ง. การวิเคราะหข์อ้มลู 
 จ. การแปลขอ้มลู   
8. การเขียนตอ้งเขียนเป็นภาษาท่ีเขา้ใจง่าย ท าการทดสอบได ้เฉพาะเจาะจงไมค่ลมุเครือ บง่ชีถ้ึงสิ่งท่ี

จะท า ขอบเขตก็ควรจะอยูใ่นหว้งของขอบเขตวตัถปุระสงคต์อ้งสอดคลอ้งกบัช่ือเรื่องและความ
เป็นมา โดยทั่วไปเขียนในรูปประโยคบอกเลา่ แยกเป็นขอ้ ๆ เพ่ือชีใ้หเ้ห็นถึงกระบวนการเรียง
ตามล าดบัด าเนินโครงการ จากขอ้ความ ขอ้ใดคือหลกัการหรือแนวทางการเขียนสว่นใดของ
โครงการ ? 

 ก. ประโยชนท่ี์คาดว่าไดร้บั ข. วิธีการด าเนินงาน 
 ค. วตัถปุระสงคข์องโครงการ ง. กรอบแนวคดิการวิจยั 
 จ. การแปลขอ้มลู   
     
     
9. ขอ้ใดคือประโยชนข์องการเขียนแผนการสรุปงบประมาณการด าเนินโครงการ ?  
 ก. ประหยดังบประมาณ 
 ข. จะท าใหก้ารก าหนดงบประมาณใกลเ้คียงกบัท่ีควรจะเป็น 



 

 

 ค. จ ากดังบประมาณ 
 ง. วางแผนของบประมาณ 
 จ. ของบประมาณไดม้ากตามความตอ้งการ 
10. การก าหนดค าส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการและการใหค้  าจ ากดัความท่ีเฉพาะเจาะจงในประเดน็ท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินโครงการวิจยั ควรนิยามในรูปค าปฏิบตัิการใหช้ดัเจน ไมก่ ากวมหรือกวา้ง
เกินไปเพ่ือใหผู้ด้  าเนินโครงการและผูอ้า่นมีความเขา้ใจตรงกนั มกันิยามในเรื่องของนวตักรรม และ
เนือ้หารายละเอียดย่อยของเรื่องท่ีน ามาพฒันา หมายถึงขอ้ใด ? 

 ก. วตัถปุระสงคข์องโครงการ ข. ช่ือโครงการ 
 ค. ค านิยามศพัท ์ ง. กลุม่ตวัอยา่งในการทดลอง 
 จ. ประโยชนข์องโครงการ   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ส่วนที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

หน่วยการเรียนรู้ ๓ เรื่อง การศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง จ านวน ๔ ชั่วโมง 
 
๑. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจ าหน่วย 

จุดประสงค์ทั่วไป 
            เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในจุดมุ่งหมายศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
       1.  บอกจุดมุ่งหมายของศึกษาเอกสาร งานวิจัย ทฤษฎีและหลักการท างานที่เกี่ยวข้องได้ 
          2. บอกแหล่งของเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องได้ 
            3.  บอกขั้นตอนการสืบค้นและการคัดเลือกเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องได้ 
            4.   บอกหลักการเขียนรายงานการศึกษางานวิจัยได้ 
             5.   สามารถจัดล าดับและจัดวางหัวข้อในรายงานการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องได้ 
          6.   สามารถย่อหน้า เว้นวรรค และเว้นช่องไฟในรายงานการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องได้ 
           7.  สามารถใช้เครื่องหมายวรรคตอนในรายงานการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องได้ 
             8.  สามารถเขียนอัญพจน์ในรายงานการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องได้ 
              9.  สามารถเขียนอ้างอิงในรายงานการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องได้ 
              10. บอกขั้นตอนการสืบค้นและการคัดเลือกเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องได้  

พอเพียง 
๑.๔ แสดงออกด้านความสนใจใฝ่รู้ การตรงต่อเวลา ความซื่อสัตย์ สุจริต ความมีน้ าใจและแบ่งบัน 

ความร่วมมือ/ยอมรับความคิดเห็นส่วนใหญ่ 
 

๒. สมรรถนะประจ าหน่วย 
แสดงความรู้เกี่ยวกับการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  

 
๓. เนื้อหา 
 1.    จุดมุ่งหมายการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
           2.    แหล่งของเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
           3.    ประโยชน์ของเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
           4.    หลักการเขียนรายงานการศึกษางานวิจัย 
           5.    การจัดล าดับและการจัดวางหัวข้อ 
           6.    การย่อหน้า การเว้นวรรค และเว้นช่องไฟ 
          7.    การใช้เครื่องหมายวรรคตอน 
           8.    การเขียนอัญพจน์ 
           9.    การเขียนอ้างอิง 
 
 
 
 
 



 

 

4. กิจกรรมการเรียนรู้  

ครั้งที่/ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ 
ผลงาน/
หลักฐาน 

เครื่องมือและ
วิธีการวัดผล 

4-5/๘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน  (MOTIVATION) 
๖. ครูทักทายและตรวจสอบรายชื่อนัก ศึกษา 

แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารของวิทยาลัยฯ 
๗. ครูชี้แจง ค าอธิบายรายวิชาจุดประสงค์

ของรายวิชา และสมรรถนะรายวิชา  
๘. ครูแนะน าเกณฑ์การให้คะแนน การวัด
ประเมินผล และจ านวนคาบที่เรียน 
๙. ครูชี้แจงจุดประสงค์ของการเรียนรู้หน่วยที่ 

3 การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง  

๑๐. ครูส ารวจความพร้อมของนักเรียน 
ขั้นศึกษาข้อมูล  (INFORMATION ) 
1. นักเรียนฟังครูบรรยายการศึกษาเอกสาร
และงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องได้  พร้อมอธิบาย
เนื้อหาทีละหน้าพร้อมกับจดบันทึกซักถามข้อ
สงสัย 
๒.นักเรียนแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับนักศึกษา 
หรือสุ่มเรียกนักศึกษาครูเพ่ือซักถามหรือแสดง
ความคิดเห็น 
๓. นักเรียนและครูร่วมสรุปเนื้อหา 
 
ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ (APPLICATION)  
๑. นักศึกษาท าใบงานที่ 3 โดยครูเดินดูแล
นักศึกษาอย่าง ใกล้ ชิด  และหมั่นสั ง เกต
พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา 
๒.นักศึกษาท าแบบฝึกหัดในระบบ GOOGLE 
CLASSROOM โดยครูเดินดูแลนักศึกษาอย่าง
ใกล้ชิด และหมั่นสังเกตพฤติกรรมการเรียน
ของนักศึกษา 
๓. นักเรียนและครูร่วมสรุปผลการทดลองใบ
งานที่ 3 และแลก เปลี่ยน เหตุผลระหว่างกัน 
๔. นักเรียนและครูร่วมเฉลยแบบ ฝึกหัด และ
แลกเปลี่ยนเหตุผลระหว่างกัน 
 
ขั้นสรุปและประเมินผล(PROGRESS) 
๑. นักเรียนท าทดสอบแบบทดสอบหน่วยที่๓  

1. เอกสารประกอบ 
การเรียนวิชาโครงการ 
2. ระบบ Google 
Classroom 
3 .เครื่องรับโทรทัศน์ 
4. เครื่องคอมพิวเตอร์
พกพา หรือแท็บเล็ต 
หรือ สมาร์ทโฟน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 แบบ
ประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู้ 

 แบบทดสอ
บหลังเรียน
ในระบบ 
Google 
Classroo
m 

 
 
 
 
 
 

 แบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ 

 แบบทดสอบ
หลังเรียน 

 
 



 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 ๒ ในระบบ GOOGLE CLASSROOM โดยครู
เดินดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด และหมั่น
สังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา 
๓. นักเรียนรับฟังค าเฉลยแบบทดสอบ หน่วย
ที่ ๒ จากครูและแลกเปลี่ยนเหตุผลระหว่าง
กัน 
๔. ครูบันทึกผลการประเมิน 

 
5. เกณฑ์การตัดสินผลการเรยีนรู้ 

5.1  การแบ่งคะแนน 
ความรู้         1  คะแนน 
ทักษะ         5    คะแนน 
จิตพิสัย         2  คะแนน 
รวม          8 คะแนน 
 

 5.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนประจ าหน่วยการเรียนรู้ 
แล้วน าคะแนนประเมินผลในหน่วยการเรียนรู้ดังนี้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๕-๗๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๐-๗๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๕-๖๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๐-๖๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๕-๕๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๐-๕๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก 
 คะแนนผลการประเมินต่ ากว่าร้อยละ 50    ระดับผลการเรียนอยู่ในไม่ผ่านเกณฑ์ 
 
6. เครื่องมือวัดประเมินผล 

6.1  ใบงาน 
6.2  แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  
6.3  แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 
 
 
 
 



 

 

7. บันทึกหลังการสอน 
 ผลการใช้แผนการสอน. 

 

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

 ผลการเรียนของนักเรียน 
 

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

 ผลการสอนของครู 
 

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

 
แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 

ค าชี้แจง ให้ครูระบุคะแนน ๑ หรือ ๐ ตามพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนลงในแบบประเมินพฤติกรรมการ
เรียนรู้ 

ล าดับที่ รายการประเมิน ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 
๑ เข้าเรียนตรงเวลา   
๒ แต่งกายถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยการแต่งกายท่ีสถานศึกษา

ก าหนด 
  

๓ มีความพร้อม เช่น มีอุปกรณ์การเรียนครบ   
๔ มีความกระตือรือร้นในการเรียน เช่น ซักถามเม่ือมีข้อสงสัย หรือ 

พยายามฝึกปฏิบัติซ  าๆ จนเกิดทักษะ 
  

๕ มีส่วนร่วมในการท างาน/กิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย   
๖ ช่วยเหลือผู้อื่นแสดงถึงความมีน  าใจ   
๗ มีความซื่อสัตย์ เช่น ไม่คัดลอกงานผู้อ่ืนมาเป็นของตน   
๘ มีการวางแผนในการท างานที่เป็นล าดับขั นตอน   
๙ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่หลากหลายเพื่อพัฒนาตนเอง   

๑๐ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืน   
 



 

 

หมายเหตุ ปฏิบัติได้   ๑   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามที่ก าหนด 
  ไม่ปฏิบัติ   ๐   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนไม่มีพฤติกรรมตามท่ีก าหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  
การเขียนวงจรอิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม Visio 

วัตถุประสงค์   เพื่อประเมินความรู้เดิมของนักศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง การเขียนวงจรอิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม Visio 
เขียนเครื่องหมายกากบาท (X) ลงในข้อที่ถูกต้องที่สุด 
 

1. ขอ้ใดคือเง่ือนไขในการใชเ้อกสารทางวิชาการท่ีจะน ามาอา้งอิงควรเป็นผลงานยอ้นหลงัไมเ่กินก่ีปี ? 
 ก. 10 ปี ข. 5 ปี 
 ค. 12 ปี ง. 3 ปี 
 จ. 2 ปี   
2. ขอ้ใดหมายถึง อญัพจนต์รง (Direct Quotation)  ? 
 ก. อญัพจนท่ี์น ามาอา้งโดยในลกัษณะการจบัใจความถอดความ  
 ข. อญัพจนท่ี์น ามาอา้งโดยคดัลอกตามขอ้ความเดมิ 
 ค. อญัพจนท่ี์น ามาอา้งโดยในลกัษณะการเรียบเรียงอญัพจนร์องจงึตอ้งเรียบเรียงขึน้ใหมด่ว้ย

ถอ้ยค าภาษาของผูด้  าเนินโครงการเอง 
 ง. อญัพจนท่ี์น ามาอา้งโดยในลกัษณะการสรุปความ หรือแปลมาจากขอ้ความเดมิ 
 จ. ถกูทกุขอ้ 
3. ขอ้ใดคือจดุมุง่หมายของการทบทวนเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ? 
 ก. คน้หาอปุกรณก์ารคิดเพ่ือเลือกปัญหา ข. หลีกเล่ียงการท าวิจยัซ า้โดยไมจ่  าเป็น 
 ค. เป็นแนวทางในการวางแผน ง. เป็นแนวทางในการออกแบบการวิจยั 
 จ. ถกูทกุขอ้   
4. ขอ้ใดคือขอ้ควรระวงัของการอา้งขอ้ความใดๆ ของผูอ่ื้นโดยไม่มีการอา้งอิงแหลง่ท่ีมา ? 
 ก. ผิดมารยามทางวิชาการ 
 ข. ไมใ่หเ้กียรตแิก่ผูเ้ป็นเจา้ของขอ้ความท่ีน ามาอา้ง 
 ค. ผิดกฎหมายวา่ดว้ยลิขสิทธ์ิ  
 ง. ผิดหลกัการเขียนหรือเรียบเรียงเอกสาร ต าราท่ีใชก้ารอา้งอิง 
 จ. ถกูทกุขอ้ 
5. ขอ้ใดคือสิ่งแรกท่ีใชใ้นการตดัสินเบือ้งตน้ในการคดัเลือกเอกสาร ? 
 ก. พิจารณาความนา่เช่ือถือ ข. พิจารณาช่ือเรื่อง 
 ค. พิจารณาบทคดัยอ่ ง. พิจารณาอายขุองงานวิจยั  
 จ. พิจารณาช่ือผูว้ิจยั   
     
6. ขอ้ใดไม่ใช่หลกัการน าเสนอเอกสารจากการคน้ควา้ ?  
 ก. เป็นรูปสามเหล่ียม  ข. ตรงตามตวัแปร  



 

 

 ค. ตรงตามสมมตฐิานท่ีใช ้ ง. จากแคบไปกวา้ง  
 จ. ภายในขอบเขตของปัญหาของผูว้ิจยั   
7. ขอ้ใดไม่ใช่รูปแบบการเขียนอา้งอิงวสัดท่ีุจดัพิมพใ์นช่ือของหนว่ยงาน ? 
 ก. ส านกังานคณะกรรมการวิจยัแหง่ชาต ิและสมาคมวิทยาศาสตรก์ารเกษตรแหง่ประเทศไทย ใน

พระบรมราชปูถมัถ,์ 2542, หนา้ 79-98 
 ข. ส านกัราชบณัฑิตยสถาน, 2545, หนา้ 96-105 
 ค. ส านกังานคณะกรรมการวิจยัแหง่ชาต,ิ สมาคมวิจยัเชิงคณุภาพแหง่ประเทศไทยและ

จฬุาลงกรณ,์ 2536, หนา้ 79-98 
 ง. จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั, สมาคมวิจยัเชิงคณุภาพแหง่ประเทศไทย, ส านกังานคณะกรรมการ

วฒันธรรมแหง่ชาติ, 2536, หนา้ 86 
 จ. มหาวิทยาลยัมหิดล, 2543, หนา้ 17 
8. ไฮนิสคส ์   และคนอ่ืน ๆ (Heinich  and  others, 1990, หนา้ 72) ใหค้วามหมายของส่ือการเรียน

การสอนวา่ ส่ือการเรียนการสอน คือ พาหนะในการน าขอ้มลูไปยงัผูร้บั เพ่ือน ามาใชก้บัการเรียนการ
สอน หรือสง่เนือ้ความรูไ้ปยงัผูเ้รียนในกรบัวนการเรียนการสอน จากตวัอย่างดงักลา่วขอ้ใดคือ
รูปแบบการเขียน ? 

 ก. การเรียบเรียงอญัพจน ์  ข. การเขียนอา้งอิง 
 ค. การเขียนรายงานการคน้ควา้เอกสาร ง. การเขียนรายงานการคน้ควา้งานวิจยั 
 จ. การเขียนเรียบเรียงเชิงอรรถ   
9. สรุปผลการวิจยั พบวา่ สญัญาณภาพท่ีไดท้ัง้ท่ีผา่นโปรเจคเตอรแ์ละโทรทศันมี์ความคมชดัสามารถ

ใชง้านไดจ้รงิผูเ้รียนสามารถมองเห็นชดัเจน เม่ือเปรียบเทียบกบัเครื่องฉายภาพเหมือนจรงิท่ีจ  าหนา่ย
ทั่วไปแลว้ประสิทธิภาพก็อยูใ่นเกณฑท่ี์ใกลเ้คียงกนั แตมี่ราคาท่ีต ่ากวา่และยงัสามารถพฒันาขีด
ความสามารถใหดี้ขึน้ได ้จากตวัอยา่งสรุปผลการศกึษาท าใหท้ราบถึงประเดน็ตามขอ้ใด ?  

 ก. เครื่องฉายภาพเหมือนจรงิสามารถน ามาพฒันาตอ่ได ้
 ข. เครื่องฉายภาพเหมือนจรงิท่ีสรา้งขึน้มีราคาถกูกวา่ทอ้งตลาด 
 ค. สญัญาณภาพท่ีได ้ทัง้ท่ีผา่นโปรเจคเตอรแ์ละโทรทศัน ์มีความคมชดัสามารถใชง้านไดจ้รงิ 
 ง. เครื่องฉายภาพเหมือนจรงิ ท่ีจ  าหนา่ยทั่วไปแลว้ประสิทธิภาพก็อยูใ่นเกณฑท่ี์ใกลเ้คียงกนั 
 จ. ถกูทกุขอ้   
     
     
10. จากขอ้ 9 ขอ้ใดคือประโยชนข์องการศกึษาเอกสารรายงานการพฒันาเครื่องฉายภาพเหมือนจรงิ? 
 ก. เปล่ียนช่ือใหด้ทูนัสมยัขึน้   
 ข. เครื่องเดมิน าไปใชก้บักลุม่เปา้หมายใหม่ 



 

 

 ค. ท าใหมี้ราคาถกูกวา่เดมิ 
 ง. ศกึษาขีดความสามารถของเครื่องตน้แบบแลว้พฒันาประสิทธิภาพใหดี้กวา่เดมิ  
 จ. ถกูทกุขอ้   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ส่วนที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

หน่วยการเรียนรู้ ๔ เรื่อง การสืบค้นเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องบนอินเทอร์เน็ต จ านวน ๔ ชั่วโมง 
 
1. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจ าหน่วย 

จุดประสงค์ทั่วไป 
             เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจวิธีการการสืบค้นเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องบนอินเทอร์เน็ต 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
1.   อธิบายบริการบนอินเทอร์เน็ตได้ 
2.   บอกการสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตได้ 
3.   บอกเครื่องมือในการค้นหาข้อมูลบนเวิลด์ไวด์เว็บได้ 
4.   อธิบายการค้นหาข้อมูลในเวิลด์ไวด์เว็บได้ 
5.   บอกเทคนิคการสืบค้นสารสนเทศบนเวิลด์ไวด์เว็บได้ 
6.   บอกแหล่งสารสนเทศในการสืบค้นด้วยระบบโอแพคได้ 
7.   บอกแนวคิดทางด้านอินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษาได้ 
8.   บอกประโยชน์ของอินเทอร์เน็ตทางการศึกษาได้ 
9.   สามารถสืบค้นเอกสารและงานวิจัยโดยใช้ www.google.com ได้ 
10.  สามารถสืบค้นเอกสารและงานวิจัยโดยใช้ www.watpon.com ได้ 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

           3.4 แสดงออกด้านความสนใจใฝ่รู้ การตรงต่อเวลา ความซื่อสัตย์ สุจริต ความมีน้ าใจและแบ่งบัน 
ความร่วมมือ/ยอมรับความคิดเห็นส่วนใหญ่ 
 
2. สมรรถนะประจ าหน่วย 

แสดงความรู้เกี่ยวกับการสืบค้นเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องบนอินเทอร์เน็ต 
 
3. เนื้อหา 

๑. บริการบนอินเทอร์เน็ต 
๒. การสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต 
๓. เครื่องมือในการค้นหาข้อมูลบนเวิลด์ไวด์เว็บ 
๔. การค้นหาข้อมูลในเวิลด์ไวด์เว็บ 
๕. เทคนิคการสืบค้นสารสนเทศบนเวิลด์ไวด์เว็บ 
๖. แหล่งสารสนเทศในการสืบค้นด้วยระบบโอแพค (OPAC) 
๗. แนวคิดทางด้านอินเทอร์เน็ตเพ่ือการศึกษา 
8.    ประโยชน์ของอินเทอร์เน็ตทางการศึกษา 
9.    การสืบค้นเอกสารและงานวิจัยโดยใช้ www.google.com 
10.  การสืบค้นเอกสารและงานวิจัยโดยใช้ www.watpon.com 

  
 
 
 



 

 

4. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 

ครั้งที่/ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ 
ผลงาน/
หลักฐาน 

เครื่องมือและ
วิธีการวัดผล 

6/4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน  (MOTIVATION) 
๑. ครูทักทายและตรวจสอบรายชื่อนัก 

ศึกษา แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารของวิทยาลัย
ฯ 

๒. ครูชี้แจง ค าอธิบายรายวิชาจุด 
ประสงค์ของรายวิชา และสมรรถนะรายวิชา  

๓. ครูแนะน าเกณฑ์การให้คะแนน การ
วัดประเมินผล และจ านวนคาบที่เรียน 

๔. ครูชี้แจงจุดประสงค์ของการเรียนรู้
หน่วยที่ 4 เรื่องการสืบค้นเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องบนอินเทอร์เน็ต                               

๕. ครูส ารวจความพร้อมของนักเรียน 
ขั้นศึกษาข้อมูล  (INFORMATION ) 
     1. นักเรียนฟังครูบรรยายเรื่อง 4 เรื่อง
การสืบค้นเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องบน
อินเทอร์เน็ตพร้อมอธิบายเนื้อหาทีละหน้า
พร้อมกับจดบันทึกซักถามข้อสงสัย 
     ๒.นักเรียนแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับ
นักศึกษา หรือสุ่มเรียกนักศึกษาครูเพ่ือซักถาม
หรือแสดงความคิดเห็น 
    ๓. นักเรียนและครูร่วมสรุปเนื้อหา 
 
ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ (APPLICATION)  
    ๑. นักศึกษาท าใบงานที่ 4 โดยครูเดินดูแล
นักศึกษาอย่าง ใกล้ ชิด  และหมั่นสั ง เกต
พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา 
   ๒ .  นั กศึ กษาท า แบบฝึ กหั ด ในระบบ 
GOOGLE CLASSROOM โดยครูเดินดูแล
นักศึกษาอย่าง ใกล้ ชิด  และหมั่นสั ง เกต
พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา 
    ๓. นักเรียนและครูร่วมสรุปผลการทดลอง
ใบงานที่ 4 และแลก เปลี่ยน เหตุผลระหว่าง
กัน 
   ๔. นักเรียนและครูร่วมเฉลยแบบ ฝึกหัด 
และแลกเปลี่ยนเหตุผลระหว่างกัน 
 

1. เอกสารประกอบ 
การเรียนวิชา
โครงการ 
2. ระบบ Google 
Classroom 
3 .เครื่องรับ
โทรทัศน์ 
4. เครื่อง
คอมพิวเตอร์พกพา 
หรือแท็บเล็ต หรือ 
สมาร์ทโฟน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 แบบ
ประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู้ 

 แบบทดสอ
บหลังเรียน
ในระบบ 
Google 
Classroo
m 

 
 
 
 
 
 

 แบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ 

 แบบทดสอบ
หลังเรียน 

 
 



 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

ขั้นสรุปและประเมินผล(PROGRESS) 
     ๑. นักเรียนท าทดสอบแบบทดสอบหน่วย
ที ่4  
     ๒ ในระบบ GOOGLE CLASSROOM 
โดยครูเดินดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด และ
หมั่นสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา 
  ๓. นักเรียนรับฟังค าเฉลยแบบทดสอบ 
หน่วยที่ 4 จากครูและแลกเปลี่ยนเหตุผล
ระหว่างกัน 
  ๔. ครูบันทึกผลการประเมิน 
 

 
 
 

5. เกณฑ์การตัดสินผลการเรยีนรู้ 
5.1  การแบ่งคะแนน 

ความรู้         1  คะแนน 
ทักษะ         5    คะแนน 
จิตพิสัย         2  คะแนน 
รวม          8 คะแนน 

  
5.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 

        การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนประจ าหน่วยการเรียนรู้ 
แล้วน าคะแนนประเมินผลในหน่วยการเรียนรู้ดังนี้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๕-๗๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๐-๗๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๕-๖๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๐-๖๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๕-๕๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๐-๕๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก 
 คะแนนผลการประเมินต่ ากว่าร้อยละ 50    ระดับผลการเรียนอยู่ในไม่ผ่านเกณฑ์ 
 
6. เครื่องมือวัดประเมินผล 

6.1  ใบงาน 
6.2  แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  
6.3  แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 
 
 
 



 

 

7. บันทึกหลังการสอน 
 ผลการใช้แผนการสอน. 

 

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

 ผลการเรียนของนักเรียน 
 

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

 ผลการสอนของครู 
 

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

 



 

 

แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
ค าชี้แจง ให้ครูระบุคะแนน ๑ หรือ ๐ ตามพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนลงในแบบประเมินพฤติกรรมการ
เรียนรู้ 

ล าดับที่ รายการประเมิน ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 
๑ เข้าเรียนตรงเวลา   
๒ แต่งกายถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยการแต่งกายท่ีสถานศึกษา

ก าหนด 
  

๓ มีความพร้อม เช่น มีอุปกรณ์การเรียนครบ   
๔ มีความกระตือรือร้นในการเรียน เช่น ซักถามเมื่อมีข้อสงสัย หรือ 

พยายามฝึกปฏิบัติซ  าๆ จนเกิดทักษะ 
  

๕ มีส่วนร่วมในการท างาน/กิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย   
๖ ช่วยเหลือผู้อื่นแสดงถึงความมีน  าใจ   
๗ มีความซื่อสัตย์ เช่น ไม่คัดลอกงานผู้อ่ืนมาเป็นของตน   
๘ มีการวางแผนในการท างานที่เป็นล าดับขั นตอน   
๙ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่หลากหลายเพื่อพัฒนาตนเอง   

๑๐ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืน   
 
หมายเหตุ ปฏิบัติได้   ๑   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามที่ก าหนด 
  ไม่ปฏิบัติ   ๐   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนไม่มีพฤติกรรมตามท่ีก าหนด 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  
การวางอุปกรณ์และการเชื่อมต่ออุปกรณ์ 

 
วัตถุประสงค์   เพื่อประเมินความรู้เดิมของนักศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง สิ่งที่ควรรู้ก่อนออกแบบลายวงจรพิมพ์ 
เขียนเครื่องหมายกากบาท (X) ลงในข้อที่ถูกต้องที่สุด 
 

1. ข้อใดคือเงื่อนไขในการใช้เอกสารทางวิชาการท่ีเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตที่จะน ามาใช้อ้างอิงควร
เป็นผลงานย้อนหลังไม่เกินกี่ปี ? 

 ก. 10 ปี ข. 5 ปี 
 ค. 12 ปี ง. 3 ปี 
 จ. 2 ปี   
2. ข้อใดหมายถึง World Wide Web: WWW ? 
 ก. การบริการข้อมูลที่เชื่อมต่อด้วยเว็บเพจ (Web Page) 
 ข. การบริการข้อมูลที่เชื่อมต่อด้วยโฮมเพจ (Home Page) 
 ค. การบริการข้อมูลที่เชื่อมต่อด้วยไฮเปอร์ลิงก์ โดยโฮสต์ที่ท าหน้าที่บริการข้อมูล ซึ่งเรียกว่า เว็บ

เซิร์ฟเวอร์ (Web Server) 
 ง. การบริการข้อมูลที่เชื่อมต่อด้วยเว็บไซต์ (Web Site) 
 จ. ถูกทุกข้อ   
3. ข้อใดคือโปรแกรมอัตโนมัติรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเว็บไซต์ต่าง ๆ โดยละเอียด เหมาะกับการหา

ข้อมูลแบบเฉพาะเจาะจง ? 
 ก. Google ข. Chatcha 
 ค. Sanook ง. Yahoo 
 จ. ถูกทุกข้อ   
4. ข้อใดหมายถึง Children AND Television AND Violence ? 
 ก. ต้องการเอกสารที่เกี่ยวกับความรุนแรงในโทรทัศน์ที่มีผลต่อเด็ก 
 ข. ต้องการเอกสารที่เกี่ยวกับความรุนแรง หรือโทรทัศน์ หรือ เด็ก 
 ค. ต้องการเอกสารที่เกี่ยวกับความรุนแรง และโทรทัศน์ และ เด็ก 
 ง. ต้องการเอกสารที่เกี่ยวกับความรุนแรง 
 จ. ถูกทุกข้อ   
     
     
     
5. จากรูปข้อใด คือ ผลจากการค้นหา ? 

 
 ก. ต้องการค้นหา Website ที่เก่ียวข้องกับฟิสิกส์โดยมีรูปแบบไฟล์เป็นที่มีนามสกุล เป็นไฟล์ 



 

 

Microsoft Power Point   
 ข. ต้องการค้นหา Website ที่เก่ียวข้องกับฟิสิกส์โดยมีรูปแบบไฟล์เป็นที่มีนามสกุล เป็นไฟล์ 

Microsoft Word 
 ค. ต้องการค้นหา Website ทีเ่กี่ยวข้องกับฟิสิกส์โดยมีรูปแบบไฟล์เป็น PDF 
 ง. ต้องการค้นหา Website ที่เก่ียวข้องกับฟิสิกส์โดยมีรูปแบบไฟล์เป็นที่มีนามสกุล เป็นไฟล์ 

Microsoft Excel 
 จ. ถูกทุกข้อ   
6. ข้อใดคือการค้นหาของ Google  แบบเป็นกลุ่มค าหรือเป็นวลี ? 
 ก. ฟิสิกส์ OR โมเมนตัม ข. “physics momentum” 
 ค. back + to nature  ง. bass -filetype : pdf 
 จ. ฟิสิกส์ . โมเมนตัม   
 

 
7. จากรูปหมายเลข 5 หมายถึงข้อใด ? 
 ก. ประเภทของการค้นหาว่าให้ค้นหาข้อมูลที่อยู่ใน Web Site 
 ข. ประเภทของการค้นหาว่าให้ค้นหา ข้อมูลที่เป็นรูปภาพ 
 ค. ประเภทของการค้นหาที่แยกตามกลุ่มข่าวเรียงตาม Usenet 
 ง. ปุ่มช่วยเหลือการพิมพ์ 
 จ. ประเภทของการค้นหาโดยการแยกเป็นตาราง 
   
8. การสืบค้นข้อมูลโดยอินเทอร์เน็ต ข้อใดคือสิ่งที่ผู้วิจัยต้องค านึงถึงมากที่สุด ? 
 ก. ผู้วิจัยต้องรู้จักคัดกรองข้อมูล   
 ข. ผู้วิจัยต้องสืบค้นมากๆ   
 ค. ข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นต้องหลากหลาย   
 ง. ข้อมูลที่ได้ต้องเกี่ยวข้องกับงานของตนเอง 
 จ. ถูกทุกข้อ   



 

 

 

 
9. จากรูป ข้อใดคือการคลิกปุ่มเพ่ือน า file ไปเก็บไว้หรือการ save ข้อมูล ? 
 ก.  ข.  
 ค.  ง.  
 จ.    

 

 
10. จากรูป ข้อใดคือลักษณะงานวิจัยที่ค้นหา ? 
 ก. งานวิจัย ข. บทความ 
 ค. สิ่งประดิษฐ์ ง. เอกสาร 
 จ. สื่อสิ่งพิมพ์   

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
ส่วนที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

หน่วยการเรียนรู้ ๕ เรื่อง การพัฒนานวัตกรรม จ านวน 4 ชั่วโมง 
 
1. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจ าหน่วย 

จุดประสงค์ทั่วไป 
           เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในวิธีการพัฒนานวัตกรรม  

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
          1.  ล าดับขั้นตอนวิธีการพัฒนานวัตกรรมได้ 

2. ออกแบบหรือพัฒนานวัตกรรมได้ 
3. สร้างนวัตกรรมจากการออกแบบได ้
ดา้นคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

           3.๓ แสดงออกด้านความสนใจใฝ่รู้ การตรงต่อเวลา ความซื่อสัตย์ สุจริต ความมีน้ าใจและแบ่งบัน 
ความร่วมมือ/ยอมรับความคิดเห็นส่วนใหญ่ 

 
2. สมรรถนะประจ าหน่วย 

แสดงความรู้เกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรม 
 
3. เนื้อหา 
              1.   การล าดับขั้นตอนวิธีการพัฒนานวัตกรรม 
              2.   การออกแบบสร้างหรือพัฒนานวัตกรรม 
              3.   การสร้างนวัตกรรมจากการออกแบบหรือพัฒนา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

4. กิจกรรมการเรียนรู้  
 

ครั้งที่/ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน 
เครื่องมือและ
วิธีการวัดผล 

7/4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน  (MOTIVATION) 
 ๑.ครูทักทายและตรวจสอบรายชื่อนัก ศึกษา 
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารของวิทยาลัยฯ 
  ๒. ครูชี้แจง ค าอธิบายรายวิชาจุดประสงค์
ของรายวิชา และสมรรถนะรายวิชา  
๓. ครูแนะน าเกณฑ์การให้คะแนน การวัด
ประเมินผล และจ านวนคาบที่เรียน 
๔. ครูชี้แจงจุดประสงค์ของการเรียนรู้หน่วย

ที ่5 เรื่องการพัฒนานวัตกรรม                             
๕. ครูส ารวจความพร้อมของนักเรียน 
 
ขั้นศึกษาข้อมูล  (INFORMATION ) 
1. นักเรียนฟังครูบรรยายเรื่อง การพัฒนา
นวัตกรรม  พร้อมอธิบายเนื้อหาทีละหน้า
พร้อมกับจดบันทึกซักถามข้อสงสัย 
๒.นักเรียนแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับนักศึกษา 
หรือสุ่มเรียกนักศึกษาครูเพ่ือซักถามหรือแสดง
ความคิดเห็น 
๓. นักเรียนและครูร่วมสรุปเนื้อหา 
 
ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ (APPLICATION)  
๑. นักศึกษาท าใบงานที่ 5 โดยครูเดินดูแล
นักศึกษาอย่าง ใกล้ ชิด  และหมั่นสั ง เกต
พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา 
๒. นักศึกษาท าแบบฝึกหัดในระบบ GOOGLE 
CLASSROOM โดยครูเดินดูแลนักศึกษาอย่าง
ใกล้ชิด และหมั่นสังเกตพฤติกรรมการเรียน
ของนักศึกษา 
๓. นักเรียนและครูร่วมสรุปผลการทดลองใบ
งานที่ 5และแลก เปลี่ยน เหตุผลระหว่างกัน 
๔. นักเรียนและครูร่วมเฉลยแบบ ฝึกหัด และ
แลกเปลี่ยนเหตุผลระหว่างกัน 
 

1. เอกสารประกอบ 
การเรียนวิชาโครงการ 
2. ระบบ Google 
Classroom 
3 .เครื่องรับโทรทัศน์ 
4. เครื่อง
คอมพิวเตอร์พกพา 
หรือแท็บเล็ต หรือ 
สมาร์ทโฟน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 แบบประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู้ 

 แบบทดสอบ
หลังเรียนใน
ระบบ 
Google 
Classroom 

 
 
 
 
 
 

 แบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ 

 แบบทดสอบ
หลังเรียน 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

ขั้นสรุปและประเมินผล(PROGRESS) 
๑. นักเรียนท าทดสอบแบบทดสอบหน่วยที่ 5  
๒ ในระบบ GOOGLE CLASSROOM โดยครู
เดินดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด และหมั่น
สังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา 
๓. นักเรียนรับฟังค าเฉลยแบบทดสอบ หน่วย
ที่ 5 จากครูและแลกเปลี่ยนเหตุผลระหว่าง
กัน 
๔. ครูบันทึกผลการประเมิน 
 

 
5. เกณฑ์การตัดสินผลการเรยีนรู้ 

5.1  การแบ่งคะแนน 
ความรู้         1  คะแนน 
ทักษะ         5    คะแนน 
จิตพิสัย         2  คะแนน 
รวม          8 คะแนน 

  
5.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 

        การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนประจ าหน่วยการเรียนรู้ 
แล้วน าคะแนนประเมินผลในหน่วยการเรียนรู้ดังนี้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๕-๗๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๐-๗๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๕-๖๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๐-๖๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๕-๕๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๐-๕๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก 
 คะแนนผลการประเมินต่ ากว่าร้อยละ 50    ระดับผลการเรียนอยู่ในไม่ผ่านเกณฑ์ 
 
6. เครื่องมือวัดประเมินผล 

6.1  ใบงาน 
6.2  แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  
6.3  แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 
 
 
 
 



 

 

7. บันทึกหลังการสอน 
 ผลการใช้แผนการสอน. 

 

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

 ผลการเรียนของนักเรียน 
 

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

 ผลการสอนของครู 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
ค าชี้แจง ให้ครูระบุคะแนน ๑ หรือ ๐ ตามพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนลงในแบบประเมินพฤติกรรมการ
เรียนรู้ 

ล าดับที่ รายการประเมิน ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 
๑ เข้าเรียนตรงเวลา   
๒ แต่งกายถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยการแต่งกายท่ีสถานศึกษา

ก าหนด 
  

๓ มีความพร้อม เช่น มีอุปกรณ์การเรียนครบ   
๔ มีความกระตือรือร้นในการเรียน เช่น ซักถามเมื่อมีข้อสงสัย หรือ 

พยายามฝึกปฏิบัติซ  าๆ จนเกิดทักษะ 
  

๕ มีส่วนร่วมในการท างาน/กิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย   
๖ ช่วยเหลือผู้อื่นแสดงถึงความมีน  าใจ   
๗ มีความซื่อสัตย์ เช่น ไม่คัดลอกงานผู้อ่ืนมาเป็นของตน   
๘ มีการวางแผนในการท างานที่เป็นล าดับขั นตอน   
๙ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่หลากหลายเพื่อพัฒนาตนเอง   

๑๐ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืน   
 
หมายเหตุ ปฏิบัติได้   ๑   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามที่ก าหนด 
  ไม่ปฏิบัติ   ๐   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนไม่มีพฤติกรรมตามท่ีก าหนด 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  
เริ่มต้นใช้งานโปรแกรม Protel 99SE   

วัตถุประสงค์   เพื่อประเมินความรู้เดิมของนักศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง เริ่มต้นใช้งานโปรแกรม Protel 99SE   
เขียนเครื่องหมายกากบาท (X) ลงในข้อที่ถูกต้องที่สุด 
 

1. ขั้นตอนการพิจารณาว่าทางเลือกใดจะมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากท่ีสุด ซึ่งในขั้นตอนนี้
อาจใช้การระดมสมองจากผู้ที่เกี่ยวข้องหลาย ๆ ฝ่าย แล้วจึงเลือกขั้นตอนที่ดีที่สุด จากข้อความ
คือขั้นตอนตามข้อใด ? 

 ก. ขั้นการก าหนดปัญหา ข. ขั้นก าหนดวัตถุประสงค์หรือผลที่ต้องการ 
 ค. ขั้นตอนแนวทางเลือก ง. ขั้นการพัฒนา 
 จ. ขั้นตอนการสร้าง   
2. ขั้นตอนของการสร้างนวัตกรรม หมายถึงข้อใด ? 
 ก. ขั้นตอนแนวทางเลือก ข. ขั้นการพัฒนา 
 ค. ขั้นการทดลองและการประเมิน ง. ขั้นปรับปรุงและน าไปใช้ 
 จ. ขัน้ตอนการสร้าง   
3. การน าไปใช้จริงหรือเผยแพร่แก่ผู้อ่ืน หมายถึงข้อใด ?              
 ก. ขั้นการพัฒนา ข. ขั้นปรับปรุงและน าไปใช้ 
 ค. ขั้นการทดลองและการประเมิน ง. ขั้นการสร้าง 
 จ. ถูกทุกข้อ   
4. ข้อใดคือจุดมุ่งหมายในการการศึกษาเอกสาร งานวิจัย ทฤษฎีและหลักการท างาน                 

ที่เก่ียวข้อง ?  
 ก. หาแนวทางท่ีจะออกแบบหรือพัฒนานวัตกรรมที่ต้องการ 
 ข. ต้องการทราบว่ามีใครท ามาก่อนบ้าง 
 ค. ต้องการเอกสารมาอ้างอิง 
 ง. ต้องการวางแผนการใช้งบประมาณ 
 จ. ถูกทุกข้อ   
     
     
 
 

    

     
5. เมื่อนักศึกษาต้องพัฒนาระบบรถเข็นท่ีขับเคลื่อนด้วยตนเองแบบอัตโนมัติที่สั่งงานด้วยเสียง 

นักศึกษาจึงออกแบบวงจร โดยการจ าลองการท างานส่วนที่รู้จ าเสียงสั่งงาน แล้วแปลงเป็นค าสั่ง 
จากนั้นส่งข่าวสารค าสั่งนี้ไปยังระบบควบคุมมอเตอร์วิธีการนี้อยู่ในขั้นตอนตามข้อใด ? 

 ก. การออกแบบ ข. การทดลอง 
 ค. การทดสอบ ง. การสร้างระบบ  
 จ. การวางแผนการใช้งบประมาณ   
6. ข้อใดคือประโยชน์ของการเรียบเรียงสมมุติฐานและผลที่คาดหวัง ?                 
 ก. ก าชับขอบเขตของการแก้ปัญหา 



 

 

 ข. ทบทวนความจ าจากสมมุติฐานซึ่งเป็นเงื่อนไขเบื้องต้นของปัญหา 
 ค. เราต้องการแก้ปัญหาให้ได้อะไร  
 ง. เพ่ือให้สอดคล้องกับจุดประสงค์ 
 จ. ถูกทุกข้อ 
7. ข้อใดคือประโยชน์ของการสร้างระบบ ? 
 ก. ประหยัดงบประมาณ ข. แก้ไขง่าย 
 ค. ออกแบบง่าย ง. การพิสูจน์ข้อเสนอว่าเป็นจริงได้มากเท่าไหร่ 
 จ. ถูกทุกข้อ   
8. การพัฒนานวัตกรรมหรือการสร้างนวัตกรรม ต้องยึดวัตถุประสงค์ของโครงการเป็นหลัก จาก

ข้อความนี้มีความหมายตามรายวิชาโครงการตามข้อใด ?  
 ก. การพัฒนาหรือการเพ่ิมประสิทธิภาพของนวัตกรรม ต้องตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหา

ภายใต้กรอบที่ผู้เสนอโครงการก าหนดขอบเขตของโครงการไว้ 
 ข. การสร้างหรือพัฒนานวัตกรรม ต้องตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้งาน 
 ค. การสร้างหรือพัฒนานวัตกรรมต้องสอดคล้องกับผู้ทดลอง 
 ง. การพัฒนาหรือการเพ่ิมประสิทธิของนวัตกรรมต้องตอบสนองต่อตลาด 
 จ. ข้อ ข และ ค ถูก   
9. ข้อใดคือเหตุผลของการก าหนดรายละเอียดของนวัตกรรม ? 
 ก. ทราบแนวทางการท างานของนวัตกรรม เพื่อวิเคราะห์การท างานของอุปกรณ์ที่จะใช้

ทดแทนและท างานได้ประสิทธิภาพใกล้เคียงกับท่ีมีขายตามท้องตลาด 
 ข. เพ่ือหาประสิทธิภาพของนวัตกรรม 
 ค. เพ่ือทราบความต้องการของผู้ใช้งาน 
 ง. เพ่ือสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการและขอบเขตของโครงการที่เสนอไว้ 
 จ. เพ่ือทราบความต้องการของครูที่ปรึกษา 
10. ข้อใดคือขั้นตอนต่อจากการสร้างนวัตกรรม ? 
 ก. การหากลุ่มทดลอง ข. การทดลอง 
 ค. การแก้ไข ง. การสร้างเครื่องมือส าหรับเก็บรวบรวมข้อมูล 
 จ. การหาสถานที่ใช้งานนวัตกรรม   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ส่วนที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

หน่วยการเรียนรู้ ๖ เรื่อง การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง การสร้างเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลจ านวน  ๔  
ชั่วโมง 
 
1. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจ าหน่วย 
เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง การสร้างเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล  

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
1. อธิบายความหมายและความส าคัญของประชากรและกลุ่มตัวอย่างได้ 
2. อธิบายวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างได้ 
3. ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างได้ 
4. บอกประโยชน์ของการเลือกกลุ่มตัวอย่างได้ 
5. บอกความหมายของเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลได้ 
6. อธิบายขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือวิจัยได้ 
7. บอกประเภทของเครื่องมือเก็บข้อมูลได้ 
8. เข้าใจความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับแบบสอบถาม 
9. สามารถตรวจสอบความสอดคล้องของเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลได้ 
10. สร้างเครื่องมือส าหรับประเมินนวัตกรรมได้ 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๑.๔ แสดงออกด้านความสนใจใฝ่รู้ การตรงต่อเวลา ความซื่อสัตย์ สุจริต ความมีน้ าใจและแบ่งบัน 

ความร่วมมือ/ยอมรับความคิดเห็นส่วนใหญ่ 
 

๒. สมรรถนะประจ าหน่วย 
แสดงความรู้เกี่ยวกับการการก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง การสร้างเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

๓. เนื้อหา 
1. ความหมายและความส าคัญของประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
2. วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
3. การก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
4. ประโยชน์ของการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
5. ความหมายของเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล 
6. ขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือวิจัย 
7. ประเภทของเครื่องมือเก็บข้อมูล 
8. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับแบบสอบถาม 
9. การตรวจสอบความสอดคล้องของเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล 
10. เครื่องมือส าหรับประเมินนวัตกรรม 

 
 
 
 



 

 

4. กิจกรรมการเรียนรู้  
 

ครั้งที่/
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน 
เครื่องมือและ
วิธีการวัดผล 

8/4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน  (MOTIVATION) 
๑. ครูทักทายและตรวจสอบรายชื่อนัก  ศึกษา 
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารของวิทยาลัยฯ 
๒. ครูชี้แจง ค าอธิบายรายวิชาจุดประสงค์ของ
รายวิชา และสมรรถนะรายวิชา  
๓. ครู แนะน า เ กณฑ์ก าร ให้ คะแนน การวั ด
ประเมินผล และจ านวนคาบที่เรียน 
๔. ครูชี้แจงจุดประสงค์ของการเรียนรู้หน่วยที่ 6 

เรื่องการก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
การสร้างเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล  

๕. ครูส ารวจความพร้อมของนักเรียน 
 

ขั้นศึกษาข้อมูล  (INFORMATION ) 
1. นักเรียนฟังครูบรรยายเรื่อง การก าหนด
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง การสร้างเครื่องมือเก็บ
รวบรวมข้อมูล พร้อมอธิบายเนื้อหาทีละหน้าพร้อม
กับจดบันทึกซักถามข้อสงสัย 
๒. นักเรียนแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับนักศึกษา หรือ
สุ่มเรียกนักศึกษาครูเพ่ือซักถามหรือแสดงความ
คิดเห็น 
๓. นักเรียนและครูร่วมสรุปเนื้อหา 
 
ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ (APPLICATION)  
๑. นักศึกษาท าใบงานที่ ๖ โดยครูเดินดูแล
นักศึกษาอย่างใกล้ชิด และหมั่นสังเกตพฤติกรรม
การเรียนของนักศึกษา 
๒. นักศึกษาท าแบบฝึกหัดในระบบ GOOGLE 
CLASSROOM โดยครูเดินดูแลนักศึกษาอย่าง
ใกล้ชิด และหมั่นสังเกตพฤติกรรมการเรียนของ
นักศึกษา 
๓. นักเรียนและครูร่วมสรุปผลการทดลองใบงานที่ 
๖ และแลก เปลี่ยน เหตุผลระหว่างกัน 
๔. นักเรียนและครูร่วมเฉลยแบบ ฝึกหัด และ
แลกเปลี่ยนเหตุผลระหว่างกัน 
 

1. เอกสารประกอบ 
การเรียนวิชาโครงการ 
2. ระบบ Google 
Classroom 
3 .เครื่องรับโทรทัศน์ 
4. เครื่องคอมพิวเตอร์
พกพา หรือแท็บเล็ต 
หรือ สมาร์ทโฟน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 แบบประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู้ 

 แบบทดสอบ
หลังเรียนใน
ระบบ 
Google 
Classroom 

 
 
 
 
 
 

 แบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ 

 แบบทดสอบ
หลังเรียน 

 
 



 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

ขั้นสรุปและประเมินผล(PROGRESS) 
๑. นักเรียนท าทดสอบแบบทดสอบหน่วยที่ 6  
๒ ในระบบ GOOGLE CLASSROOM โดยครูเดิน
ดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด  และหมั่นสั ง เกต
พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา 
๓. นักเรียนรับฟังค าเฉลยแบบทดสอบ หน่วยที่ 6 
จากครูและแลกเปลี่ยนเหตุผลระหว่างกัน 
๔. ครูบันทึกผลการประเมิน 

 
 
5. เกณฑ์การตัดสินผลการเรยีนรู้ 

5.1  การแบ่งคะแนน 
ความรู้         1  คะแนน 
ทักษะ         5    คะแนน 
จิตพิสัย         2  คะแนน 
รวม          8 คะแนน 

  
5.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนประจ าหน่วยการเรียนรู้ 
แล้วน าคะแนนประเมินผลในหน่วยการเรียนรู้ดังนี้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๕-๗๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๐-๗๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๕-๖๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๐-๖๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๕-๕๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๐-๕๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก 
 คะแนนผลการประเมินต่ ากว่าร้อยละ 50    ระดับผลการเรียนอยู่ในไม่ผ่านเกณฑ์ 
 
6. เครื่องมือวัดประเมินผล 

6.1  ใบงาน 
6.2  แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  
6.3  แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 
 
 
 



 

 

7. บันทึกหลังการสอน 
 ผลการใช้แผนการสอน. 

 

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

 ผลการเรียนของนักเรียน 
 

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

 ผลการสอนของครู 
 

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



 

 

แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
ค าชี้แจง ให้ครูระบุคะแนน ๑ หรือ ๐ ตามพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนลงในแบบประเมินพฤติกรรมการ
เรียนรู้ 

ล าดับที่ รายการประเมิน ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 
๑ เข้าเรียนตรงเวลา   
๒ แต่งกายถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยการแต่งกายท่ีสถานศึกษา

ก าหนด 
  

๓ มีความพร้อม เช่น มีอุปกรณ์การเรียนครบ   
๔ มีความกระตือรือร้นในการเรียน เช่น ซักถามเมื่อมีข้อสงสัย หรือ 

พยายามฝึกปฏิบัติซ  าๆ จนเกิดทักษะ 
  

๕ มีส่วนร่วมในการท างาน/กิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย   
๖ ช่วยเหลือผู้อื่นแสดงถึงความมีน  าใจ   
๗ มีความซื่อสัตย์ เช่น ไม่คัดลอกงานผู้อ่ืนมาเป็นของตน   
๘ มีการวางแผนในการท างานที่เป็นล าดับขั นตอน   
๙ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่หลากหลายเพื่อพัฒนาตนเอง   

๑๐ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืน   
 
หมายเหตุ ปฏิบัติได้   ๑   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามที่ก าหนด 
  ไม่ปฏิบัติ   ๐   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนไม่มีพฤติกรรมตามท่ีก าหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  
เทคนิคและเครื่องมือในการเขียนวงจรอิเล็กทรอนิกส์  

วัตถุประสงค์   เพื่อประเมินความรู้เดิมของนักศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง เทคนิคและเครื่องมือในการเขียนวงจรอิเล็กทรอนิกส์  
       เขียนเครื่องหมายกากบาท (X) ลงในข้อที่ถูกต้องทีสุ่ด 

 
1. ขอ้ใดคือกลุม่ตวัอย่างท่ีเป็นตวัแทนท่ีดีของประชากรท่ีตอ้งค านงึถึงในการทดลองนวตักรรม ?                                 
 ก. จ านวนท่ีเหมาะสมและวิธีการเลือก ข. จ านวนและสถานท่ี 
 ค. เวลาและวิธีการเลือก ง. เวลาและวิธีการเลือก 
 จ. เวลาและสถานท่ี   
2. การเลือกกลุม่ตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เป็นการเลือกกลุม่ตวัอยา่งโดยใช้

พืน้ฐานตามขอ้ใด ?  
 ก. เพ่ือใหเ้หมาะสมกบัปัญหาของการวิจยั ข. วิจารณญาณ และเหตผุลสว่นตวั 
 ค. จ านวนท่ีเหมาะสม ง. วิธีการเลือก 
 จ. ถกูทกุขอ้   
3. ขอ้ใดไม่สามารถใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire)  เก็บขอ้มลูได ้? 
 ก. ความคดิเห็น ข. ความรูส้กึ 
 ค. เจตคติ ง. ประสิทธิภาพ 
 จ. ความพงึพอใจ   
4. ขอ้ใดคือสิ่งท่ีตอ้งค านงึถึงในการกลุม่ตวัอยา่งของโครงการท่ีเป็นการสรา้งนวตักรรม ?                           
 ก. ควรเลือกจากบคุคล สิ่งของ หรืออ่ืน ๆ  ท่ีไดร้บัผลกระทบกบัปัญหาโดยตรง   
 ข. ควรเลือกท่ีมีลกัษณะและคณุสมบตัิคลา้ยกบักลุม่เดมิใหม้ากท่ีสดุ 
 ค. ควรเลือกท่ีมีลกัษณะและคณุสมบตัแิละผลการศกึษาตอ้งดีกว่า 
 ง. ควรเลือกโดยค านงึถึงความตอ้งการของท่ีปรกึษาโครงการ 
 จ. ถกูทกุขอ้   
5. ขอ้ใดคือสิ่งท่ีตอ้งค านงึถึงในการกลุม่ตวัอยา่งของโครงการท่ีเป็นการพฒันานวตักรรมจาก

ของเดมิท่ีมีการศกึษามาก่อน ? 
 ก. ควรเลือกจากบคุคล สิ่งของ หรืออ่ืน ๆ ท่ีไดร้บัผลกระทบกบัปัญหาโดยตรง   
 ข. ควรเลือกท่ีมีลกัษณะ-คณุสมบตัิคลา้ยกบักลุม่เดมิใหม้ากท่ีสดุและผลการศกึษาตอ้งดีกวา่ 
 ค. ควรเลือกจากบคุคล สิ่งของ หรืออ่ืน ๆ ท่ีไดร้บัผลกระทบกบัปัญหาโดยออ้ม   
 ง. ควรเลือกจากบคุคล สิ่งของหรืออ่ืน ๆ ท่ีสนใจในนวตักรรมท่ีสรา้งขึน้  
 จ. ถกูทกุขอ้   
6. ขอ้ใดคือจ านวนผูเ้ช่ียวชาญท่ีใชใ้นการตรวจสอบความเท่ียงตรงตามเนือ้หา และตามโครงสรา้ง



 

 

โดยอาศยัดลุยพินิจของผูเ้ช่ียวชาญ ? 
 ก. 3 คน ข. 5 คน 
 ค. 10 คน ง. 12 คน 
 จ. 15 คน   
7. การพฒันาเครื่องฉายภาพสามมิตสิ  าหรบัครูผูส้อนเพ่ือใชเ้ป็นส่ือการสอน เป็นโครงการพฒันา

เครื่องฉายภาพสามมิติ และส าหรบัครูผูส้อน เพ่ือใชเ้ป็นส่ือการสอน ใหน้กัเรียนท่ีเรียนผา่นส่ือ
เครื่องฉายภาพสามมิติ จากขอ้ความขา้งตน้หมายถึงขัน้ตอนตามขอ้ใด ? 

 ก. การเลือกประชากร   
 ข. การเลือกกลุม่ตวัอย่าง   
 ค. วิเคราะหช่ื์อโครงการ   
 ง. การก าหนดขอบเขตของเครื่องมือ   
 จ. การก าหนดขอบเขตเพ่ือเขียนประโยชนข์องโครงการ 
8. วสัดท่ีุใชส้รา้งหรือพฒันานวตักรรมมีความเหมาะสมในระดบัใดหมายถึงขอ้ใด ? 
 ก. ดา้นโครงสรา้งของนวตักรรม ข. ดา้นการใชง้านนวตักรรม 
 ค. ดา้นความคุม้คา่ ง. ดา้นคณุคา่ 
 จ. ภาพรวมทกุดา้น   
9. ขอ้ใดคือการประเมินดา้นนามธรรมของนวตักรรม ? 
 ก. การวดัดา้นโครงสรา้งของนวตักรรม 
 ข. การวดัดา้นคณุสมบตัิดา้นเทคนิคของนวตักรรม 
 ค. การประเมินคณุคา่ของนวตักรรม 
 ง. การประเมินความพงึพอใจดา้นกระบวนการของนวตักรรม 
 จ. ถกูทกุขอ้   
10. ขอ้ใดคือความส าคญัของการก าหนดประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง การสรา้งเครื่องมือเก็บรวบรวม

ขอ้มลูท่ีดี ? 
 ก. ขอ้มลูท่ีนา่เช่ือถือ ข. สามารถใชอ้า้งอิงได ้
 ค. เพ่ือใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู  ง. เพ่ือใชใ้นการแปลขอ้มลู 
 จ. ถกูทกุขอ้   

 
 
 
 
 
 



 

 

ส่วนที่ 2 แผนกา รจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

หน่วยการเรียนรู้ ๗ การเก็บรวบรวมข้อมูล จ านวน 8 ชั่วโมง 
 
๑. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจ าหน่วย 

จุดประสงค์ทั่วไป 
 เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจความหมายของการเก็บรวบรวมข้อมูลและการออกแบบขั้นตอนของการเก็บ
รวบรวมข้อมูล  

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
            1. อธิบายความหมายของการเก็บรวบรวมข้อมูลได้ 

2.  ออกแบบขั้นตอนของการเก็บรวบรวมข้อมูลได้ 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  1.4 แสดงออกด้านความสนใจใฝ่รู้ การตรงต่อเวลา ความซื่อสัตย์ สุจริต ความมีน้ าใจและแบ่งบันความร่วมมือ/
ยอมรับความคิดเห็นส่วนใหญ่ 

 
๒. สมรรถนะประจ าหน่วย 

แสดงความรู้เกี่ยวกับการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

๓. เนื้อหา 
           1.   ความหมายของการเก็บรวบรวมข้อมูล 

2.  ออกแบบขั้นตอนของการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

4. กิจกรรมการเรียนรู้  
 

ครั้งที่/
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน 
เครื่องมือและ
วิธีการวัดผล 

๙-10/8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน  (MOTIVATION) 
๑. ครูทักทายและตรวจสอบรายชื่อนัก ศึกษา 

แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารของวิทยาลัยฯ 
๒. ครูชี้แจง ค าอธิบายรายวิชาจุดประสงค์ของ

รายวิชา และสมรรถนะรายวิชา  
๓. ครูแนะน าเกณฑ์การให้คะแนน การวัด

ประเมินผล และจ านวนคาบที่เรียน 
๔. ครูชี้แจงจุดประสงค์ของการเรียนรู้หน่วยทึ่ 

7 เรื่องการก าหนดประชากรและกลุ่ม
ตัวอย่าง การสร้างเครื่องมือเก็บรวบรวม
ข้อมูล  

๕. ครูส ารวจความพร้อมของนักเรียน 
 

ขั้นศึกษาข้อมูล  (INFORMATION ) 
1. นักเรียนฟังครูบรรยายเรื่อง การก าหนด
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง การสร้างเครื่องมือ
เก็บรวบรวมข้อมูล พร้อมอธิบายเนื้อหาทีละ
หน้าพร้อมกับจดบันทึกซักถามข้อสงสัย 
๒. นักเรียนแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับนักศึกษา 
หรือสุ่มเรียกนักศึกษาครูเพ่ือซักถามหรือแสดง
ความคิดเห็น 
๓. นักเรียนและครูร่วมสรุปเนื้อหา 
 
ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ (APPLICATION)  
๑. นักศึกษาท าใบงานที่ 7 โดยครูเดินดูแล
นั ก ศึ กษ าอย่ า ง ใกล้ ชิ ด  แล ะหมั่ น สั ง เ กต
พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา 
๒. นักศึกษาท าแบบฝึกหัดในระบบ GOOGLE 
CLASSROOM โดยครูเดินดูแลนักศึกษาอย่าง
ใกล้ชิด และหมั่นสังเกตพฤติกรรมการเรียนของ
นักศึกษา 
๓. นักเรียนและครูร่วมสรุปผลการทดลองใบงาน
ที่ ๖ และแลก เปลี่ยน เหตุผลระหว่างกัน 
๔. นักเรียนและครูร่วมเฉลยแบบ ฝึกหัด และ
แลกเปลี่ยนเหตุผลระหว่างกัน 

1. เอกสารประกอบ 
การเรียนวิชาโครงการ 
2. ระบบ Google 
Classroom 
3 .เครื่องรับโทรทัศน์ 
4. เครื่อง
คอมพิวเตอร์พกพา 
หรือแท็บเล็ต หรือ 
สมาร์ทโฟน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 แบบประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู้ 

 แบบทดสอบ
หลังเรียนใน
ระบบ 
Google 
Classroom 

 
 
 
 
 
 

 แบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ 

 แบบทดสอบ
หลังเรียน 

 
 



 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
ขั้นสรุปและประเมินผล(PROGRESS) 
๑. นักเรียนท าทดสอบแบบทดสอบหน่วยที่ 7  
๒ ในระบบ GOOGLE CLASSROOM โดยครู
เดินดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด และหมั่นสังเกต
พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา 
๓. นักเรียนรับฟังค าเฉลยแบบทดสอบ หน่วยที่ 
7 จากครูและแลกเปลี่ยนเหตุผลระหว่างกัน 
๔. ครูบันทึกผลการประเมิน 
 

 
5. เกณฑ์การตัดสินผลการเรยีนรู้ 

5.1  การแบ่งคะแนน 
ความรู้         1  คะแนน 
ทักษะ         5    คะแนน 
จิตพิสัย         2  คะแนน 
รวม          8 คะแนน 
 

 5.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนประจ าหน่วยการเรียนรู้ 
แล้วน าคะแนนประเมินผลในหน่วยการเรียนรู้ดังนี้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๘๐ ขึน้ไป   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๕-๗๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๐-๗๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๕-๖๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๐-๖๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๕-๕๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๐-๕๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก 
 คะแนนผลการประเมินต่ ากว่าร้อยละ 50    ระดับผลการเรียนอยู่ในไม่ผ่านเกณฑ์ 
 
6. เครื่องมือวัดประเมินผล 

6.1  ใบงาน 
6.2  แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  
6.3  แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 
 
 
 
 



 

 

7. บันทึกหลังการสอน 
 ผลการใช้แผนการสอน. 

 

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

 ผลการเรียนของนักเรียน 
 

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

 ผลการสอนของครู 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
ค าชี้แจง ให้ครูระบุคะแนน ๑ หรือ ๐ ตามพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนลงในแบบประเมินพฤติกรรมการ
เรียนรู้ 

ล าดับที่ รายการประเมิน ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 
๑ เข้าเรียนตรงเวลา   
๒ แต่งกายถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยการแต่งกายท่ีสถานศึกษา

ก าหนด 
  

๓ มีความพร้อม เช่น มีอุปกรณ์การเรียนครบ   
๔ มีความกระตือรือร้นในการเรียน เช่น ซักถามเมื่อมีข้อสงสัย หรือ 

พยายามฝึกปฏิบัติซ  าๆ จนเกิดทักษะ 
  

๕ มีส่วนร่วมในการท างาน/กิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย   
๖ ช่วยเหลือผู้อื่นแสดงถึงความมีน  าใจ   
๗ มีความซื่อสัตย์ เช่น ไม่คัดลอกงานผู้อ่ืนมาเป็นของตน   
๘ มีการวางแผนในการท างานที่เป็นล าดับขั นตอน   
๙ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่หลากหลายเพื่อพัฒนาตนเอง   

๑๐ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืน   
 
หมายเหตุ ปฏิบัติได้   ๑   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามที่ก าหนด 
  ไม่ปฏิบัติ   ๐   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนไม่มีพฤติกรรมตามท่ีก าหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน      
 เริ่มต้นเขียนวงจรอิเล็กทรอนิกส์  

วัตถุประสงค์   เพื่อประเมินความรู้เดิมของนักศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง เริ่มต้นเขียนวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 
เขียนเครื่องหมายกากบาท (X) ลงในข้อที่ถูกต้องที่สุด 
 

1. ขอ้ใดคือค าถามแรกในขัน้ตอนก่อนการเก็บขอ้มลูใหต้ัง้ค  าถามท่ีขึน้ตน้ดว้ยตวัอกัษร คือ 5-W และ 1-H ?   
 ก. ท าไมตอ้งรวบรวมขอ้มลู ข. เราก าลงัตอ้งการเก็บขอ้มลูจากท่ีไหน 
 ค. เราจะเก็บขอ้มลูจากท่ีไหน ง. เราจะเก็บขอ้มลูเม่ือไหร ่ 
 จ. เราจะเก็บขอ้มลูนานแคไ่หน   
2. ความหมายการเก็บรวบรวมขอ้มลู หมายถึงขอ้ใด ?  
 ก. การเก็บผลการทดลอง 
 ข. ทดสอบการใชง้านและการใชง้านจรงิของนวตักรรม ตามกรอบขอบเขตของโครงการวิจยั 
 ค. การน านวตักรรมท่ีพฒันาและสรา้งขึน้ไปทดลองและใชง้านจรงิกบักลุม่ตวัอยา่งท่ีผา่นการคดัเลือก 
 ง. การเก็บรวบรวมขอ้มลูจ านวนของกลุม่ตวัอยา่งตอ้งมากกวา่หรือเทา่กบักลุม่ตวัอยา่งท่ีไดก้ าหนดไว ้
 จ. ถกูทกุขอ้   
3. การน าผลการทดลองใชน้วตักรรมมาสรุป ผลถา้ผลการทดลองนวตักรรม ไม่ผ่าน ถือวา่นวตักรรมท่ีสรา้ง

หรือพฒันาขึน้เป็นไปตามขอ้ใด ?   
 ก. เกณฑท่ี์เราก าหนดสงูไป   
 ข. นวตักรรมแกไ้ขปัญหาไมไ่ดต้ามวตัถปุระสงคข์องโครงการ 
 ค. กลุม่ตวัอยา่งท่ีเลือกไมดี่   
 ง. เครื่องมือเก็บรวบรวมขอ้มลูไมดี่   
 จ. ใชเ้วลาในการเก็บขอ้มลูนอ้ยไป   
4. How หมายถึงขอ้ใดตามหลกัการของ Miller (2000a) ?  
 ก. ก าหนดตารางเวลาท างาน จะเก็บขอ้มลูท่ีไหน อยา่งไร  
 ข. เราก าลงัตอ้งการเก็บขอ้มลูจากท่ีไหน   
 ค. เราจะเก็บขอ้มลูจากท่ีไหน   
 ง. เราจะเก็บขอ้มลูเม่ือไหร ่และนานแคไ่หน   
 จ. ก าหนดสถานท่ีในการเก็บขอ้มลู   
     
     
     
5. ขอ้ใดคือการตรวจสอบความสอดคลอ้งของขอ้มลูเพื่อใหก้ารศกึษามีความสมบรูณแ์ละถกูตอ้ง 



 

 

มากท่ีสดุ ? 
 ก. เก็บรวบรวมจากเครื่องมือหลายฉบบั   
 ข. ก าหนดเวลาในการเก็บรวบรวมขอ้มลูนาน ๆ 
 ค. ก าหนดชว่งเวลาในการเก็บหลายครัง้หรือหลายสถานท่ี  
 ง. ก าหนดกลุม่ตวัอยา่งท่ีเหมาะสม   
 จ. ถกูทกุขอ้   
6. ขอ้ใดคือสิ่งส  าคญัท่ีตอ้งค านึงถึงในการเก็บรวบรวมขอ้มลู ?  
 ก. คณุภาพของขอ้มลูไดม้าดว้ยวิธีการเก็บขอ้มลูท่ีดี ไมไ่ดข้ึน้อยูก่บัปรมิาณของขอ้มลูท่ีเก็บมาได  ้             
 ข. คณุภาพของขอ้มลูไดม้าดว้ยปรมิาณ ไมไ่ดข้ึน้อยูก่บัวิธีการเก็บมาได  ้             
 ค. คณุภาพของขอ้มลูไดม้าดว้ยวิธีการเก็บขอ้มลูท่ีดี ไมไ่ดข้ึน้อยูก่บัเวลาท่ีใชเ้ก็บ              
 ง. คณุภาพของขอ้มลูท่ีไดม้าดว้ยปรมิาณ ไมไ่ดข้ึน้อยู่กบัจ านวนกลุม่ตวัอยา่ง 
 จ. ถกูทกุขอ้   
7. ขอ้ใดคือเง่ือนไขท่ีส าคญัของการเก็บรวบรวมขอ้มลู ?  
 ก. การเก็บรวบรวมขอ้มลูจ านวนของกลุม่ตวัอยา่งจะตอ้งมากกวา่ 
 ข. การเก็บรวบรวมขอ้มลูจ านวนของกลุม่ตวัอยา่งเทา่กับกลุ่มตวัอยา่งท่ีไดก้ าหนดไว ้
 ค. การเก็บรวบรวมขอ้มลูจ านวนของกลุม่ตวัอยา่งไมค่วรนอ้ยกวา่ท่ีก าหนด 
 ง. การเก็บรวบรวมขอ้มลูจ านวนของกลุม่ตวัอยา่งเทา่กบัหรือมากกวา่กลุม่ตวัอยา่งท่ีไดก้ าหนดไว้ 
 จ. ถกูทกุขอ้   
8. ถา้นวตักรรมไม่สามารถท างานไดต้ามท่ีก าหนดขอ้ใดคือขัน้ตอนตอ่ไปของการเก็บขอ้มลู ?   
 ก. แกไ้ขการออกแบบนวตักรรม ศกึษาทฤษฎีการท างานท่ีเก่ียวขอ้งใหมท่ัง้หมด 
 ข. น าไปทดลองกบักลุม่ตวัอย่างกลุม่ตอ่ไป 
 ค. เสนอโครงการใหม ่   
 ง. แกไ้ขเกณฑป์ระสิทธิภาพของนวตักรรม   
 จ. ลดเกณฑก์ารประเมินนวตักรรมลง   
9. ขอ้ใดคือการก าหนดการประเมินความพงึพอใจของนวตักรรม ในรายวิชาโครงการท่ีศกึษา ?  
 ก. ดา้นโครงสรา้ง ดา้นการใชง้าน ดา้นความคุม้คา่ และดา้นคณุคา่ ดา้นความพงึพอใจ 
 ข. ดา้นประสิทธิภาพ ดา้นความพงึพอใจ 
 ค. ดา้นการประเมินคณุคา่ของนวตักรรม 
 ง. ดา้นโครงสรา้ง ดา้นการใชง้าน ดา้นความคุม้คา่ และดา้นคณุคา่ 
 จ. ดา้นโครงสรา้ง ดา้นความคิดเห็น   
10. ขอ้ใดคือความหมายของค าว่า When ตามหลกัการของ Miller (2000a)  ? 
 ก. ก าหนดเก็บขอ้มลู 1 เดือน กบักลุม่ตวัอย่าง 100 คน 



 

 

 ข. ก าหนดเก็บขอ้มลูท่ีวิทยาลยัสารพดัชา่งแพร่ 
 ค. ก าหนดเก็บขอ้มลูกบันกัเรียน ระดบั ปวช.1  
 ง. การเก็บขอ้มลูเก็บเอง   
 จ. ระยะเวลาในการเก็บขอ้มลู   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ส่วนที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

หน่วยการเรียนรู้  ๘ เรื่อง การเก็บรวบรวมข้อมูล จ านวน 8 ชั่วโมง 
 
1. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจ าหน่วย 

จุดประสงค์ทั่วไป 
 เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจความหมายของการเก็บรวบรวมข้อมูลและ                            การ
ออกแบบขั้นตอนของการเก็บรวบรวมข้อมูล  

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
 1.    สามารถน าเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างทดลองใช้งานได้ 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
           1.๕ แสดงออกด้านความสนใจใฝ่รู้ การตรงต่อเวลา ความซื่อสัตย์ สุจริต ความมีน้ าใจและแบ่งบันความร่วมมือ/
ยอมรับความคิดเห็นส่วนใหญ่ 
 
2. สมรรถนะประจ าหน่วย 

แสดงความรู้เกี่ยวกับการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

3. เนื้อหา 
    การน าเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างทดลองใช้งานในสถานที่จริง 
 
4. กิจกรรมการเรียนรู้  
 

ครั้งที่/ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน 
เครื่องมือและ
วิธีการวัดผล 

11-12/8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน  (MOTIVATION) 
1. ครูทักทายและตรวจสอบรายชื่ อนัก 

ศึกษา แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารของ
วิทยาลัยฯ 

2. ครูชี้แจง ค าอธิบายรายวิชาจุดประสงค์
ของรายวิชา และสมรรถนะรายวิชา  

3. ครูแนะน าเกณฑ์การให้คะแนน การวัด
ประเมินผล และจ านวนคาบที่เรียน 

4. ครูชี้แจงจุดประสงค์ของการเรียนรู้หน่วย
ที ่8 เรื่องการเก็บรวบรวมข้อมูล 

5. ครูส ารวจความพร้อมของนักเรียน 
 

ขั้นศึกษาข้อมูล  (INFORMATION ) 
1. นักเรียนฟังครูบรรยายเรื่อง การเก็บ
รวบรวมข้อมูลพร้อมอธิบายเนื้อหาทีละหน้า
พร้อมกับจดบันทึกซักถามข้อสงสัย 

1. เอกสารประกอบ 
การเรียนวิชาโครงการ 
2. ระบบ Google 
Classroom 
3 .เครื่องรับโทรทัศน์ 
4. เครื่อง
คอมพิวเตอร์พกพา 
หรือแท็บเล็ต หรือ 
สมาร์ทโฟน 
 
 
 
 
 
 
 

 แบบประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู้ 

 แบบทดสอบ
หลังเรียนใน
ระบบ 
Google 
Classroom 

 
 
 
 
 
 

 แบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ 

 แบบทดสอบ
หลังเรียน 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

๒. นักเรียนแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับนักศึกษา 
หรือสุ่มเรียกนักศึกษาครูเพ่ือซักถามหรือแสดง
ความคิดเห็น 
๓. นักเรียนและครูร่วมสรุปเนื้อหา 
 
ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ (APPLICATION)  
๑. นักศึกษาท าใบงานที่ 8 โดยครูเดินดูแล
นักศึกษาอย่าง ใกล้ ชิด  และหมั่นสั ง เกต
พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา 
๒. นักศึกษาท าแบบฝึกหัดในระบบ GOOGLE 
CLASSROOM โดยครูเดินดูแลนักศึกษาอย่าง
ใกล้ชิด และหมั่นสังเกตพฤติกรรมการเรียน
ของนักศึกษา 
๓. นักเรียนและครูร่วมสรุปผลการทดลองใบ
งานที่ 8และแลก เปลี่ยน เหตุผลระหว่างกัน 
๔. นักเรียนและครูร่วมเฉลยแบบ ฝึกหัด และ
แลกเปลี่ยนเหตุผลระหว่างกัน 
 
ขั้นสรุปและประเมินผล(PROGRESS) 
๑. นักเรียนท าทดสอบแบบทดสอบหน่วยที่ 8  
๒ ในระบบ GOOGLE CLASSROOM โดยครู
เดินดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด และหมั่น
สังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา 
๓. นักเรียนรับฟังค าเฉลยแบบทดสอบ หน่วย
ที่ 8 จากครูและแลกเปลี่ยนเหตุผลระหว่าง
กัน 
๔. ครูบันทึกผลการประเมิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
5. เกณฑ์การตัดสินผลการเรยีนรู้ 

5.1  การแบ่งคะแนน 
ความรู้         1  คะแนน 
ทักษะ         5    คะแนน 
จิตพิสัย         2  คะแนน 
รวม          8 คะแนน 
 
 
 



 

 

 5.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนประจ าหน่วยการเรียนรู้ 
แล้วน าคะแนนประเมินผลในหน่วยการเรียนรู้ดังนี้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๕-๗๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๐-๗๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๕-๖๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๐-๖๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๕-๕๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๐-๕๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก 
 คะแนนผลการประเมินต่ ากว่าร้อยละ 50    ระดับผลการเรียนอยู่ในไม่ผ่านเกณฑ์ 
 
6. เครื่องมือวัดประเมินผล 

6.1  ใบงาน 
6.2  แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  
6.3  แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 

7. บันทึกหลังการสอน 
 ผลการใช้แผนการสอน. 

 

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

 ผลการเรียนของนักเรียน 
 

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

 ผลการสอนของครู 
 

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

 



 

 

แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
ค าชี้แจง ให้ครูระบุคะแนน ๑ หรือ ๐ ตามพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนลงในแบบประเมินพฤติกรรมการ
เรียนรู้ 

ล าดับที่ รายการประเมิน ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 
๑ เข้าเรียนตรงเวลา   
๒ แต่งกายถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยการแต่งกายท่ีสถานศึกษา

ก าหนด 
  

๓ มีความพร้อม เช่น มีอุปกรณ์การเรียนครบ   
๔ มีความกระตือรือร้นในการเรียน เช่น ซักถามเมื่อมีข้อสงสัย หรือ 

พยายามฝึกปฏิบัติซ  าๆ จนเกิดทักษะ 
  

๕ มีส่วนร่วมในการท างาน/กิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย   
๖ ช่วยเหลือผู้อื่นแสดงถึงความมีน  าใจ   
๗ มีความซื่อสัตย์ เช่น ไม่คัดลอกงานผู้อ่ืนมาเป็นของตน   
๘ มีการวางแผนในการท างานที่เป็นล าดับขั นตอน   
๙ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่หลากหลายเพื่อพัฒนาตนเอง   

๑๐ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืน   
 
หมายเหตุ ปฏิบัติได้   ๑   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามที่ก าหนด 
  ไม่ปฏิบัติ   ๐   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนไม่มีพฤติกรรมตามท่ีก าหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน           

การใช้ Protel 99SE จ าลองการท างานของวงจร 

วัตถุประสงค์   เพื่อประเมินความรู้เดิมของนักศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง การใช้ Protel 99SE จ าลองการท างานของวงจร 
เขียนเครื่องหมายกากบาท (X) ลงในข้อที่ถูกต้องที่สุด 
 

1. ผูว้ิจยัตอ้งเลือกวิธีการวิเคราะหข์อ้มลูใหเ้หมาะสมกบัขอ้ใด ?                       
 ก. กลุม่ตวัอยา่ง และประชากร   
 ข. การสรุปผลขอ้มลู และการเก็บขอ้มลู   
 ค. การทดลองใชแ้ละการใชจ้รงิ   
 ง. ชนิดของขอ้มลู และวตัถปุระสงคข์องงานวิจยั 
 จ. การสรุปผลขอ้มลูและการแปลผล   
2. ขอ้ใดคือการวิเคราะหข์อ้มลูโดยใชเ้กณฑจ์ากนวตักรรมท่ีมีขายตามทอ้งตลาด ?   
 ก. สว่นมากใชก้บันวตักรรมท่ีเกิดจากการพฒันา 
 ข. มุง่เนน้ท่ีตน้ทนุท่ีถกูกวา่   
 ค. มีประสิทธิภาพการท างานท่ีใกลเ้คียงกนั   
 ง. มุง่เนน้พฒันาโดยใชว้สัดใุนพืน้ท่ี   
 จ. ถกูทกุขอ้   
3. ขอ้ใดคือการน าเสนอผลการวิเคราะหข์อ้มลู ท่ีผูว้ิจยัจะตอ้งอาศยัทิศทางในการน าเสนอวา่จะเสนอผล

การวิเคราะห ์?   
 ก. วตัถปุระสงคข์องการวิจยั   
 ข. สมมตฐิานจะเป็นตวัชว่ยใหผู้ว้ิจยัก าหนดกรอบ 
 ค. การน าเสนอผลการวิเคราะหข์อ้มลูวา่จะน าเสนออยา่งไร 
 ง. การน าเสนอตอ้งสอดคลอ้งกบัผลการวิจยั 
 จ. ถกูทกุขอ้   
4. ขอ้ใดคือใชส้ถิติคา่รอ้ยละ (Percentage) เหมาะสมท่ีสดุ ?  
 ก. เปรียบการใชง้านดา้นโครงสรา้ง ข. เพศ 
 ค. ความพงึพอใจ ง. ความคดิเห็น 
 จ. ถกูทกุขอ้   
     
     
     
5. ขอ้ใดคือการแปลผล (Interpretation) ? 



 

 

 ก. การน าผลท่ีไดจ้ากการวิเคราะหข์อ้มลูมาแปลความและตีความ 
 ข. การวิเคราะหข์อ้มลูเป็นการรวบรวมขอ้เท็จจรงิจากขอ้มลู 
 ค. สรุปอา้งอิงไปสูป่ระชากรเพ่ือตอบปัญหาการวิจยั 
 ง. การอธิบายตวัเลขโดยใชว้ิธีการทางสถิติ   
 จ. ถกูทกุขอ้   
6. ขอ้ใดคือขอ้มลูระดบันามบญัญตัิ(Nominal Scale)ท่ีไมส่ามารถน ามาจดัล าดบัหรือน ามาค านวณได ้?   
 ก. เพศ ข. อณุหภมูิ  
 ค. คะแนนสอบ ง. สว่นสงู น า้หนกั  
 จ. ความคดิเห็น   
7. ขอ้ใดคือหลกัการในการแปลผลการวิเคราะหข์อ้มลู ?  
 ก. การแปลความหมายตอ้งใชภ้าษาท่ีกระจา่ง รดักมุและเขา้ใจง่าย 
 ข. จะตอ้งแปลผลอยูภ่ายในขอบเขตของโครงการ 
 ค. พยายามแปลความหมายของผลการวิเคราะหใ์หส้อดคลอ้งกบักลุม่ตวัอยา่ง 
 ง. การแปลความหมายขอ้มลูจะตอ้งใชค้วามรูส้กึส่วนตวัเขา้ชว่ย 
 จ. ถกูทกุขอ้   
8. ขอ้ใดคือหลกัการในการน าเสนอผลการวิเคราะหข์อ้มลู ? 
 ก. ผลการวิเคราะหข์อ้มลูท่ีเป็นตวัเลขหรือคา่สถิตท่ีิค านวณได ้นิยมน าเสนอในรูปกราฟ 
 ข. การเขียนขอ้ความใตต้ารางไมค่วรกลา่วถึงตวัเลขทกุตวัในตาราง ควรหยิบเอามาเฉพาะตวัเลขท่ี

ส าคญั เชน่ มากท่ีสดุ หรือนอ้ยท่ีสดุ                
 ค. ผลการวิเคราะหข์อ้มลูขึน้อยู่กบัวา่จะน าเสนอวิธีใด 
 ง. จดัล าดบัการน าเสนอใหส้อดคลอ้งกบัขอ้มลู 
 จ. ถกูทกุขอ้   
9. ขอ้ใดคือขอ้บกพรอ่งหรือความผิดพลาดท่ีอาจจะเกิดขึน้ในการวิเคราะหแ์ละแปลผลขอ้มลู ? 
 ก. มีความสบัสนในปัญหาและขอ้เท็จจรงิท่ีคน้พบ 
 ข. การแปลผลท่ีใชค้วามรูส้กึสว่นตวั เขา้ไปเก่ียวขอ้งดว้ย 
 ค. ใชก้ระบวนการทางสถิต ิหรือเลือกใชส้ถิตไิมเ่หมาะสม 
 ง. การแปลผลดว้ยเลือกผลเฉพาะท่ีใชไ้ดแ้ละสง่ผลดีตอ่ผูว้ิจยั 
 จ. ถกูทกุขอ้   
     
     
10. ขอ้ใดคือสถิติท่ีใชร้ว่มกนัในการแสดงการแปลขอ้มลู ?   
 ก. จ านวน และคา่เฉล่ีย ข. คา่เฉล่ีย และคา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน  



 

 

 ค. รอ้ยละ และคา่เฉล่ีย ง. รอ้ยละ และคา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 จ. จ านวน และคา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ส่วนที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

หน่วยการเรียนรู้ ๙  เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูล จ านวน 8 ชั่วโมง 
 
1. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจ าหน่วย 

จุดประสงค์ทั่วไป 
เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจการวิเคราะห์ข้อมูล  
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

           1   บอกความหมายของการวิเคราะห์ข้อมูลได้ 
2. บอกความหมายและประเภทของข้อมูลได้ 
3. บอกพื้นฐานสถิติในการวิจัยได้ 
4. เลือกใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลได้ 
5. แปลผลการวิเคราะห์ได้ 
6. สามารถวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมินประสิทธิภาพของนวัตกรรมได้ 
7. บอกหลักการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยได้ 
8. สามารถวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมินความพึงพอใจในการใช้นวัตกรรมได้  
9. สามารถก าหนดรูปแบบการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้ 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๑.๔ แสดงออกด้านความสนใจใฝ่รู้ การตรงต่อเวลา ความซื่อสัตย์ สุจริต ความมีน้ าใจและแบ่งบัน 

ความร่วมมือ/ยอมรับความคิดเห็นส่วนใหญ่ 
 

๒. สมรรถนะประจ าหน่วย 
 ๒.๑  สามารถวิเคราะห์ข้อมูล 

 
3. เนื้อหา 
           1.    ความหมายของการวิเคราะห์ข้อมูล 

2.  ความหมายและประเภทของข้อมูล 
3.  พ้ืนฐานสถิติในการวิจัย 
4.  การเลือกใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล 
5.  การแปลผลการวิเคราะห์ 
6.  การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมินประสิทธิภาพของนวัตกรรม 
7.  การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัย 
8.  การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมินความพึงพอใจในการใช้นวัตกรรม  
9.  รูปแบบการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 
 
 
 
 



 

 

4. กิจกรรมการเรียนรู้  
 

ครั้งที่/ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน 
เครื่องมือและ
วิธีการวัดผล 

13-14/8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน  (MOTIVATION) 
1. ครูทักทายและตรวจสอบรายชื่อนัก ศึกษา 
แลกเปลี่ยนข้อมลูข่าวสารของวิทยาลัยฯ 
๒. ครูชี้แจง ค าอธิบายรายวิชาจุดประสงค์
ของรายวิชา และสมรรถนะรายวิชา  
๓. ครูแนะน าเกณฑ์การให้คะแนน การวัด
ประเมินผล และจ านวนคาบที่เรียน 
4. ครูชี้แจงจุดประสงค์ของการเรียนรู้หน่วยที่ 
9 เรื่องการวิเคราะห์ข้อมูล 
5. ครูส ารวจความพร้อมของนักเรียน 

 
ขั้นศึกษาข้อมูล  (INFORMATION ) 
1. นักเรียนฟังครูบรรยายการวิเคราะห์ข้อมูล 
พร้อมอธิบายเนื้อหาทีละหน้าพร้อมกับจด
บันทึกซักถามข้อสงสัย 
๒. นักเรียนแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับนักศึกษา 
หรือสุ่มเรียกนักศึกษาครูเพ่ือซักถามหรือแสดง
ความคิดเห็น 
๓. นักเรียนและครูร่วมสรุปเนื้อหา 
 
ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ (APPLICATION)  
๑. นักศึกษาท าใบงานที่ 9 โดยครูเดินดูแล
นักศึกษาอย่าง ใกล้ ชิด  และหมั่นสั ง เกต
พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา 
๒. นักศึกษาท าแบบฝึกหัดในระบบ GOOGLE 
CLASSROOM โดยครูเดินดูแลนักศึกษาอย่าง
ใกล้ชิด และหมั่นสังเกตพฤติกรรมการเรียน
ของนักศึกษา 
๓. นักเรียนและครูร่วมสรุปผลการทดลองใบ
งานที่ 9 และแลก เปลี่ยน เหตุผลระหว่างกัน 
๔. นักเรียนและครูร่วมเฉลยแบบ ฝึกหัด และ
แลกเปลี่ยนเหตุผลระหว่างกัน 
 
ขั้นสรุปและประเมินผล(PROGRESS) 
๑. นักเรียนท าทดสอบแบบทดสอบหน่วยที่ 9  

1. เอกสารประกอบ 
การเรียนวิชาโครงการ 
2. ระบบ Google 
Classroom 
3 .เครื่องรับโทรทัศน์ 
4. เครื่อง
คอมพิวเตอร์พกพา 
หรือแท็บเล็ต หรือ 
สมาร์ทโฟน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 แบบประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู้ 

 แบบทดสอบ
หลังเรียนใน
ระบบ 
Google 
Classroom 

 
 
 
 
 
 

 แบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ 

 แบบทดสอบ
หลังเรียน 

 
 



 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

๒ ในระบบ GOOGLE CLASSROOM โดยครู
เดินดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด และหมั่น
สังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา 
๓. นักเรียนรับฟังค าเฉลยแบบทดสอบ หน่วย
ที่ 9 จากครูและแลกเปลี่ยนเหตุผลระหว่าง
กัน 
๔. ครูบันทึกผลการประเมิน 

 
 
5. เกณฑ์การตัดสินผลการเรยีนรู้ 

5.1  การแบ่งคะแนน 
ความรู้         1  คะแนน 
ทักษะ         5    คะแนน 
จิตพิสัย         2  คะแนน 
รวม          8 คะแนน 
 

 5.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนประจ าหน่วยการเรียนรู้ 
แล้วน าคะแนนประเมินผลในหน่วยการเรียนรู้ดังนี้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๕-๗๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๐-๗๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๕-๖๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๐-๖๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๕-๕๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๐-๕๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก 
 คะแนนผลการประเมินต่ ากว่าร้อยละ 50    ระดับผลการเรียนอยู่ในไม่ผ่านเกณฑ์ 
 
6. เครื่องมือวัดประเมินผล 

6.1  ใบงาน 
6.2  แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  
6.3  แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 
 
 
 



 

 

7. บันทึกหลังการสอน 
 ผลการใช้แผนการสอน. 

 

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

 ผลการเรียนของนักเรียน 
 

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

 ผลการสอนของครู 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
ค าชี้แจง ให้ครูระบุคะแนน ๑ หรือ ๐ ตามพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนลงในแบบประเมินพฤติกรรมการ
เรียนรู้ 

ล าดับที่ รายการประเมิน ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 
๑ เข้าเรียนตรงเวลา   
๒ แต่งกายถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยการแต่งกายท่ีสถานศึกษา

ก าหนด 
  

๓ มีความพร้อม เช่น มีอุปกรณ์การเรียนครบ   
๔ มีความกระตือรือร้นในการเรียน เช่น ซักถามเมื่อมีข้อสงสัย หรือ 

พยายามฝึกปฏิบัติซ  าๆ จนเกิดทักษะ 
  

๕ มีส่วนร่วมในการท างาน/กิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย   
๖ ช่วยเหลือผู้อื่นแสดงถึงความมีน  าใจ   
๗ มีความซื่อสัตย์ เช่น ไม่คัดลอกงานผู้อ่ืนมาเป็นของตน   
๘ มีการวางแผนในการท างานที่เป็นล าดับขั นตอน   
๙ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่หลากหลายเพื่อพัฒนาตนเอง   

๑๐ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืน   
 
หมายเหตุ ปฏิบัติได้   ๑   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามที่ก าหนด 
  ไม่ปฏิบัติ   ๐   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนไม่มีพฤติกรรมตามท่ีก าหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน           
เรื่อง เทคนิคในการออกแบบลายวงจรพิมพ์ 

วัตถุประสงค์   เพื่อประเมินความรู้เดิมของนักศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง เทคนิคในการออกแบบลายวงจรพิมพ์ 
เขียนเครื่องหมายกากบาท (X) ลงในข้อที่ถูกต้องที่สุด 
 

1. ขอ้ใดคือหวัขอ้ในการน าเสนอบทสรุปโครงการวิจยั ?  
 ก. การสรุปผลการวิจยั การอภิปรายผลการวิจยัและการเสนอแนะการน าวิจยัไปใช ้
 ข. การอภิปรายผลการวิจยั การเสนอแนะการน าวิจยัไปใชแ้ละการเสนอแนะ ในงานวิจยัครัง้

ตอ่ไป  
 ค. การสรุปผลการวิจยั การอภิปรายผลการวิจยั การเสนอแนะการน าวิจยัไปใชแ้ละ                 

การเสนอแนะในงานวิจยัครัง้ตอ่ไป  
 ง. การสรุปผลการวิจยั การอภิปรายผลการวิจยั 
 จ. การเขียนประโยชนใ์นการวิจยั   
2. ขอ้ใดไม่ใช่หลกัการเขียนสรุปผลและอภิปรายผล ?  
 ก. เขียนควรท าในลกัษณะบทความ   
 ข. เรียบเรียงทกุหวัขอ้ใหต้ดิตอ่ผสมผสานกนั 
 ค. จ าเป็นตอ้งตัง้เป็นหวัขอ้ เวน้เฉพาะผลการวิจยั 
 ง. ผลการวิจยั นิยมตัง้เป็นหวัขอ้ยอ่ย ๆ  และใหห้มายเลขตามล าดบั 
 จ. ควรเขียนใหส้อดคลอ้งกบักลุ่มตวัอยา่ง   
3. ขอ้ใดคือหลกัการเขียนสรุปผลและขอ้สรุปของผลการวิจยัมีขอ้เสนอแนะ ?   
 ก. ตอ้งตอบค าถาม   
 ข. ตอ้งอยูภ่ายใตข้อบเขตของการวิจยั   
 ค. ตอ้งตรงตามขอ้เท็จจรงิของขอ้มลู   
 ง. ตอ้งตอบปัญหาในการวิจยัท่ีก าหนดไวท้ัง้หมด 
 จ. ถกูทกุขอ้   
     
     
  

 
   

     
     
4. การพฒันาเครื่องฉายภาพสามมิตเิพ่ือใชเ้ป็นส่ือการสอน พบวา่  ความละเอียดของภาพ                      

การ Zoom & Pan ของกลอ้ง การบนัทกึลงในตวัเครื่อง พบวา่ มีประสิทธิภาพสงูกวา่ท่ีขายใน



 

 

ทอ้งตลาด อีกทัง้ราคาถกูกว่าทอ้งตลาดถึง 14,900 บาท ตอ่เครื่อง ส่วนดา้นการปรบัระดบัคอ
กลอ้ง การแสดงภาพ พบว่า มีประสิทธิภาพใกลเ้คียงกนั และดา้นขนาด น า้หนกั การบนัทกึลง
เครื่อง PC โดยผ่านซอฟตแ์วร ์การรองรบัช่องสญัญาณตา่ง ๆ พบวา่ เครื่องท่ีจ  าหน่ายใน
ทอ้งตลาดมีประสิทธิภาพสงูกวา่ หมายถึงขอ้ใด ? 

 ก. การสรุปผล ข. การอภิปรายผล 
 ค. การเสนอแนะการน าวิจยัไปใช ้ ง. การเสนอแนะในงานวิจยัครัง้ตอ่ไป 
 จ. ประโยชนก์ารวิจยั   
5. เครื่องฉายสามมิตท่ีิน ามาใชใ้นงานหรือวิชาท่ีสอน นัน้มีความส าคญัตอ่กระบวนการเรียนการ

สอนมากเพราะการเรียนรูใ้นปัจจบุนัมีความกา้วหนา้ตามยคุสมยัของเทคโนโลยี ซึ่งไมใ่ชเ่รื่องง่าย
ส าหรบัผูส้อน เน่ืองจากกระบวนการสอน มีองคป์ระกอบมากมาย  ไดแ้ก่ จดุมุง่หมาย เนือ้หา 
กระบวนการ หมายถึงขอ้ใด ? 

 ก. การสรุปผล ข. การอภิปรายผล 
 ค. การเสนอแนะการน าวิจยัไปใช ้ ง. การเสนอแนะในงานวิจยัครัง้ตอ่ไป 
 จ. การแปลผลขอ้มลู   
6. ควรจะมีชอ่งรบัสญัญาณ ภาพจากเครื่อง PC มาเขา้เครื่องฉายภาพสามมิตเิพ่ือความสะดวกใน                 

การใชง้าน หมายถึงการเขียนในขอ้ใด ?  
 ก. การสรุปผล ข. การอภิปรายผล 
 ค. การเสนอแนะการน าวิจยัไปใช ้ ง. การเสนอแนะในงานวิจยัครัง้ตอ่ไป 
 จ. การวิเคราะหข์อ้มลู   
7. จากผลการศกึษาและพฒันาพบวา่ เครื่องฉายภาพสามิติท่ีสรา้งขึน้นีเ้หมาะส าหรบัการน าไปตอ่

ใชง้านกบั โปรเจคเตอรแ์ละโทรทศัน ์ซึ่งจะใหภ้าพท่ีคมชดั หมายถึงขอ้ใด ? 
 ก. การสรุปผล ข. การอภิปรายผล 
 ค. การเสนอแนะการน าวิจยัไปใช ้ ง. การเสนอแนะในงานวิจยัครัง้ตอ่ไป 
 จ. การวิเคราะหข์อ้มลู   
  
  
  
  
  
8. ขอ้ใดคือการเขียนสรุปผลการวิจยัในรายวิชาโครงการ ท่ีเป็นการวิจยัเชิงปฏิบตักิาร ?  
 ก. สว่นของขอ้เสนอแนะ ท่ีกลา่วถึงประโยชนท่ี์ไดร้บัจากการวิจยัโครงการ 
 ข. การเขียนประโยชนท่ี์ไดร้บัจากการด าเนินโครงการ   



 

 

 ค. ดา้นความรู ้ ดา้นพฤติกรรมและดา้นผลสมัฤทธ์ิ 
 ง. ผูด้  าเนินการวิจยั วิเคราะหก์ารด าเนินโครงการ 
 จ. ถกูทกุขอ้   
9. ขอ้ใดคือขอ้เสนอแนะในการวิจยัครัง้ตอ่ไป ?  
 ก. ควรมีการเพิ่มประสิทธิภาพใหดี้ขึน้ โดยอาจจะมีการเพิ่มเอาตพ์ตุเป็นช่องสญัญาณแบบ 

VGA  เพ่ือท่ีจะสามารถเช่ือมตอ่กบัอปุกรณอ่ื์น ๆ ไดม้ากย่ิงขึน้ 
 ข. ควรจะเพิ่มไฟแสดงสถานะเพ่ือใหง้่ายตอ่การใชง้าน และหลอดไฟเพ่ือเพิ่มแสงสวา่งใหม้าก

ยิ่งขึน้ 
 ค. การเช่ือมตอ่กบัเครื่อง PC ควรจะพฒันาเพื่อใหไ้ดภ้าพท่ีคมชดัยิ่งขึน้ 
 ง. ควรจะมีชอ่งรบัสญัญาณภาพจากเครื่อง PC มาเขา้เครื่องฉายภาพสามมิตเิพ่ือความสะดวก

ในการใชง้าน 
 จ. ถกูทกุขอ้   
10. ขอ้ใดหมายถึงการน าเสนอบทสรุป อภิปรายผล และขอ้เสนอแนะในงานวิจยั ?  
 ก. การน าเสนอเนือ้หาของการท าวิจยั ข. การน าเสนอสรุปโครงการ 
 ค. การน าเสนอการทดลอง ง. การน าเสนอกลุม่ตวัอยา่ง 
 จ. ถกูทกุขอ้   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ส่วนที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

หน่วยการเรียนรู้ ๑๐ เรื่อง การเขียนรายงานสรุปผลการด าเนินโครงการจ านวน ๘ ชั่วโมง 
 

1. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจ าหน่วย 
จุดประสงค์ทั่วไป 

   เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการเขียนสรุปผลการวิจัยและเขียนอภิปรายผลการวิจัยได้  
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
1.  สามารถเขียนสรุปผลการวิจัยได้ 
2. สามารถเขียนอภิปรายผลการวิจัยได้ 
3.  สามารถเขียนข้อเสนอแนะในการวิจัยได้ 
4.  บอกรูปแบบการเขียนสรุปผลการวิจัยในรายวิชาโครงการได้ 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

     1.4 แสดงออกด้านความสนใจใฝ่รู้ การตรงต่อเวลา ความซื่อสัตย์ สุจริต ความมีน้ าใจและแบ่งบันความร่วมมือ/
ยอมรับความคิดเห็นส่วนใหญ่ 

 
2. สมรรถนะประจ าหน่วย 

2.๑ ผู้เรียนสามารถการเขียนรายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ 
 

3. เนื้อหา 
.    ๑.  การน าเสนอการสรุปผลการวิจัย 
         2.   การอภิปรายผลการวิจัย 

3. การน าเสนอข้อเสนอแนะในการวิจัย 
4. รูปแบบการเขียนสรุปผลการวิจัยในรายวิชาโครงการ 
 

4. กิจกรรมการเรียนรู้  
 

ครั้งที่/ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน 
เครื่องมือและ
วิธีการวัดผล 

15-16/8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน  (MOTIVATION) 
1. ครูทักทายและตรวจสอบรายชื่อนัก ศึกษา 
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารของวิทยาลัยฯ 
2. ครูชี้แจง ค าอธิบายรายวิชาจุดประสงค์
ของรายวิชา และสมรรถนะรายวิชา  
๓. ครูแนะน าเกณฑ์การให้คะแนน การวัด
ประเมินผล และจ านวนคาบที่เรียน 
๔. ครูชี้แจงจุดประสงค์ของการเรียนรู้หน่วยที่ 
10 เรื่องการเขียนรายงานสรุปผลการด าเนิน
โครงการ 
๕. ครูส ารวจความพร้อมของนักเรียน 

1. เอกสารประกอบ 
การเรียนวิชาโครงการ 
2. ระบบ Google 
Classroom 
3 .เครื่องรับโทรทัศน์ 
4. เครื่อง
คอมพิวเตอร์พกพา 
หรือแท็บเล็ต หรือ 
สมาร์ทโฟน 
 
 

 แบบประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู้ 

 แบบทดสอบ
หลังเรียนใน
ระบบ 
Google 
Classroom 

 
 
 

 แบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ 

 แบบทดสอบ
หลังเรียน 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
ขั้นศึกษาข้อมูล  (INFORMATION ) 
1. นักเรียนฟังครูบรรยายเรื่อง การเขียน
รายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ พร้อม
อธิบายเนื้อหาทีละหน้าพร้อมกับจดบันทึก
ซักถามข้อสงสัย 
๒. นักเรียนแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับนักศึกษา 
หรือสุ่มเรียกนักศึกษาครูเพ่ือซักถามหรือแสดง
ความคิดเห็น 
๓. นักเรียนและครูร่วมสรุปเนื้อหา 
 
ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ (APPLICATION)  
๑. นักศึกษาท าใบงานที่ 10 โดยครูเดินดูแล
นักศึกษาอย่าง ใกล้ ชิด  และหมั่นสั ง เกต
พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา 
๒. นักศึกษาท าแบบฝึกหัดในระบบ GOOGLE 
CLASSROOM โดยครูเดินดูแลนักศึกษาอย่าง
ใกล้ชิด และหมั่นสังเกตพฤติกรรมการเรียน
ของนักศึกษา 
๓. นักเรียนและครูร่วมสรุปผลการทดลองใบ
งานที่ 10 และแลก เปลี่ยน เหตุผลระหว่าง
กัน 
๔. นักเรียนและครูร่วมเฉลยแบบ ฝึกหัด และ
แลกเปลี่ยนเหตุผลระหว่างกัน 
 
ขั้นสรุปและประเมินผล(PROGRESS) 
๑. นักเรียนท าทดสอบแบบทดสอบหน่วยที่ 
10 
๒ ในระบบ GOOGLE CLASSROOM โดยครู
เดินดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด และหมั่น
สังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา 
๓. นักเรียนรับฟังค าเฉลยแบบทดสอบ หน่วย
ที่ 10 จากครูและแลกเปลี่ยนเหตุผลระหว่าง
กัน 
๔. ครูบันทึกผลการประเมิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 



 

 

5. เกณฑ์การตัดสินผลการเรยีนรู้ 
5.1  การแบ่งคะแนน 

ความรู้         1  คะแนน 
ทักษะ         5    คะแนน 
จิตพิสัย         2  คะแนน 
รวม          8 คะแนน 
 

 5.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนประจ าหน่วยการเรียนรู้ 
แล้วน าคะแนนประเมินผลในหน่วยการเรียนรู้ดังนี้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๕-๗๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๐-๗๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๕-๖๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๐-๖๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๕-๕๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๐-๕๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก 
 คะแนนผลการประเมินต่ ากว่าร้อยละ 50    ระดับผลการเรียนอยู่ในไม่ผ่านเกณฑ์ 
 
6. เครื่องมือวัดประเมินผล 

6.1  ใบงาน 
6.2  แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  
6.3  แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 

7. บันทึกหลังการสอน 
 ผลการใช้แผนการสอน. 

 

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

 ผลการเรียนของนักเรียน 
 

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



 

 

 ผลการสอนของครู 
 

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

 
แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 

ค าชี้แจง ให้ครูระบุคะแนน ๑ หรือ ๐ ตามพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนลงในแบบประเมินพฤติกรรมการ
เรียนรู้ 

ล าดับที่ รายการประเมิน ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 
๑ เข้าเรียนตรงเวลา   
๒ แต่งกายถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยการแต่งกายท่ีสถานศึกษา

ก าหนด 
  

๓ มีความพร้อม เช่น มีอุปกรณ์การเรียนครบ   
๔ มีความกระตือรือร้นในการเรียน เช่น ซักถามเมื่อมีข้อสงสัย หรือ 

พยายามฝึกปฏิบัติซ  าๆ จนเกิดทักษะ 
  

๕ มีส่วนร่วมในการท างาน/กิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย   
๖ ช่วยเหลือผู้อื่นแสดงถึงความมีน  าใจ   
๗ มีความซื่อสัตย์ เช่น ไม่คัดลอกงานผู้อ่ืนมาเป็นของตน   
๘ มีการวางแผนในการท างานที่เป็นล าดับขั นตอน   
๙ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่หลากหลายเพื่อพัฒนาตนเอง   

๑๐ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืน   
 
หมายเหตุ ปฏิบัติได้   ๑   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามที่ก าหนด 
  ไม่ปฏิบัติ   ๐   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนไม่มีพฤติกรรมตามท่ีก าหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน          
เรื่อง เริ่มต้นออกแบบลายวงจรพิมพ์ 

วัตถุประสงค์   เพื่อประเมินความรู้เดิมของนักศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง เริ่มต้นออกแบบลายวงจรพิมพ์ 
เขียนเครื่องหมายกากบาท (X) ลงในข้อที่ถูกต้องที่สุด 
 

1. ขอ้ใดไม่ใช่หลกัการท่ีส าคญัของการเขียนรายงาน ?                       
 ก. ความเป็นเอกภาพของเนือ้หา ข. ตรงประเด็น 
 ค. ยดึผูอ้่าน ง. ยดึตนเอง 
 จ. การจดัรูปแบบ   
2. ขอ้ใดคือวตัถปุระสงคข์องรายงานเชิงวิชาการ ?   
 ก. ท าอะไร ท าอย่างไร  ข. ท าไมจงึตอ้งท า  
 ค. มีแนวความคิด หลกัการและเหตผุลอยา่งไร ง. ท าแลว้ไดผ้ลอยา่งไร 
 จ. ถกูทกุขอ้   
3. ขอ้ใดไม่ใช่หลกัในการใชภ้าษาของการเขียนรายงานเชิงวิชาการ ?  
 ก. จะตอ้งใชใ้หถ้กูตอ้งตามความนิยมของคนทั่วไป 
 ข. ไมใ่ชภ้าษาท่ีไมน่ิยมใชก้นัหรือนิยมเฉพาะคน 
 ค. ไมค่วรใชภ้าษาพดูมาใชใ้นการเขียนรายงานเชิงวิชาการ 
 ง. ควรใชภ้าษายดึตามวยัของกลุม่ตวัอยา่ง 
 จ. ถกูทกุขอ้   
4. ขอ้ใดคือหลกัการเขียนบทคดัยอ่ (Abstract) ในสว่นใดของเอกสารรายการด าเนินโครงการวิจยั ?  
 ก. ภาคแรก ข. ภาคเนือ้หา 
 ค. ภาคเอกสารอา้งอิง ง. ภาคผนวก 
 จ. ภาคนิพจน ์   
5. ขอ้ใดคือการเขียนผลการด าเนินงานโครงการ อยูใ่นสว่นใดของเอกสารรายการด าเนินโครงการวิจยั ? 
 ก. ภาคแรก ข. ภาคเนือ้หา 
 ค. ภาคเอกสารอา้งอิง ง. ภาคผนวก 
 จ. ภาคนิพจน ์   
     
     
     
     
6. ขอ้ใดไม่ใช่จดุประสงคส์  าคญัของการเสนอบรรณานกุรม ?   



 

 

 ก. เพ่ือชีแ้หลง่สืบคน้ขอ้มลูท่ีน ากลา่วอา้งในรายงานการวิจยั 
 ข. เพ่ือผูอ้า่นตอ้งการศกึษาเพิ่มเตมิ คน้ควา้เพิ่มเตมิ 
 ค. เพ่ืออา้งอิงผลการด าเนินงานโครงการ    
 ง. เพ่ือใหเ้กียรตหินงัสือเลม่นัน้   
 จ. ถกูทกุขอ้   
7. ขอ้ใดไม่ควรอยูใ่นภาคผนวก ?  
 ก. Data  Sheet  ข. ภาพวงจรพิมพ ์ (ภาพแผน่ปริน้ซ)์ 
 ค. กิตตกิรรมประกาศ ง. รายการอปุกรณ ์
 จ. ประวตัผิูว้ิจยั   
8. ขอ้ใดคือค าสรรพนามท่ีเก่ียวกบัตวัผูเ้ขียนหรือผูว้ิจยัควรใช ้?   
 ก. ขา้พเจา้ ข. ดฉินั 
 ค. ผม ง. ผูจ้ดัท าโครงการ 
 จ. กระผม   
9. ขอ้ใดคือการเขียนบรรณานกุรมบทเรียนอิเล็กทรอนิกส ์(E-learning) ?  
 ก. ทิพรตัน ์สิทธิวงศ.์ (ม.ป.ป.). สว่นประกอบของคอมพิวเตอร.์ 355308 คอมพวิเตอรเ์พือ่การเรียน

การสอน. สืบคน้เม่ือ 26 มีนาคม 2550, จาก http://edu.nu.ac.th/wdi/355308/fraem_menu.htm 
 ข. จิรวฒัน ์พิระสนัต ์และวนิดา บ ารุงไทย. (8 เมษายน 2543). วรรณกรรมเฉลิมพระเกียรต ิพระ

ราชนิพนธพ์ระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลเดชฯ เร่ือง พระมหาชนก: ความงดงาม
แห่งวรรณกรรมสยาม ความงดงามแห่งน า้พระราชหฤทัย. สืบคน้เม่ือ 10 เมษายน 2544, จาก 
http://nu.ac.th/article/chanok.html 

 ค. คู่กรรม เดอะ มิวสิคัล. (ละครเพลง). (15-25 พฤษภาคม 2549). กรุงเทพฯ: ศนูยว์ฒันธรรมแหง่
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 ข. เสมอ  ถานอ้ย   
 ค. โสภา  กณัหา  มะสนึาริ   
 ง. เก็งก็อย [ นามแฝง ]   

เก่งกาจ เพียรชม   
เก๋งจีน [ นามแฝง ] 

  

 จ. ถกูทกุขอ้   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ส่วนที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

หน่วยการเรียนรู้ 11 รูปแบบการจัดท ารูปเล่มเอกสารรายงานโครงการ 5 บท จ านวน ๘ ชั่วโมง 
 
1. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจ าหน่วย 

จุดประสงค์ทั่วไป 
        เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในรูปแบบการจัดท ารูปเล่มเอกสารรายงานโครงการ 5 บท  

 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
 1.   บอกความหมายและประเภทของรายงานเชิงวิชาการได้ 
 2.   สามารถก าหนดขั้นตอนการเขียนรายงานเชิงวิชาการได้ถูกต้อง 
 3.   สามารถเขียนรายงานตามหลักการเขียนได้ถูกต้อง 
 4.   สามารถใช้ภาษาในการเขียนรายงานได้ 
 5.   บอกข้อบกพร่องในการเขียนรายงานได้ 
 6.   บอกข้อควรพิจารณาในการเขียนรายงานการวิจัยได้ 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๑.๔ แสดงออกด้านความสนใจใฝ่รู้ การตรงต่อเวลา ความซื่อสัตย์ สุจริต ความมีน้ าใจและแบ่งบันความร่วมมือ/

ยอมรับความคิดเห็นส่วนใหญ่ 
 

2. สมรรถนะประจ าหน่วย 
๒.๑ สามารถรูปแบบการจัดท ารูปเล่มเอกสารรายงานโครงการ 5 บท 
 

๓. เนื้อหา 
 1.   ความหมายและประเภทของรายงานเชิงวิชาการ 
           2.   ขั้นตอนการเขียนรายงาน 
          3.   หลักการเขียนรายงาน 
          4.   การใช้ภาษาในการเขียนรายงาน 
           5.   ข้อบกพร่องในการเขียนรายงาน 
         6.   ข้อควรพิจารณาในการเขียนรายงานการวิจัย 
           7.   โครงสร้างของรายงาน 
         8.   รายละเอียดการพิมพ์เอกสารรายงานโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

4. กิจกรรมการเรียนรู้  
 

ครั้งที่/ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน 
เครื่องมือและ
วิธีการวัดผล 

17-18/8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน  (MOTIVATION) 
1. ครูทักทายและตรวจสอบรายชื่อนัก ศึกษา 
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารของวิทยาลัยฯ 
2. ครูชี้แจง ค าอธิบายรายวิชาจุดประสงค์
ของรายวิชา และสมรรถนะรายวิชา  
3. ครูแนะน าเกณฑ์การให้คะแนน การวัด
ประเมินผล และจ านวนคาบที่เรียน 
4. ครูชี้แจงจุดประสงค์ของการเรียนรู้หน่วยที่ 

11 เรื่องรูปแบบการจัดท ารูปเล่ม
เอกสารรายงานโครงการ 5 บท 

5. ครูส ารวจความพร้อมของนักเรียน 
 

ขั้นศึกษาข้อมูล  (INFORMATION ) 
1. นักเรียนฟังครูบรรยายเรื่อง รูปแบบการ
จัดท ารูปเล่มเอกสารรายงานโครงการ 5 บท 
พร้อมอธิบายเนื้อหาทีละหน้าพร้อมกับจด
บันทึกซักถามข้อสงสัย 
๒. นักเรียนแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับนักศึกษา 
หรือสุ่มเรียกนักศึกษาครูเพ่ือซักถามหรือแสดง
ความคิดเห็น 
๓. นักเรียนและครูร่วมสรุปเนื้อหา 
 
ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ (APPLICATION)  
๑. นักศึกษาท าใบงานที่ 11 โดยครูเดินดูแล
นักศึกษาอย่าง ใกล้ ชิ ด  และหมั่นสั ง เกต
พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา 
๒. นักศึกษาท าแบบฝึกหัดในระบบ GOOGLE 
CLASSROOM โดยครูเดินดูแลนักศึกษาอย่าง
ใกล้ชิด และหมั่นสังเกตพฤติกรรมการเรียน
ของนักศึกษา 
๓. นักเรียนและครูร่วมสรุปผลการทดลองใบ
งานที่ 11 และแลก เปลี่ยน เหตุผลระหว่าง
กัน 
๔. นักเรยีนและครูร่วมเฉลยแบบ ฝึกหัด และ
แลกเปลี่ยนเหตุผลระหว่างกัน 

1. เอกสารประกอบ 
การเรียนวิชาโครงการ 
2. ระบบ Google 
Classroom 
3 .เครื่องรับโทรทัศน์ 
4. เครื่อง
คอมพิวเตอร์พกพา 
หรือแท็บเล็ต หรือ 
สมาร์ทโฟน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 แบบประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู้ 

 แบบทดสอบ
หลังเรียนใน
ระบบ 
Google 
Classroom 

 
 
 
 
 
 

 แบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ 

 แบบทดสอบ
หลังเรียน 

 
 



 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
ขั้นสรุปและประเมินผล(PROGRESS) 
๑. นักเรียนท าทดสอบแบบทดสอบหน่วยที่ 
11 
๒ ในระบบ GOOGLE CLASSROOM โดยครู
เดินดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด และหมั่น
สังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา 
๓. นักเรียนรับฟังค าเฉลยแบบทดสอบ หน่วย
ที่ 11 จากครูและแลกเปลี่ยนเหตุผลระหว่าง
กัน 
๔. ครูบันทึกผลการประเมิน 

 
5. เกณฑ์การตัดสินผลการเรยีนรู้ 

5.1  การแบ่งคะแนน 
ความรู้         1  คะแนน 
ทักษะ         5    คะแนน 
จิตพิสัย         2  คะแนน 
รวม          8 คะแนน 
 
 
 
 

 5.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนประจ าหน่วยการเรียนรู้ 
แล้วน าคะแนนประเมินผลในหน่วยการเรียนรู้ดังนี้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๕-๗๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๐-๗๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๕-๖๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๐-๖๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๕-๕๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๐-๕๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก 
 คะแนนผลการประเมินต่ ากว่าร้อยละ 50    ระดับผลการเรียนอยู่ในไม่ผ่านเกณฑ์ 
 
6. เครื่องมือวัดประเมินผล 

6.1  ใบงาน 
6.2  แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  
6.3  แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 



 

 

7. บันทึกหลังการสอน 
 ผลการใช้แผนการสอน. 

 

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

 ผลการเรียนของนักเรียน 
 

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

 ผลการสอนของครู 
 

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

 
แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 

ค าชี้แจง ให้ครูระบุคะแนน ๑ หรือ ๐ ตามพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนลงในแบบประเมินพฤติกรรมการ
เรียนรู้ 

ล าดับที่ รายการประเมิน ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 
๑ เข้าเรียนตรงเวลา   
๒ แต่งกายถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยการแต่งกายท่ีสถานศึกษา

ก าหนด 
  

๓ มีความพร้อม เช่น มีอุปกรณ์การเรียนครบ   
๔ มีความกระตือรือร้นในการเรียน เช่น ซักถามเมื่อมีข้อสงสัย หรือ 

พยายามฝึกปฏิบัติซ  าๆ จนเกิดทักษะ 
  

๕ มีส่วนร่วมในการท างาน/กิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย   
๖ ช่วยเหลือผู้อื่นแสดงถึงความมีน  าใจ   
๗ มีความซื่อสัตย์ เช่น ไม่คัดลอกงานผู้อ่ืนมาเป็นของตน   
๘ มีการวางแผนในการท างานที่เป็นล าดับขั นตอน   
๙ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่หลากหลายเพื่อพัฒนาตนเอง   

๑๐ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืน   
 



 

 

หมายเหตุ ปฏิบัติได้   ๑   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามที่ก าหนด 
  ไม่ปฏิบัติ   ๐   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนไม่มีพฤติกรรมตามท่ีก าหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน           
เรื่อง การปริ้นลายวงจรพิมพ์ 

 
วัตถุประสงค์   เพื่อประเมินความรู้เดิมของนักศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง รูปแบบการจัดท ารูปเล่มเอกสารรายงานโครงการ 5 บท                                                                                                                                      
เขยีนเครื่องหมายกากบาท (X) ลงในข้อที่ถูกต้องที่สุด 
 

1. ขอ้ใดคือการน าเสนอขอ้มลู  ?                       
 ก. การส่ือสารเพ่ือเสนอขอ้มลู ความรู ้ความคิดเห็น 
 ข. การส่ือสารโดยเสนอขอ้มลูโดยใชเ้ทคนิคหรือวิธีการตา่ง ๆ อนัจะท าใหบ้รรลผุลส าเรจ็ตาม

จดุมุง่หมายของการน าเสนอ  
 ค. การน าเสนอจากผูส้ง่สารถึงสิ่งท่ีตอ้งการไปสูผู่ร้บัสาร 
 ง. การส่ือสารโดยใชเ้ทคนิคหรือวิธีการตา่ง ๆ อนัจะท าใหบ้รรลผุลส าเรจ็ตามจดุมุง่หมาย 
 จ. ถกูทกุขอ้   
2. ขอ้ความท่ีเก่ียวขอ้งกบัเหตกุารณ ์เรื่องราวท่ีเป็นมาหรือเป็นอยูต่ามความจรงิ  จากขอ้ความหมายถึง

ขอ้ใด ?  
 ก. ขอ้เท็จจรงิ ข. ขอ้คิดเห็น 
 ค. การน าเสนอ ง. การเสนอแนะ 
 จ. ถกูทกุขอ้   
3. ขอ้ความอนัเกิดจากประเดน็หรือเรื่องราวท่ีชวนใหค้ิดอาจเป็นความรูส้กึ ความเช่ือถือหรือแนวคดิท่ีผู้

น  าเสนอมีตอ่สิ่งใดสิ่งหนึ่ง ขอ้คิดเห็นมีลกัษณะตา่ง ๆ จากขอ้ความหมายถึงขอ้ใด ?  
 ก. ขอ้เท็จจรงิ ข. ขอ้คิดเห็น 
 ค. การน าเสนอ ง. การหาเหตผุล 
 จ. ถกูทกุขอ้   
4. ขอ้ใดไม่ใช่จดุมุง่หมายในการน าเสนอ ?  
 ก. เพ่ือใหผู้ร้บัสารรบัทราบความคดิเห็นหรือความตอ้งการ 
 ข. เพ่ือใหผู้ร้บัสารพิจารณาเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
 ค. เพ่ือใหผู้ร้บัสารไดร้บัความรูจ้ากขอ้มลูท่ีน าเสนอ 
 ง. เพ่ือใหผู้ร้บัสารแสดงความคิดเห็นไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 
 จ. เพ่ือใหผู้ร้บัสารเกิดความเขา้ใจท่ีถกูตอ้ง   
     
     
     
5. การน าหวัขอ้ท่ีจะน าเสนอมาแบง่หมวดหมูเ่รียงตามล าดบั อยูใ่นขัน้ตอนตามขอ้ใด ? 



 

 

 ก. การศกึษาหาขอ้มลู ข. การวางแผนการน าเสนอ 
 ค. การจดัเตรียมวสัดอุปุกรณ ์ ง. การจดัเตรียมความพรอ้มของสถานท่ี 
 จ. การเตรียมเอกสาร   
6. การวางรูปแบบใหเ้หมาะสมกบัเวลา สถานการณแ์ละบคุคล หมายถึงขัน้ตอนในวิธีตามขอ้ใด ? 
 ก. วางรูปแบบวิธีน าเสนอ ข. วางแนวทางในการแกปั้ญหาและอปุสรรค 
 ค. วางเคา้โครงการน าเสนอ ง. วางแนวทางในการน าเสนอ 

 จ. วางก าหนดขัน้ตอนการน าเสนอ   

7. การน าเสนอยอดขายแตล่ะปีของบรษิัทแหง่หนึ่งตัง้แตปี่ คศ. 1975 จนถึงปี 1999 จากขอ้มลูตอ้ง
แสดงขอ้มลูโดยวิธีตามขอ้ใด ?  

 ก. กราฟวงกลม ข. กราฟแทง่ 
 ค. การน าเสนอดว้ยฮิสโตแกรม ง. การน าเสนอขอ้มลูแบบอนกุรม 
 จ. กราฟวงกลม   
8. ขอ้ใดไม่ใช่ หลกัการน าเสนอดว้ยโปรแกรม Microsoft PowerPoint  ? 
 ก. ขนาดตวัอกัษร ไมค่วรต ่ากว่า 36 Point   
 ข. จ านวนบรรทดัตอ่หนา้ ไมค่วรเกิน 8 บรรทดั 
 ค. พืน้สีมืด อกัษรสว่าง สีพืน้สว่าง อกัษรมืด   
 ง. ควรน าเสนอดว้ยขอ้ความ ค าอธิบาย   
 จ. เนือ้ควรน าเสนอเฉพาะประเดน็ส าคญั   
9. ขอ้ใดคือเทคนิคการน าเสนอท่ีดี ? 
 ก. มีการเตรียมเนือ้หาในการน าเสนอลว่งหนา้โดยสอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงคท่ี์ชดัเจน   
 ข. ใชต้าราง  แผนภมูิ  แผนภาพ  ชว่ยใหพ้ิจารณาขอ้มลูไดส้ะดวก 
 ค. มีการทดลองใชก้่อนน าเสนอ   
 ง. เรา้ความสนใจโดยใชเ้ทคนิคการน าเสนอ   
 จ. ถกูทกุขอ้   
10. ขอ้ใดไม่ใช่คณุสมบตัขิองผูน้  าเสนอท่ีประสบความส าเรจ็สว่นใหญ่ควรมี ? 
 ก. มีความนา่เช่ือถือไวว้างใจ ข. มีความสามารถในการใชโ้สตทศันอ์ปุกรณ ์
 ค. มีอาย ุ ง. มีไหวพรบิปฏิภาณในการค าถามดี 
 จ. มีความรูอ้ยา่งถ่องแท ้   

 


