
 
 
 
 

แผนการเรียนรู้ฐานสมรรถนะบูรณาการหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 
 

ชื่อวิชา กิจกรรมองค์การวิชาชีพ  2 รหัสวิชา 30000-2002 
ทฤษฎ ี0 ปฏิบัติ 2 หน่วยกิต 0 

 
 
 
 

 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ      หลักสตูรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
ประเภทวิชา บริหารธุรกิจ 

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซพัพลายเชน 
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กระทรวงศึกษาธิการ 



 
 
 
 
 

โครงการสอน   
 
1.ชื่อวิชา กิจกรรมองค์การวิชาชีพ  2 รหัสวิชา 30000-2002  จ านวน -  หน่วยกิต  2  ชั่วโมง 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565  ระดับชั้น ปวส.1  ประเภทวิชา บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 
ชือ่ครูผู้สอน นางสาวเบญจมาภรณ์ หุ่นงาม 
 
2. ค าอธิบายรายวิชา 
 ปฏิบัติเกี่ยวกับกิจกรรมองค์การวิชาชีพ กิจกรรมพัฒนาทักษะและประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพเพ่ือ
พัฒนาตนเอง องค์กร ชุมชนและสังคม การวางแผน ด าเนินการ ติดตามประเมินผล แก้ไขปัญหาและพัฒนากิจกรรม
องค์การวิชาชีพการใช้กระบวนการกลุ่มและการเป็นผู้น าผู้ตามตามระบอบประชาธิปไตยในการจัดและร่วมกิจกรรม
องค์การวิชาชีพ  
 
3.จุดประสงค์รายวิชา 

1. เข้าใจหลักการและกระบวนการพัฒนาทักษะประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพ เพื่อพัฒนาตน องค์กร 
ชุมชนและสังคม 

2. วางแผน ด าเนินการ ติดตามประเมินผล แก้ไขปัญหาและพัฒนากิจกรรมองค์การวิชาชีพ 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการท างานด้วยความรับผิดชอบ มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ และสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน 

4.สมรรถนะรายวิชา 
1. ปฏิบัติตนตามระเบียบข้อบังคับขององค์การวิชาชีพ 
2. วางแผนและด าเนินกิจกรรมองค์การวิชาชีพตามหลักการ กระบวนการ ลักษณะและวัตถุประสงค์ของ 

กิจกรรม 
3. ใช้กระบวนการกลุ่มและการเป็นผู้น า ผู้ตามในการจัดและร่วมกิจกรรมองค์การวิชาชีพ 
4. ประเมินผลและปรับปรุงการจัดและร่วมกิจกรรมองค์การวิชาชีพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. หน่วยการสอน วิชา กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 รหัสวิชา 30000-2001 จ านวน – หน่วยกิต 2 ชั่วโมง 
 
หน่วยที่ เรื่อง สัปดาห์ที่/จ านวนชั่วโมง 

 ปฐมนิเทศ 
- ความส าคัญของกิจกรรมองค์การวิชาชีพ 
- จุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และค าอธิบายรายวิชากิจกรรม
องค์การวิชาชีพ 
- การวัดและประเมินผล 

1/2 

1 กิจกรรมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
- ความหมายของกิจกรรมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
- จุดมุ่งหมายของการจัดกิจกรรมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย 
- ประเภทขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
- แนวทางการจัดกิจกรรมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
- แนวปฏิบัติการจัดกิจกรรมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
- ข้อก าหนดในการประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 

2/2 

2 โครงสร้างและการจัดรูปแบบองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ
ไทย 
- องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา 
- องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับจังหวัด 
- องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค 
- องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ 

3/2 

3 แนวปฏิบัติว่าด้วยการจัดกิจกรรมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย 
- เป้าหมายที่ 1 ว่าด้วยกิจกรรมการพัฒนาสมาชิกให้เป็น “คนดี และมี
ความสุข” 
- เป้าหมายที่ 2 ว่าด้วยกิจกรรมการพัฒนาสมาชิกให้เป็น “คนเก่งและมี
ความสุข” 

4/2 

4 กิจกรรมเสริมสร้างทักษะประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพ 
- ความหมายและความส าคัญของกิจกรรมนักศึกษา 
- กิจกรรมนักศึกษากับการพัฒนาบุคลิกภาพ 
- กิจกรรมนักศึกษากับการพัฒนาความรู้ทางวิชาการ 
- กิจกรรมนักศึกษากับการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ 
- กิจกรรมนักศึกษากับการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อน 

5/2 

หน่วยที่ เรื่อง สัปดาห์ที่/จ านวนชั่วโมง 
 - กิจกรรมนักศึกษากับการสร้างความสัมพันธ์กับครูอาจารย์ 

- กิจกรรมนักศึกษากับการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน 
 

5 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต กิจกรรมพัฒนาองค์กร ชุมชนและสังคม 
- การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต 
- การจัดกิจกรรมพัฒนาองค์กร ชุมชนและสังคม 

6/2 



6 ทักษะภาวะผู้น า ผู้ตาม และการท างานเป็นทีม 
- ภาวะผู้น า ผู้ตามตามระบอบประชาธิปไตย 
- เทคนิคการท างานเป็นทีม 

7/2 

7 กิจกรรมเกี่ยวกับชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
- การจัดกิจกรรมชาติไทย ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
- การจัดกิจกรรมอ่ืนๆที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและท้องถิ่น 

8/2 

8 ปัจจัยพื้นฐานการสร้างความส าเร็จ 
- ความขยันและความอดทน 
- ความอ่อนน้อม ถ่อมตน 
- ความกล้าแสดงออกซ่ึงความถูกต้อง 
- ความซื่อสัตย์และความรักเกียรติ 
- ความประหยัดและอดออม 

9/2 

9 การเขียนโครงการ 
- ความหมายและความส าคัญของการเขียนโครงการ 
- หัวข้อโครงการ 
- วิธีการเขียนโครงการ 
- ตัวอย่างการเขียนโครงการ 

10/2 

10 การสรุปรายงานผล 
- แนวทางการสรุปรายงานผลเพ่ือรองรับการประเมินองค์การมาตรฐาน
ดีเด่น 

11/2 

11 ปฏิบัติการด าเนินงานตามโครงการเพื่อพัฒนาสมาชิก 12-17/12 
 - สรุปผลกิจกรรม 18/2 

รวม 36 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. กิจกรรมการเรียนการสอน 
หน่วยการเรียนรู้ที่ -  เรื่อง การปฐมนิเทศ สอนครั้งที่ 1 จ านวน  2 ชั่วโมง 
 

ครั้งที่/ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการวัดผล 
1/2   ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน

(MOTIVATIO) 
ผู้สอนชี้แนะกฎ ระเบียบ
ต่างๆ 
 
ขั้นศึกษาข้อมูล   
( INFORMATION ) 
1. ผู้สอนชี้แจงรายละเอียด
เกี่ยวกับ 
- ความส าคัญของกิจกรรม
องค์การวิชาชีพ 
- จุดประสงค์รายวิชา 
สมรรถนะรายวิชา และ
ค าอธิบายรายวิชากิจกรรม
องค์การวิชาชีพ 2 
- การวัดผลและประเมินผล 
 
ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ 
(APPLICATION ) 
2. ผู้สอนให้ผู้เรียนท าใบงาน
และแบบทดสอบหลังเรียน 
 
ขั้นวัดผลประเมินผล 
( PROGRESS ) 
3. ครูผู้สอนและนักเรียน
ร่วมกันสรุปบทเรียนและ
เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 
 
 

-หนังสือเรียนวิชา 
กิจกรรมองค์การ
วิชาชีพ 
-เครื่องฉาย
โปรเจคเตอร์  
-คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค 
-สื่อ Power Point 
- google meet 
- google class 
room 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 แบบทดสอบ
หลังเรียน 
-บันทึกหลัง
การสอนผ่าน
ระบบ RMS 
 

• แบบทดสอบหลัง
เรียน 
-บันทึกหลังการสอนผ่าน
ระบบ RMS 

 
 
 
 
 
 
 



หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง กิจกรรมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย สอนครั้งที่ 2 จ านวน  2 ชั่วโมง 
ครั้งที่/
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการวัดผล 

2/2
ชั่วโมง 

ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน(MOTIVATIO) 
1. ผู้สอนถามผู้เรียนเกี่ยวกับ
กิจกรรมองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย 
 

ขั้นศึกษาข้อมูล   
( INFORMATION ) 
2. ผู้สอนอธิบายเกี่ยวกับกิจกรรม
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย 
- ความหมายของกิจกรรมองค์การ
นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ
ไทย 
- จุดมุ่งหมายของการจัดกิจกรรม
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย 
- ประเภทขององค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย 
- แนวทางการจัดกิจกรรมองค์การ
นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ
ไทย 
- แนวปฏิบัติการจัดกิจกรรม
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย 
- ข้อก าหนดในการประเมินองค์การ
นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ
ไทย  
 

ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ 
(APPLICATION ) 
3.ผู้สอนให้ผู้เรียนท าใบงานและ
แบบทดสอบหลังเรียน 
 
ขั้นวัดผลประเมินผล 
( PROGRESS ) 
4.ครผูู้สอนและนักเรียนร่วมกันสรปุ
บทเรียนและเฉลยแบบทดสอบหลงัเรียน 
 

-หนังสือเรียนวิชา 
กิจกรรมองค์การ
วิชาชีพ 
-เครื่องฉาย
โปรเจคเตอร์  
-คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค 
-สื่อ Power Point 
- google meet 
- google class 
room 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 แบบทดสอบ
หลังเรียน 

 -บันทึกหลัง
การสอนผ่าน
ระบบ RMS 
 
 

 แบบทดสอบหลังเรียน 
 -บันทึกหลังการสอนผ่าน

ระบบ RMS 
 

 



 
หน่วยการเรียนรู้ที่  2  เรื่อง โครงสร้างและการจัดรูปแบบองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
สอนครั้งที่ 3 จ านวน  2 ชั่วโมง 

ครั้งที่/
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการวัดผล 

3/2
ชั่วโมง 

ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน(MOTIVATIO) 
1. ผู้สอนถามผู้เรียนเกี่ยวกับการ
จัดรูปแบบองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย 
 
ขั้นศึกษาข้อมูล   
( INFORMATION ) 
2. ผู้สอนอธิบายโครงสร้างและการ
จัดรูปแบบองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย 
- องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย ระดับสถานศึกษา 
- องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย ระดับจังหวัด 
- องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย ระดับภาค 
- องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย ระดับชาติ 
  
ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ 
(APPLICATION ) 
3. ผู้สอนให้ผู้เรียนท าใบงานและ
แบบทดสอบหลังเรียน 
 
ขั้นวัดผลประเมินผล 
( PROGRESS ) 
4. ครูผู้สอนและนักเรียนร่วมกัน
สรุปบทเรียนและเฉลยแบบทดสอบ
หลังเรียน 
 

-หนังสือเรียนวิชา 
กิจกรรมองค์การ
วิชาชีพ 
-เครื่องฉาย
โปรเจคเตอร์  
-คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค 
-สื่อ Power Point 
- google meet 
- google class 
room 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 แบบทดสอบ
หลังเรียน 

 -บันทึกหลัง
การสอนผ่าน
ระบบ RMS 
 
 

 แบบทดสอบหลังเรียน 
 -บันทึกหลังการสอนผ่าน

ระบบ RMS 
 

 

 
 
 
 
 



หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง แนวปฏิบัติว่าด้วยการจัดกิจกรรมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
สอนครั้งที่ 4/2  ชั่วโมง 

ครั้งที่/ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการวัดผล 
4/2 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน

(MOTIVATIO) 
1. ผู้สอนถามผู้เรียนเกี่ยว
กบแนวปฏิบัติว่าด้วยการจัด
กิจกรรมองค์การนักวิชาชีพ
ในอนาคตแห่งประเทศไทย 
 

ขั้นศึกษาข้อมูล   
( INFORMATION ) 
2. ผู้สอนอธิบายแนวปฏิบัติ
ว่าด้วยการจัดกิจกรรม
องค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย 
-เป้าหมายที่ 1 ว่าด้วย
กิจกรรมการพัฒนาสมาชิก
ให้เป็น “คนดีและมี
ความสุข” 
-เป้าหมายที่ 2 ว่าด้วย
กิจกรรมการพัฒนาสมาชิก
ให้เป็น “คนเก่งและมี
ความสุข” 
  

ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ 
(APPLICATION ) 
3. ผู้สอนให้ผู้เรียนท า
แบบทดสอบหลังเรียน 
 ขั้นวัดผลประเมินผล 
( PROGRESS ) 
4. ครูผู้สอนและนักเรียน
ร่วมกันเฉลยแบบทดสอบ
หลังเรียน 
 

-หนังสือเรียนวิชา 
กิจกรรมองค์การ
วิชาชีพ 
-เครื่องฉาย
โปรเจคเตอร์  
-คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค 
-สื่อ Power Point 
- google meet 
- google class 
room 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 แบบทดสอบ
หลังเรียน 

 -บันทึกหลัง
การสอนผ่าน
ระบบ RMS 
 

 

 แบบทดสอบหลังเรียน 
 -บันทึกหลังการสอน

ผ่านระบบ RMS 
 

 

 
 
 
 
 
 



หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง กิจกรรมเสริมสร้างทักษะประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพ  สอนครั้งที่ 5/2  ชั่วโมง 
ครั้งที่/ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการวัดผล 

5/2  ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน
(MOTIVATIO) 
1. ผูส้อนยกตัวอย่างกิจกรรม
เสรมิสร้างทักษะประสบการณ์
วิชาการและวิชาชีพ 
ขั้นศึกษาข้อมูล   
( INFORMATION ) 
2. ผูส้อนอธิบายเกี่ยวกับ
กิจกรรมเสริมสร้างทักษะ
ประสบการณ์วิชาการและ
วิชาชีพ 
-ความหมายและความส าคญั
ของกิจกรรมนักศึกษา 
-กิจกรรมนักศึกษากับการพัฒนา
บุคลิกภาพ 
-กิจกรรมนักศึกษากับการพัฒนา
ความรู้ทางวิชาการ 
-กิจกรรมนักศึกษากับการพัฒนา
ทักษะทางวิชาชีพ 
-กิจกรรมนักศึกษากับการสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อน 
-กิจกรรมนักศึกษากับการสร้าง
ความสัมพันธ์กับครูอาจารย ์
-กิจกรรมนักศึกษากับการสร้าง
ความสัมพันธ์กับชุมชน 
 ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบตั ิ
(APPLICATION ) 
3. ผูส้อนใหผู้้เรียนท า
แบบทดสอบหลังเรียน 
ขั้นวัดผลประเมินผล 
( PROGRESS  
4. ครผูู้สอนและนักเรียนร่วมกัน
เฉลยและสรุปแบบทดสอบหลัง
เรียน 
 

-หนังสือเรียนวิชา 
กิจกรรมองค์การ
วิชาชีพ 
-เครื่องฉาย
โปรเจคเตอร์  
-คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค 
-สื่อ Power Point 
- google meet 
- google class 
room 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 แบบทดสอบ
หลังเรียน 

 -บันทึกหลัง
การสอนผ่าน
ระบบ RMS 
 
 

 แบบทดสอบหลังเรียน 
 -บันทึกหลังการสอน

ผ่านระบบ RMS 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต กิจกรรมพัฒนาองค์กร ชุมชนและสังคม ครั้งที่ 6/2  
ชั่วโมง 

ครั้งที่/ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการวัดผล 
6/2   ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน

(MOTIVATIO) 
1. ผู้สอนยกตัวอย่าง
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต 
กิจกรรมพัฒนาองค์กร 
ชุมชนและสังคม  
 
ขั้นศึกษาข้อมูล  
( INFORMATION ) 
2. ผู้สอนอธิบายเกี่ยวกับ 
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต 
กิจกรรมพัฒนาองค์กร 
ชุมชนและสังคม  
-การจัดกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
-การจัดกิจกรรมพัฒนา
องค์กรชุมชนและสังคม 
 
 ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ 
(APPLICATION ) 
3. ผู้สอนให้ผู้เรียนท า
แบบทดสอบหลังเรียน 
 
ขั้นวัดผลประเมินผล 
( PROGRESS  
4. ครูผู้สอนและนักเรียน
ร่วมกันเฉลยและสรุป
บทเรียน 
 

-หนังสือเรียนวิชา 
กิจกรรมองค์การ
วิชาชีพ 
-เครื่องฉาย
โปรเจคเตอร์  
-คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค 
-สื่อ Power Point 
- google meet 
- google class 
room 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 แบบทดสอบ
หลังเรียน 

 -บันทึกหลัง
การสอนผ่าน
ระบบ RMS 
 

 แบบทดสอบหลังเรียน 
 -บันทึกหลังการสอน

ผ่านระบบ RMS 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง ทักษะภาวะผู้น า ผู้ตาม และการท างานเป็นทีม ครั้งที่ 7/2 ชั่วโมง 
ครั้งที่/ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการวัดผล 

7/2 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน
(MOTIVATIO) 
1. ผู้สอนยกตัวอย่างภาวะ
ผู้น า ผู้ตาม และทักษะการ
ท างานเป็นทีม 
 
ขั้นศึกษาข้อมูล  
( INFORMATION ) 
2. ผู้สอนอธิบายทักษะภาวะ
ผู้น า ผู้ตาม และการท างาน
เป็นทีม 
-ภาวะผู้น า ผู้ตาม ตาม
ระบอบประชาธิปไตย 
-เทคนิคการท างานเป็นทีม 
 
 
 
 
 ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ 
(APPLICATION ) 
3. ผู้สอนให้ผู้เรียนท า
แบบทดสอบหลังเรียน 
 
ขั้นวัดผลประเมินผล 
( PROGRESS  
4. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกัน
เฉลยและสรุปบทเรียน
ร่วมกัน 
 

-หนังสือเรียนวิชา 
กิจกรรมองค์การ
วิชาชีพ 
-เครื่องฉาย
โปรเจคเตอร์  
-คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค 
-สื่อ Power Point 
- google meet 
- google class 
room 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 แบบทดสอบ
หลังเรียน 

 -บันทึกหลัง
การสอนผ่าน
ระบบ RMS 
 
 

 แบบทดสอบหลังเรียน 
 -บันทึกหลังการสอน

ผ่านระบบ RMS 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง กิจกรรมเกี่ยวกับชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ครั้งที่ 8/2  ชัว่โมง 
ครั้งที่/ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการวัดผล 

8/2 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน
(MOTIVATIO) 
1. ผู้สอนบอกความส าคัญ
ของสถาบัน ชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 
 
ขั้นศึกษาข้อมูล  
( INFORMATION ) 
2. ผู้อธิบายเกี่ยวกับ
กิจกรรมเกี่ยวกับชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
-การจัดกิจกรรมชาติไทย 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
-การจัดกิจกรรมอ่ืนๆ ที่เป็น
ประโยชน์ต่อชุมชนและ
ท้องถิ่นรับผิดชอบ 
 
 ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ 
(APPLICATION ) 
3. ผู้สอนให้ผู้เรียนท า
แบบทดสอบหลังเรียน 
ขั้นวัดผลประเมินผล 
( PROGRESS  
4. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกัน
เฉลยแบบทดสอบและสรุป
ร่วมกัน 
 

-หนังสือเรียนวิชา 
กิจกรรมองค์การ
วิชาชีพ 
-เครื่องฉาย
โปรเจคเตอร์  
-คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค 
-สื่อ Power Point 
- google meet 
- google class 
room 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 แบบทดสอบ
หลังเรียน 

 -บันทึกหลัง
การสอนผ่าน
ระบบ RMS 
 

 แบบทดสอบหลังเรียน 
 -บันทึกหลังการสอน

ผ่านระบบ RMS 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง ปัจจัยพื้นฐานการสร้างความส าเร็จ ครั้งที่ 9/2  ชัว่โมง 
ครั้งท่ี/ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการวัดผล 

9/2   ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน
(MOTIVATIO) 
1. โดยกล่าวถึง
ปัจจัยพื้นฐานที่เป็นแนวทาง
ในการสร้างความส าเร็จใน
การด ารงชีวิต 
 
ขั้นศึกษาข้อมูล  
( INFORMATION ) 
2. ผู้สอนอธิบายเกี่ยวกับ
ปัจจัยพื้นฐานการสร้าง
ความส าเร็จ 
-ความขยันและความอดทน 
-ความอ่อนน้อมถ่อมตน 
-ความกล้าแสดงออกซ่ึง
ความถูกต้อง 
-ความซื่อสัตย์และความรัก
เกียรติ 
-ความประหยัดและอดออม 
รับผิดชอบ 
 
 ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ 
(APPLICATION ) 
3. ผู้สอนให้ผู้เรียนท า
แบบทดสอบหลังเรียน 
 
ขั้นวัดผลประเมินผล 
( PROGRESS  
4. ครูและผู้เรียนร่วมกัน
สรุปและอภิปรายร่วมกัน 
 

-หนังสือเรียนวิชา 
กิจกรรมองค์การ
วิชาชีพ 
-เครื่องฉาย
โปรเจคเตอร์  
-คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค 
-สื่อ Power Point 
- google meet 
- google class 
room 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 แบบทดสอบ
หลังเรียน 

 -บันทึกหลัง
การสอนผ่าน
ระบบ RMS 
 
 

 แบบทดสอบหลังเรียน 
 -บันทึกหลังการสอน

ผ่านระบบ RMS 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 เรื่อง การเขียนโครงการ ครั้งที่ 10/2  ชั่วโมง 
ครั้งที่/ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการวัดผล 

10/2  ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน
(MOTIVATIO) 
1. ผู้สอนอธิบายความส าคัญ
ของการเขียนโครงการ ตาม
กระบวนการ PDCA 
 
ขั้นศึกษาข้อมูล  
( INFORMATION ) 
2. อธิบายเกี่ยวกับการเขียน
โครงการ 
-ความหมายและ
ความส าคัญของการเขียน
โครงการ 
-หัวข้อโครงการ 
-วิธีการเขียนโครงการ 
-ตัวอย่างการเขียนโครงการ 
 
 ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ 
(APPLICATION ) 
3. ผู้สอนให้ผู้เรียนท า
แบบทดสอบหลังเรียน 
  
ขั้นวัดผลประเมินผล 
( PROGRESS  
4. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกัน
เฉลยแบบทดสอบและสรุป
อภิปรายผลร่วมกัน 

-หนังสือเรียนวิชา 
กิจกรรมองค์การ
วิชาชีพ 
-เครื่องฉาย
โปรเจคเตอร์  
-คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค 
-สื่อ Power Point 
- google meet 
- google class 
room 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 แบบทดสอบ
หลังเรียน 

 -บันทึกหลัง
การสอนผ่าน
ระบบ RMS 
 
 

 แบบทดสอบหลังเรียน 
 -บันทึกหลังการสอน

ผ่านระบบ RMS 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 เรื่อง การสรุปรายงานผล ครั้งที่ 11/2  ชั่วโมง 
ครั้งที่/ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการวัดผล 

11/2   ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน
(MOTIVATIO) 
1. ผู้สอนบอกแนวทางใน
การสรุปรายงานผลโครงการ  
 
ขั้นศึกษาข้อมูล  
( INFORMATION ) 
2. อธิบายเกี่ยวกับการสรุป
รายงานผล 
-แนวทางการสรุปรายงาน
ผลเพ่ือรองรับการประเมิน
องค์การมาตรฐานดีเด่น 
 
 ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ 
(APPLICATION ) 
3. ผู้สอนให้ผู้เรียนท า
แบบทดสอบหลังเรียน 
  
ขั้นวัดผลประเมินผล 
( PROGRESS  
4. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกัน
เฉลยแบบทดสอบและสรุป
อภิปรายผลร่วมกัน 
 

-หนังสือเรียนวิชา 
กิจกรรมองค์การ
วิชาชีพ 
-เครื่องฉาย
โปรเจคเตอร ์ 
-คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค 
-สื่อ Power Point 
- google meet 
- google class 
room 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 แบบทดสอบ
หลังเรียน 

 -บันทึกหลัง
การสอนผ่าน
ระบบ RMS 
 

 แบบทดสอบหลังเรียน 
 -บันทึกหลังการสอน

ผ่านระบบ RMS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน่วยการเรียนรู้ที่ 11 เรื่อง ปฏิบัติการด าเนินงานตามโครงการเพื่อพัฒนาสมาชิก ครั้งที่ 12-17/12  ชั่วโมง 
ครั้งที่/ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการวัดผล 
12-17/12   ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน

(MOTIVATIO) 
1. ผู้สอนแนะน าวิธีปฏิบัติใน
การด าเนินงานตามโครงการ
เพ่ือพัฒนาสมาชิกในชมรม 
 
ขั้นศึกษาข้อมูล  
( INFORMATION ) 
2. อธิบายเกี่ยวกับ
ปฏิบัติการด าเนินงานตาม
โครงการเพื่อพัฒนาสมาชิก 
 
 ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ 
(APPLICATION ) 
3. ผู้สอนให้ผู้เรียนท า
แบบทดสอบหลังเรียน 
  
ขั้นวัดผลประเมินผล 
( PROGRESS  
4. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกัน
เฉลยแบบทดสอบและสรุป
อภิปรายผลร่วมกัน 
 

-หนังสือเรียนวิชา 
กิจกรรมองค์การ
วิชาชีพ 
-เครื่องฉาย
โปรเจคเตอร์  
-คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค 
-สื่อ Power Point 
- google meet 
- google class 
room 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 แบบทดสอบ
หลังเรียน 

 -บันทึกหลัง
การสอนผ่าน
ระบบ RMS 
 
 

 แบบทดสอบหลังเรียน 
 -บันทึกหลังการสอน

ผ่านระบบ RMS 
 

 

 
7. การประเมินผล 
 นักเรียนจะต้องมีผลประเมิน ผ่าน ในทุกส่วนการประเมิน จึงถือว่าผ่านกิจกรรม ดังนี้ 

7.1  การเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง 
7.2  การเข้าร่วมกิจกรรมของวิทยาลัย 
7.3  การเข้าร่วมกิจกรรมของชมรมวิชาชีพ 
7.4  การเข้าร่วมกิจกรรมชมรมวิชาชีพอ่ืน 

 
8. เครื่องมือวัดผล 

8.1 แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
8.2 แบบทดสอบหลังเรียน 
8.3 คู่มือกิจกรรม 
 
 

 



9. เห็นชอบด าเนินการตามโครงการสอนนี้ 
 
 
 
ลงชื่อ....................................................                                     ลงชื่อ................................................. 
         (นางสาวเบญจมาภรณ์ หุ่นงาม)                                              (นายดิเรก  ไชยทองงาม) 
             ครูที่ปรึกษาชมรมวิชาชีพ                                           หวัหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 
 
ความเห็นรองผู้อ านวยการ.............................................................................................................................. .............. 
.................................................................................................................... .................................................................. 
 

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

         (นายธวัชชัย ดุกสุขแก้ว) 
            รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 

 
 
ความเห็นผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
 อนุมัติ   ไม่อนุมัติ เนื่องจาก..............................................................................................  

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

(นายนิมิตร ศรียาภัย) 
ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

 
 
 
 
 
 
 


