
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนการจัดการเรียนรู ้

มุ่งเน้นสมรรถนะอาชพีและบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 

 

 

 

รายวชิา  โครงการ  20220601 

หลักสูตรประกาศนยีบัตรวชิาชีพชั้นสูง 

สาขาวชิาการจัดการส านักงาน 

 

 

 

จัดท าโดย 

นางสาวเกษมสุข  บุญญา 

 

 

 

คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยนครพนม 

 



  

 

 

ค าน า 
 

 แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพและบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

เล่มนี้เป็นการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้  ตามหลักสูตรประกาศนยีบัตรวิชาชีพช้ันสูง  (ปวส.)  โดย

มุ่งเน้นการฝึกทักษะในภาคปฏิบัติให้กับนักเรียนนักศึกษามากที่สุด  มีการบูรณาการคุณธรรม

จรยิธรรมเข้าไปในแผนการจัดการเรยีนรู้  เพื่อให้นักเรียนนักศกึษามีความสามารถตามจุดมุ่งหมาย

ทางการศึกษา      3  ด้าน  คือ  ดา้นพุทธพิสัย  ด้านจติพิสัย  และดา้นจติพิสัย 
 

 

 

 

 

                 นางสาวเกษมสขุ  บญุญา  

               สาขาวิชาการจัดการส านักงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

  เกณฑ์การประเมินผลรายวิชา 

 ๑.  ด้านความพรอ้ม  ๑๐ % 

  1.1  เวลาเรยีนต้องไม่น้อยกว่า   80%  (ขาดเรียน  4  ครั้ง ได้  IA) 

  1.2  การมาเรียนที่มเีวลาเรียน  หมายถึง  การมาเรียนทันเวลาและอยู่ตลอดครบคาบ  

  1.3  การมาเรียนที่มเีวลาจะคิดให้เฉพาะผูท้ี่แต่งกายถูกต้องตามระเบียบเท่านั้น  

  1.4  มเีครื่องมืออุปกรณ์การเรียนครบถ้วน 

 2.  ด้านการเรียน – การปฏิบัติงาน  70% 

  2.1  ต้องส่งงานตามก าหนดเวลา  (ขาดส่งงานได้  I) 

  2.2  ผลของการตรวจงานของอาจารย์ผู้สอนถือเป็นข้อยุติ 

  2.3  ต้องเข้าสอบประเมินผลของสภาพจริง  (ขาดสอบได้  I) 

  2.4  ผลงานที่ไม่ผ่านเกณฑข์ั้นต่ าต้องท าใหม่ทุกครั้ง 

 3.  ด้านจติพิสัย  (คุณธรรม  จริยธรรม)  20% 

  3.1  การพูดจา  กิริยามารยาท  ความใส่ใจใฝรู่้ 

  3.2  การรักษาความสะอาดพืน้ที่บริเวณที่ท างาน 

  3.3  การเก็บเครื่องมืออุปกรณ์ – การบ ารุงรักษา 

  3.4  การส่งคืนเครื่องมอื – อุปกรณ์ 

 4.  การตัดสินผลการเรียนตลอดภาคเรียน 

  4.1  ได้คะแนนรวมจาก  3  ด้าน  ร้อยละ  80 – 100  A 

  4.2  ได้คะแนนรวมจาก  3  ด้าน  ร้อยละ  75 – 79  B+ 

  4.3  ได้คะแนนรวมจาก  3  ด้าน  ร้อยละ  70 – 74  B 

  4.4  ได้คะแนนรวมจาก  3  ด้าน  ร้อยละ  65 – 69  C+ 

  4.5  ได้คะแนนรวมจาก  3  ด้าน  ร้อยละ  60 – 64  C 

  4.6  ได้คะแนนรวมจาก  3  ด้าน  ร้อยละ  55 – 59  D+ 

  4.7  ได้คะแนนรวมจาก  3  ด้าน  ร้อยละ  50 – 54  D 

  4.8  ได้คะแนนรวมจาก  3  ด้าน  ร้อยละ  0 – 49  F 

 

 

 

 

     (.....................................................)           (......................................................)  

              อาจารย์ประจ าวิชา                                            ตัวแทนนกัศึกษา  

 



  

 

 

รายละเอยีดของรายวชิา 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา 

      มหาวิทยาลัยนครพนม 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา 

     คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   

 

หมวดที่  1.  ลักษณะและข้อมูลโดยท่ัวไปของรายวิชา 

 

1.รหัสและชื่อรายวิชา 

    20220601   โครงการ 

2.จ านวนหน่วยกิต 

   4  หนว่ยกิต        

3.หลักสูตร  และประเภทของรายวิชา 

   3.1  หลักสูตร 

         ประกาศนียบตัรวิชาชีพช้ันสูง 

3.2 ประเภทของรายวิชา 

หมวดวิชาชีพ 

4.อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 

   นางสาวเกษมสุข  บุญญา 

5.ภาคการศึกษา  ชั้นปีที่เรยีน 

   ภาคการศกึษาที่  1   ปวส. 2 

6.รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  (pre-requisite) 

         - 

7.รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน 

         - 

8.สถานที่เรยีน 

   อาคาร 1 หอ้ง  1204  สาขาวิชาการจัดการส านักงาน 

9.วันท่ีจัดท าหรอืปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชา  คร้ังล่าสุด 

    15  สิงหาคม  2560   



  

 

 

หมวดที่  2.  จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

 

1.จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

         1. เพื่อให้เข้าใจหลักการและกระบวนการวางแผนจัดท าโครงการ 

         2. เพื่อให้สามารถประยุกต์ใชค้วามรู ้และประสบการณใ์นการสร้างและพัฒนางานในสาขา

วิชาชีพตามขั้นตอน 

         3. เพื่อให้มกีิจนสิัย คุณธรรม จรยิธรรม และเจตคติที่ดีตอ่การท าโครงการ  

        

2.วัตถุประสงค์ในการพัฒนาปรับปรุงรายวิชา 

         1. เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการปฏิรูปการศกึษา 

         2. เพื่อให้เนือ้หาการเรียนรูส้ัมพันธ์กับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังบนหลักการเรียนรู้ตามสภาพจริง 

 

หมวดที่  3.  ลักษณะและการด าเนินการ 

 

1.ค าอธิบายรายวิชา 

           ปฏิบัติเกี่ยวกับงานประดิษฐ์ คิดคน้เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ หรอืการพัฒนาตามลักษณะสาขา

งานอาชีพอย่างนอ้ย 1 โครงการ โดยการวางแผนน าเสนอแผนงานโครงการ ด าเนินงาน ปรับปรุงและ

แก้ไขปัญหาบันทึกและรายงานผลการปฏิบัติงาน สรุปและน าเสนอผลงานโครงการ 

 

2.  จ านวนช่ัวโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย 

72 ช่ัวโมง 

สอนเสริม 

ไม่ม ี

การฝึกปฏิบัติ/งานภาคสนาม/การฝึกงาน 

0  ช่ัวโมง 

การศกึษาด้วยตนเอง 

144 ช่ัวโมง 

3.  จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวชิาการแก่นักศกึษาเป็น

รายบุคคล 

      2  ช่ัวโมง/สัปดาห์ 

 

 

 

 

 



  

 

 

หมวดที่  4.  การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

1.  คุณธรรม  จรยิธรรม 

1.1 คุณธรรม  จรยิธรรม  ที่ต้องพัฒนา 

- ความมวีินัย 

- มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีตอ่เพื่อน 

- มีความตัง้ใจ  

- การมสี่วนรว่ม  

- ไม่เอาเปรียบผูอ้ื่น  

- มีความคิดรเิริ่ม  

- ความสุภาพ   

- เคารพเชื่อฟังครูและผูอ้าวุโส  

- มีความเชื่อมั่น   

- การยอมรับและปฏิบัติตามมตขิองกลุ่ม  

1.2 วิธีการสอน 

- ใช้การสอนแบบ เปิดโอกาสใหน้ักศึกษามีการตัง้ค าถามหรือตอบค าถาม  หรอืแสดงความ

คิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรม  จริยธรรม  ในชั้นเรียนในโอกาสต่าง ๆ 

- ยกตัวอย่างกรณีศกึษา  ตัวอย่างที่ขาดความรับผดิชอบต่อหน้าที่และการประพฤติที่ผิด

จรรยาบรรณในวิชาชีพ 

- ครูผูส้อนปฏิบัติตนเป็นตัวอย่าง  ให้ความส าคัญต่อจรรยาบรรณวิชาชีพ  การมวีินัยเรื่อง

เวลาการเปิดโอกาสใหน้ักศึกษาแสดงความคิดเห็นและรับฟังความคดิเห็นของนักศึกษา  

1.3 วิธีการประเมินผล 

- ประเมินผลจากพฤติกรรมที่แสดงออกในช้ันเรยีนและการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

ทางดา้นคุณธรรมและจริยธรรม   

- การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูส้อนคนอื่น ๆ และเพื่อนๆ  ของผูเ้รียนในรายวิชา  

- การประเมนิตามสภาพจริง ด้าน การตรงต่อเวลาในการเข้าช้ันเรยีนและการส่งงานที่

มอบหมาย 

- นักศึกษาประเมินตนเอง 

2. ความรู้ 

 ความรูท้ี่ตอ้งได้รับ 

-     ความหมายและความส าคัญของโครงการ 



  

 

 

-     ขั้นตอนการจัดท าโครงการ 

-     การประเมินผลโครงการ 

-     โครงการสิ่งประดิษฐ์ 

-     โครงการธุรกิจ/โครงการวิชาชีพ 

-     โครงการทดลองและวิจัย 

-     การศกึษาและบูรณาการ 

      วิธีการสอน 

- ใช้การสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ โดยมุ่งเน้นให้สัมพันธ์กับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ใช้

หลักการเรียนรู้ตามสภาพจริง และจัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายโดยการสอนแบบ

ผสมผสาน   

- แนวการสอนวชิาโครงการ ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นการน า  ขั้นการสอน   และขั้น

สรุปผลการสอน 

-  แนวการจัดการเรยีนรู้แบบร่วมมือ  มลีักษณะเป็นการสรา้งบรรยากาศการเรียนรู้ที่

เหมาะสมตามวัฒนธรรมให้ผู้เรยีนมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันในลักษณะเป็นประชาธิปไตยและ

ช่วยเหลือซึ่งกันและกันโดยมีแนวทางที่ส าคัญ คือ การพึ่งพาอาศัยกันในทางที่ดี  การสรา้ง

ทีมงาน                ความรับผดิชอบ ทักษะทางสังคม  โครงสรา้งการเรยีนรู้และวิธีจัดการ

เรียนรู ้ ซึ่งมีหลากหลายรูปแบบ ได้แก่ 

- รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบร่วมมือเทคนิค  เป็นเทคนิคที่พัฒนาขึ้นเพื่อ

ส่งเสริมความร่วมมือ และการถ่ายทอดความรูร้ะหว่างเพื่อนในกลุ่ม 

- รูปแบบการเรียนรูโ้ดยใช้โมเดลซิปปา ประกอบด้วย 7 ขั้นตอน คอื ทบทวนความรูเ้ดิม 

แสวงหาความรูใ้หม่ การศกึษาท าความเข้าใจสาระการเรียนรูโ้ดยเชื่อมโยงความรู้ใหมก่ับ

ความรูเ้ดิม การแลกเปลี่ยนความรูค้วามเข้าใจกับกลุ่ม การสรุปและจัดระเบียบความรู ้การ

ปฏิบัติและหรอืการแสดงผลงาน สุดท้ายคือการประยุกต์ใชค้วามรู้ 

- การเรียนรูต้ามแนวคิดผู้เรยีนสร้างความรู้ดว้ยตนเอง  ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คอื ขัน้

สังเกต โดยผู้สอนเช่ือมโยงประสบการณ์เดิมของผู้เรยีนโดยผู้เรยีนสังเกตสภาพปัญหา และ

ร่วมกันหาปัญหาที่เกิดขึน้ ขั้นสรา้งความรู้โดยผู้เรยีนสร้างความรู้จากการศกึษาเอกสาร

ประกอบการเรียน ขัน้ขยายความรูโ้ดยการอภปิรายแลกเปลี่ยนความรูซ้ึ่งกันและกันจาก

ประสบการณข์องผู้เรยีน และขั้นตรวจสอบประเมินความรู้ที่ได้รับโดยการน าเสนองาน  

    วิธีการประเมินผล 

- การทดสอบก่อนเรียน หลังเรียน  

- แบบสังเกตการมสี่วนรว่มแสดงความคิดเห็น/ การอภิปรายกลุ่ม การประเมนิพฤติกรรมการ



  

 

 

เรียน 

- การสอบย่อย  สอบกลางภาค  และสอบปลายภาค 

- การประเมนิพัฒนาการรายบุคคลและรายกลุ่ม 

3. ทักษะทางปัญญา 

 ทักษะทางปัญญา  ที่ตอ้งพัฒนา 

-     ทักษะการคิด วิเคราะห ์ของความส าคัญของวิชาโครงการ 

- ทักษะการใชค้วามรูใ้นวิชาโครงการ  สามารถน าไปใช้ในชีวติประจ าวันได้ จรงิ   

        วธิีการสอน 

- การสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน   

- การเรียนรูต้ามแนวคิดผู้เรยีนสร้างความรู้ดว้ยตนเอง ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คอื ขัน้สังเกต 

โดยผู้สอนเช่ือมโยงประสบการณ์เดิมของผู้เรยีนโดยผู้เรยีนสังเกตสภาพปัญหา และร่วมกัน

หาปัญหาที่เกิดขึน้ ขั้นสรา้งความรู้โดยผู้เรยีนสร้างความรู้จากการศกึษาเอกสาร

ประกอบการเรียน ขัน้ขยายความรูโ้ดยการอภปิรายแลกเปลี่ยนความรูซ้ึ่งกันและกันจาก

ประสบการณข์องผู้เรยีน และขั้นตรวจสอบประเมินความรู้ที่ได้รับโดยการน าเสนองาน  

- การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ผังกราฟิก เป็นรูปแบบการแสดงออกของความคิดที่สามารถ

มองเห็นและอธิบายได้อย่างเป็นระบบ 

- มอบหมายภาระงานรายบุคคล  

      วิธีการประเมินผล 

- ประเมินจากการโต้ตอบและการแสดงความคดิเห็นในชั้นเรียน  ทั้งรายบุคคลและกลุ่ม  

- การทดสอบก่อนเรียน หลังเรียน  

- การประเมนิพัฒนาการรายบุคคลและรายกลุ่ม 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

     ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ  ที่ตอ้งพัฒนา  

- ทักษะการสรา้งสัมพันธภาพการที่ดีในการท างานและความรับผดิชอบต่องานที่ได้รับ

มอบหมายทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม  

 วิธีการสอน 

- ใช้แนวการจัดการเรยีนรู้แบบร่วมมือ  มลีักษณะเป็นการสรา้งบรรยากาศการเรียนรู้ที่

เหมาะสมตามวัฒนธรรมให้ผู้เรยีนมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันในลักษณะเป็นประชาธิปไตยและ

ช่วยเหลือซึ่งกันและกันโดยมีแนวทางที่ส าคัญ คือ การพึ่งพาอาศัยกันในทางที่ดี การสรา้ง

ทีมงาน  ความรับผดิชอบ  ทักษะทางสังคม  โครงสรา้งการเรยีนรู้และวิธีจัดการเรยีนรู้  ซึ่งมี

หลากหลายรูปแบบ ได้แก่ 



  

 

 

- รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบร่วมมือเทคนิค  เป็นเทคนิคที่พัฒนาขึ้นเพื่อ

ส่งเสริมความร่วมมือ และการถ่ายทอดความรูร้ะหว่างเพื่อนในกลุ่ม  

- ก าหนดความรับผิดชอบของผู้เรยีนรายบุคคลและรายกลุ่มใหชั้ดเจน 

 วิธีการประเมินผล 

- ประเมินการมีสว่นร่วมในชัน้เรียน 

- ประเมินความรับผิดชอบจากการท ากิจกรรมรายบุคคลและรายกลุ่มของผูเ้รียน  

- ให้ผู้เรยีนประเมินสมาชิกในกลุ่ม  ทั้งด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและด้านความ

รับผิดชอบตามรูปแบบแนวการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

5. ทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

     ทักษะการวิเคราะหเ์ชงิตัวเลข  การสื่อสารและการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ  ที่ตอ้งพัฒนา  

- ทักษะการคัดเลือกแหล่งข้อมูล   

- ทักษะการค้นคว้าหาข้อมูล/เพิ่มเติมความรูท้างอนิเตอร์เน็ต   

- ทักษะการใช ้ Power  point  ในการน าเสนองานที่ได้รับมอบหมาย   

- ทักษะการใชภ้าษาในการน าเสนอด้วยการเขียนและการพูดอย่างเหมาะสม  

- การศกึษานอกสถานที่ โดยใช้อนิเตอร์เน็ตเป็นเครื่องมอื   

 วิธีการสอน 

- ใช้  PowerPoint  ที่นา่สนใจ  ชัดเจน  งา่ยต่อการตดิตามท าความเข้าใจ  ประกอบการสอน

ในชั้นเรียน 

- การสอนโดยมีการน าเสนอข้อมูลจากการค้นคว้าทางอนิเตอร์เน็ต  เพื่อเป็นตัวอย่างกระตุ้น

ให้นักศึกษาเห็นประโยชน์จากการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการน าเสนอและสบืค้นขอ้มูล 

- การแนะน าเทคนิคการสบืค้นขอ้มูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- การมอบหมายงานที่ตอ้งมกีารน าเสนอทั้งในรูปเอกสารและการพูดประกอบสื่อเทคโนโลยี 

 วิธีการประเมินผล 

- ประเมินทักษะการใชส้ื่อและการใชภ้าษาพูดจากการน าเสนอหน้าช้ันเรยีน  

- ประเมินรายงานการสบืค้นขอ้มูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หมายเหตุ  หมายเลขท้ายข้อผลการเรียนรู้  คอื  ล าดับข้อของผลการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ใน

รายละเอียดของหลักสูตร 

 

 

 

 



  

 

 

หมวดที่ 5.  แผนการสอนและการประเมินผล 

 

5.1  แผนการสอน 

สัปดาห์ 

ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 

 

จ านวน 

ชั่วโมง 

กิจกรรม 

การเรียนการสอน  และสื่อที่ใช้ 

ผู้สอน 

 

    1-2 บทที่ 1  ความหมายและ

ความส าคัญโครง 

-  ความหมายของค าว่า 

  โครงการ 

- การสอนแบบโครงการ 

-  ความส าคัญของการ

จัดท าโครงการด้าน

อาชีวศกึษา 

-  จุดประสงคข์องการเรยีน

วิชาโครงการ 

-  บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับ 

 กระบวนการจัดท าโครงการ 

-  การบริหารการจัดการ

เรียนการสอนโครงการ 

- ลักษณะการจัดท า

โครงการ 

-  ประเภทของโครงการ 

-  ประโยชน์ของการจัดท า 

   โครงการ 

8 (1) ให้ท าแบบประเมินผลตนเอง

ก่อนเรียน 

(2) การน าเข้าสู่บทเรียน และ

เนือ้หาสาระการเรียนรูส้อดแทรก

คุณธรรมจริยธรรม ตามที่ก าหนด

ในหมวด 4 

(3) ครูผูส้อนซักถามผู้เรยีน

เกี่ยวกับความหมายและ

ความส าคัญโครง 

(4)  ครูผูส้อนอธิบายเรื่องความรู้

เบือ้งตน้เกี่ยวกับความหมายและ

ความส าคัญโครง 

(5)  ผูเ้รียนท าความเข้าใจเกี่ยวกับ

กิจกรรมต่าง ๆ ก่อนลงมอืปฏิบัติ 

(6) ให้ผู้เรยีนได้แสดงความคิดเห็น

ระหว่างเรียนในชัน้เรียน 

(7)  ผูเ้รียนเข้าใจและสามารถ

ตอบค าถามได้ 

 (8)  มอบหมายใหผู้เ้รียนปฏิบัติ

กิจกรรมในบทเรียน 

นางสาวเกษมสุข  บุญญา 

3  หน่วยที่  2  ขั้นตอนการ

จัดท าโครงการ 

-   กระบวนการ/ ขั้นตอน

การจัดท าโครงการ 

 -  รายละเอียดกระบวนการ

จัดท าโครงการแตล่ะขัน้ตอน 

8 (1) ให้ท าแบบประเมินผลตนเอง

ก่อนเรียน 

(2) การน าเข้าสู่บทเรียน และ

เนือ้หาสาระการเรียนรูส้อดแทรก

คุณธรรมจริยธรรม ตามที่ก าหนด

ในหมวด 4 

นางสาวเกษมสุข  บุญญา 



  

 

 

 -  ขั้นก่อนการด าเนนิการ 

 - ขั้นตอนระหว่าง

ด าเนนิงานตามโครงการ 

-  ขั้นสิ้นสุดการด าเนินงาน 

  

 

 

(3) ครูผูส้อนซักถามผู้เรยีน

เกี่ยวกับความรูพ้ืน้ฐานของ

ขั้นตอนการจัดท าโครงการ 

 (4)  ครูผูส้อนอธิบายเรื่อง 

ขั้นตอนการจัดท าโครงการ 

(5) ผูเ้รียนท าความเข้าใจเกี่ยวกับ

กิจกรรมต่าง ๆ ก่อนลงมอืปฏิบัติ 

(6) ให้ผู้เรยีนได้แสดงความคิดเห็น

ระหว่างเรียนในชัน้เรียน 

(7)  ผูเ้รียนเข้าใจและสามารถ

ตอบค าถามได้ 

 (8)  มอบหมายใหผู้เ้รียนปฏิบัติ

กิจกรรมในบทเรียน 

4-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทที่ 3   การประเมินผล

โครงการ 

-   การประเมนิโครงการ 

-   แนวทางการประเมินผล 

    โครงการ 

-   วธิีการประเมินผล

โครงการ 

-  การประเมนิตามสภาพ

จรงิ 

-  การประเมนิด้วยแฟ้ม

สะสมงาน 

-  เอกสารประกอบการ

ประเมินโครงการ 

-  รายงานสรุปผลโครงการ 

 

 

 

 

 

8 (1) ให้ท าแบบประเมินผลตนเอง

ก่อนเรียน 

(2) การน าเข้าสู่บทเรียน และ

เนือ้หาสาระการเรียนรูส้อดแทรก

คุณธรรมจริยธรรม ตามที่ก าหนด

ในหมวด 4 

(3) ครูผูส้อนซักถามผู้เรยีน

เกี่ยวกับความรูพ้ืน้ฐานของการ

ประเมินผลโครงการ 

 (4)  ครูผูส้อนอธิบายเรื่อง การ

ประเมินผลโครงการ 

(5)  ผูเ้รียนท าความเข้าใจเกี่ยวกับ

กิจกรรมต่าง ๆ ก่อนลงมอืปฏิบัติ 

(6) ให้ผู้เรยีนได้แสดงความคิดเห็น

ระหว่างเรียนในชัน้เรียน 

(7)  ผูเ้รียนเข้าใจและสามารถ

ตอบค าถามได้ 

 (8)  มอบหมายใหผู้เ้รียนปฏิบัติ

กิจกรรมในบทเรียน 

นางสาวเกษมสุข  บุญญา 



  

 

 

6-7 หน่วยที่ 4 โครงการ

สิ่งประดิษฐ์ 

- โครงการสิ่งประดิษฐ์ 

- สิ่งประดิษฐ์ของโลก 

- ตัวอย่างโครงการ

สิ่งประดิษฐ์ 

- แหลง่ขอ้มูลส าหรับค้นหา

แนวคิดโครงการสิ่งประดิษฐ์

จากเว็บไซต์ 

 

16 (1) ให้ท าแบบประเมินผลตนเอง

ก่อนเรียน 

(2) การน าเข้าสู่บทเรียน และ

เนือ้หาสาระการเรียนรูส้อดแทรก

คุณธรรมจริยธรรม ตามที่ก าหนด

ในหมวด 4 

(3) ครูผูส้อนซักถามผู้เรยีน

เกี่ยวกับความรูพ้ืน้ฐานของ

โครงการสิ่งประดิษฐ์ 

 (4)  ครูผูส้อนอธิบายเรื่อง 

โครงการสิ่งประดิษฐ์ 

(5)  ผูเ้รียนเข้าใจและสามารถ

ตอบค าถามได้ 

 (7)  มอบหมายใหผู้เ้รียนปฏิบัติ

กิจกรรมในบทเรียน 

นางสาวเกษมสุข  บุญญา 

8-9 หน่วยที่ 5  โครงการธุรกิจ/

โครงการวิชาชีพ 

-  โครงการวิชาชีพ/โครงการ 

   วชิาชีพ 

-  ขั้นตอนการจัดการเรียน

การสอนแบบโครงการ

วิชาชีพ 

-  บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับ 

   โครงการวิชาชีพ 

-  หนา้ที่คณะกรรมการ 

   โครงการวิชาชีพ 

-  หนา้ที่อาจารย์ประจ าวิชา 

   โครงการวิชาชีพ 

-  หนา้ที่อาจารย์ที่ปรึกษา 

   โครงการวิชาชีพ 

-  หนา้ที่ผู้ปกครอง 

-  นักเรียน/ นักศึกษา 

16 (1) ให้ท าแบบประเมินผลตนเอง

ก่อนเรียน 

(2) การน าเข้าสู่บทเรียน และ

เนือ้หาสาระการเรียนรูส้อดแทรก

คุณธรรมจริยธรรม ตามที่ก าหนด

ในหมวด 4 

(3) ครูผูส้อนซักถามผู้เรยีน

เกี่ยวกับโครงการธุรกิจ/โครงการ

วิชาชีพ 

 (4)  ครูผูส้อนอธิบายเรื่อง

โครงการธุรกิจ/โครงการวิชาชีพ 

 (5) ครูผู้สอนสอบถามเพื่อ

ประเมินความเข้าใจ 

(6)  ผูเ้รียนเข้าใจและสามารถ

ตอบค าถามได้ 

 (7)  มอบหมายใหผู้เ้รียนปฏิบัติ

กิจกรรมในบทเรียน 

นางสาวเกษมสุข  บุญญา 



  

 

 

-  ข้อควรปฏิบัติในการท า 

   โครงการวิชาชีพ 

10 สอบกลางภาค  

11-15 หน่วยที่ 6  โครงการ

ทดลองและวิจัย 

-  โครงการทดลองและวิจัย 

-  ลักษณะของโครงการ

ทดลองและวิจัย 

-  ตัวอย่างโครงการทดลอง

และวิจัย  

 

 

8 (1) ให้ท าแบบประเมินผลตนเอง

ก่อนเรียน 

(2) การน าเข้าสู่บทเรียน และ

เนือ้หาสาระการเรียนรูส้อดแทรก

คุณธรรมจริยธรรม ตามที่ก าหนด

ในหมวด 4 

(3) ครูผูส้อนซักถามผู้เรยีน

เกี่ยวกับโครงการทดลองและวิจัย 

 (4) ครูผู้สอนอธิบายเรื่อง

โครงการทดลองและวิจัย 

 (5) ครูผู้สอนสอบถามเพื่อ

ประเมินความเข้าใจ 

(6)  ผูเ้รียนเข้าใจและสามารถ

ตอบ 

ค าถามได้ 

 (7)  มอบหมายใหผู้เ้รียนปฏิบัติ

กิจกรรมในบทเรียน 

นางสาวเกษมสุข  บุญญา 

16-17 หน่วยที่ 7  การศึกษาแบบ

บูรณาการ 

- การปฏิรูปการจัดการเรยีน

การสอน 

- การจัดกระบวนการเรียนรู้

ให้สถานศกึษาและหนว่ยงาน

ที่เกี่ยวข้อง 

- วัตถุประสงค์ของการ

จัดการเรยีนการรูแ้บบบูรณา

การ 

- เหตุผลในการจัดการ

เรียนรู ้

4 (1) ให้ท าแบบประเมินผลตนเอง

ก่อนเรียน 

(2) การน าเข้าสู่บทเรียน และ

เนือ้หาสาระการเรียนรูส้อดแทรก

คุณธรรมจริยธรรม ตามที่ก าหนด

ในหมวด 4 

(3) ครูผูส้อนซักถามผู้เรยีน

เกี่ยวกับการศกึษาแบบบูรณาการ 

 (4)  ครูผูส้อนอธิบายเรื่อง

การศกึษาแบบบูรณาการ 

(5) ครูผู้สอนสอบถามเพื่อประเมนิ

ความเข้าใจ 

นางสาวเกษมสุข  บุญญา 



  

 

 

  แบบบูรณาการ 

- ลักษณะการจัดการรเยนรู้ 

  แบบบรูณาการ 

- รูปแบบของโครงการแบบ 

  บูรณาการ 

-แนวคิดในการจัดการ

เรียนรู้ แบบผูเ้รียนเป็น

ส าคัญ 

-  เทคนิคการสอนการ

พัฒนากระบวนการคิด 

-  การประเมนิตามสภาพ

จรงิ 

-  ลักษณะส าคัญของการ 

   ประเมนิตามสภาพจริง 

-  การประเมนิผลในการ

จัดการเรยีนรู้แบบบูรณาการ 

 

(6)  ผูเ้รียนเข้าใจและสามารถ

ตอบค าถามได้ 

 (7)  มอบหมายใหผู้เ้รียนปฏิบัติ

กิจกรรมในบทเรียน 

 

18 สอบปลายภาค  

5.2  แผนการประเมนิผลการเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมนิผลนักศึกษา สัปดาห์ที ่

ประเมิน 

สัดส่วนของ 

การ ประเมินผล 

  

จติพิสัย 

           

          20% 

 

20% 

 รูปเล่มรายงานโครงการ ,การน าเสนอ ,เอกสารต่าง 

ๆ  

ตลอดภาค 

การศึกษา 

80% 

 

 

 

ฃ 

 

 

 



  

 

 

หมวดที่  6.  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 

1.หนังสือ  และเอกสารประกอบการสอนหลัก 

    กระทรวงศึกษาธิการ. กรมวิชาการ. คู่มือการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน.  กรุงเทพฯ:  โรงพิมพ์

องคก์การ รับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ (ร.ส.พ.).  2545 

    ด ารงศักดิ์  ชัยสนิท.  คู่มือวิชาฝึกงาน โครงงาน โครงการวชิาชีพ และโครงงานวิทยาศาสตร์ .  

กรุงเทพฯ:  วังอักษร, 2545. 

   สุน ี  เลิศแสวงหาและคณะ.  โครงการ. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์อาร์ลี่ย์ เพรส. พิมพ์ครัง้ที่ 1. 2548 

 

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

 

1. การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศกึษา 

     - จัดท าแบบสัมภาษณ์แบบปลายเปิด 

     - แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา 

     - ข้อเสนอแนะผา่นเว็บบอร์ด ที่ครูผู้สอนได้จัดท าเป็นช่องทางการสื่อสารกับผูเ้รียน 

2. การประเมินการสอน 

    -   ประเมินจากความสนใจ ความต้ังใจ และการรว่มกิจกรรมการเรียนรูข้องผู้เรยีน  

        โดยการจัดท าแบบบันทึกหลังการสอน 

    -   แฟ้มงานของผู้เรยีน  

     -  คะแนนสอบของผูเ้รียน 

     -  การทวนสอบผลประเมินการเรยีนรู้ 

3. การปรับปรุงการสอน 

     -   สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 

     -   การท าวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศกึษาในรายวิชา 

      -  การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศกึษาโดยครูผู้สอนในกลุ่มเดียวกัน  

      -  มีการตัง้คณะกรรมการในรายวิชา ตรวจสอบผลการประเมนิการเรียนรูข้องผู้เรยีน โดย 

         ตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการประเมนิผู้เรยีน และการประเมนิพฤติกรรมของผูเ้รียน 

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา  

      - รวบรวมข้อมูลจากการท าวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนและพัฒนาผู้เรยีนพร้อมปรับปรุงเนื้อหา



  

 

 

ความยากง่ายใหส้อดคล้องกับศักยภาพผูเ้รียน และระดับช้ันการเรียนรู้ 

      - แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผูส้อนในกลุ่มวชิาเดียวกันและตา่งวิชาเพื่อเป็นข้อมูลสู่การปรับปรุงและ

พัฒนาต่อไป 

     - น าผลจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สู่การปฏิบัติการพัฒนาปรับปรุงโดยการมสี่วนรว่มจาก

ผูเ้กี่ยวข้องดา้นปัจจัยสนับสนุน 

    - น าสู่การปฏิบัติในปีการศึกษาต่อไป และด าเนินการตามกระบวนการ PDCA 

 


