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คานา
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ รายวิ ชาโครงการ รหัสวิ ช า 3101- 8501 ฉบับ นี้ จั ด ท าขึ้ นตามหลั ก สู ต ร
ประกาศนียบัตรวิ ชาชี พชั้นสู ง พุ ทธศักราช 2557 ของสานักงานคณะกรรมการการอาชี วศึ กษา ใน
เนื้อหาในหน่วยการสอน ซึ่ งแผนการจัดการเรี ยนรู ้ฉบับนี้ จะมุง่ เน้นการจัดการเรี ยนการสอน โดยเน้น
ผู ้เรี ยนสาคัญที่สุด มีกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่ ผู้ เ รี ยนได้ เ รี ยนรู ้ จ ากการปฏิ บัติ จ ริ ง ผู ้ เ รี ยน
มี
โอกาสเลื อกเรี ยนรู ้ในสิ่ งที่ตนถนัดและสนใจ ผู ้เรี ยนได้มีโอกาสแสวงหาความรู ้ และสร้างองค์ ค วามรู ้
ด้วยตัวเอง ผู ้เรี ยนได้มีโอกาสที่จะนาความรู ้ไปปฏิ บตั ิ ใช้จริ งในชี วิตประจาวัน ผู ้เรี ยนมีส่วนร่วมในการ
ประเมินผลการเรี ยนรู ้ของตนเอง เพื่ อปลู กฝั งให้ผู้เรี ยนได้พัฒนาตนเองบนพื้ นฐานทางสายกลางและ
ความไม่ประมาท โดยคานึงถึ งความพอประมาณ ความมีเหตุ ผล การสร้างภูมิคุ้มกัน ที่ดีในตนเองและ
การใช้ความรู ้ ความรอบคอบ มี คุ ณธรรม และสามารถนาไป ประยุ ก ต์ ใช้
เพื่ อ วางแผนใน
ชี วิตประจาวันต่อไป ผู ้เรี ยบเรี ยงหวังเป็ นอย่างยิ่งว่าแผนการจัดการเรี ยนรู ้ฉบับนี้ จะเป็ นประโยชน์ต่อ
การสอนของ ครู และการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยน นักศึ กษา วิ ทยาลัยเทคนิคลาปาง เพื่ อให้การศึกษาทัดเทียม
กับระดับสากล ต่อไป
นายสุ ทศั น์ สุ ขารมย์
ครู แผนกวิ ชาช่างยนต์
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สารบัญ
หน้า
คานา
สารบัญ
ลักษณะรายวิ ชา
ตารางวิ เคราะห์หลักสู ตร
งาน และเวลาที่ใช้ในการจัดการเรี ยนรู ้
ตารางวิ เคราะห์จุดประสงค์การเรี ยนรู ้
แผนการจัดการเรี ยนรู ้
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ หน่วยที่ 1 หลักและวิ ธีการในการจัดทาโครงการ
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ หน่วยที่ 2 การเลื อกหัวข้อโครงการ
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ หน่วยที่ 3 การเขี ยนโครงการ
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ หน่วยที่ 4 การทาโครงการ
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ หน่วยที่ 5 การนาเสนอผลงาน
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ หน่วยที่ 6 การประเมินผลโครงการ
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ หน่วยที่ 7 นวัตกรรมสิ่ งประดิ ษฐ์และทรัพย์สินทางปั ญญา
ภาคผนวก ก
จุ ดประสงค์รายวิ ชา / คาอธิ บายรายวิ ชา
หน่วยการเรี ยน / เกณฑ์การให้คะแนน
power point หน่วยที่ 1 หลักการและวิธีการจัดทาโครงการเบื้องต้น
power point หน่วยที่ 2 การเลื อกหัวข้อโครงการ
power point หน่วยที่ 3 การเขี ยนโครงการ
power point หน่วยที่ 4 การทาโครงการ
power point หน่วยที่ 5 การนาเสนอผลงาน
power point หน่วยที่ 6 การประเมินผลโครงการ
power point หน่วยที่ 7 นวัตกรรมสิ่ งประดิ ษฐ์และทรัพย์สินทางปั ญญา
ภาคผนวก ข
- แบบทดสอบก่อนเรี ยน หน่วยที่ 1
- เฉลยแบบทดสอบก่อนเรี ยน หน่วยที่ 1

ก
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3
6
9
9
17
24
31
38
45
52
60
61
62
64
72
78
86
95
99
105
112
113
116
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สารบัญ (ต่ อ)
หน้า
ภาคผนวก ข
- แบบทดสอบหลังเรี ยน หน่วยที่ 1
- เฉลยแบบทดสอบหลังเรี ยน หน่วยที่ 1
- แบบทดสอบก่อนเรี ยน หน่วยที่ 2
- เฉลยแบบทดสอบก่อนเรี ยน หน่วยที่ 2
- แบบทดสอบหลังเรี ยน หน่วยที่ 2
- เฉลยแบบทดสอบหลังเรี ยน หน่วยที่ 2
- แบบทดสอบก่อนเรี ยน หน่วยที่ 3
- เฉลยแบบทดสอบก่อนเรี ยน หน่วยที่ 3
- แบบทดสอบหลังเรี ยน หน่วยที่ 3
- เฉลยแบบทดสอบหลังเรี ยน หน่วยที่ 3
- แบบทดสอบก่อนเรี ยน หน่วยที่ 4
- เฉลยแบบทดสอบก่อนเรี ยน หน่วยที่ 4
- แบบทดสอบหลังเรี ยน หน่วยที่ 4
- เฉลยแบบทดสอบหลังเรี ยน หน่วยที่ 4
- แบบทดสอบก่อนเรี ยน หน่วยที่ 5
- เฉลยแบบทดสอบก่อนเรี ยน หน่วยที่ 5
- แบบทดสอบหลังเรี ยน หน่วยที่ 5
- เฉลยแบบทดสอบหลังเรี ยน หน่วยที่ 5
- แบบทดสอบก่อนเรี ยน หน่วยที่ 6
- เฉลยแบบทดสอบก่อนเรี ยน หน่วยที่ 6
- แบบทดสอบหลังเรี ยน หน่วยที่ 6
- เฉลยแบบทดสอบหลังเรี ยน หน่วยที่ 6
- เฉลยแบบทดสอบก่อนเรี ยน หน่วยที่ 7
- แบบทดสอบหลังเรี ยน หน่วยที่ 7
- เฉลยแบบทดสอบหลังเรี ยน หน่วยที่ 7

117
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144
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สารบัญ (ต่ อ)
หน้า
ภาคผนวก ข
- แบบทดสอบหลังเรี ยน หน่วยที่ 7

ภาคผนวก ค

168
169

- แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนทฤษฏี
- เฉลยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนทฤษฏี
ภาคผนวก ง
- แบบประเมินคุ ณธรรม จริ ยธรรม ค่านิยม และคุ ณลักษณะที่พึงประสงค์
- ใบประเมินงานกลุ ่ม

170
185
186
187
188
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ลักษณะรายวิชา
ชื่ อรายวิชา โครงการ รหั สวิชา 3101- 8501
ระดับชั้ น ปวส. 2 สาขาวิชา/แผนกวิชา เทคนิคยานยนต์ / ช่างยนต์
หน่ วยกิต 4 จานวนชั่ วโมงรวม 72 ชัว่ โมง
ทฤษฏี/ปฏิบัติ 4 ชั่วโมง/สัปดาห์

จุดประสงค์ รายวิชา
1. เพื่ อให้เข้าใจขั้นตอนและกระบวนการสร้างและหรื อพัฒนางานอาชี พอย่างเป็ นระบบ
2. เพื่ อให้สามารถบูรณาการความรู ้และทักษะในการสร้างและหรื อพัฒนางานในสาขา
วิ ชาชี พตามกระบวนการ วางแผน ดาเนินงาน แก้ไขปั ญหา ประเมิ นผล ท ารายงาน
และนาเสนอผลงาน
3. เพื่ อให้มีเจตคติ และกิจนิสัยในการศึ กษาค้ นคว้าเพื่ อสร้างและหรื อ พั ฒ นางานอาชี พ
ด้วยความรับผิ ดชอบ มีวินยั คุ ณธรรม จริ ยธรรม ความคิ ดริ เริ่ มสร้างสรรค์ ขยัน อดทน
และสามารถทางานร่วมกับผู ้อื่น

คาอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิ บตั ิ เกี่ยวกับการบูรณาการความรู ้และทักษะในระดับเทคนิคที่ ส อดคล้ อ ง
กับสาขาวิ ชาชี พ ที่ศึกษาเพื่ อสร้ างและหรื อพัฒนางานด้วยกระบวนการทดลอง สารวจ ประดิ ษฐ์
คิ ดค้น หรื อการปฏิ บตั ิ งานเชิงระบบ การเลื อกหัวข้อโครงการ การศึ กษาค้นคว้าข้อมูลและเอกสาร
อ้างอิ ง การเขี ยนโครงการ การด าเนินงานโครงการ การเก็บรวบรวมข้อมูล วิ เคราะห์และแปลผล
การสรุ ปจั ด ท ารายงาน การน าเสนอผลงานโครงการ ด าเนิ นการ เป็ นรายบุ ค คลหรื อ กลุ ่ ม
ตามลักษณะของงานให้แล้วเสร็จในระยะเวลาที่กาหนด

สมรรถนะของรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกีย่ วกับหลักการและกระบวนการสร้ างและหรื อพัฒนางานอาชี พ
อย่าง เป็ นระบบ
2. เขี ยนโครงการสร้างและหรื อพัฒนางานตามหลักการ
3. ดาเนินงานตามแผนงานโครงการตามหลักการและกระบวนการ
4. เก็บข้อมูล วิ เคราะห์ สรุ ปและประเมินผลการดาเนินงานโครงการตามหลักการ
5. รายงานผลการปฏิบตั ิ งานโครงการตามรู ปแบบ
6. นาเสนอผลการดาเนินงานด้วยรู ปแบบวิ ธีการต่าง ๆ
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แผนการจั ดการเรียนรู้
รหั ส 3101- 8501 วิ ชา โครงการ
ชื่ อหน่ วย หลักและวิ ธีการในการจัดทาโครงการ

หน่วยที่ 1
สอนครั้งที่ 1-2
ชั่วโมงรวม 4

1.หั วข้ อเรื่อง
1.1 จุ ดประสงค์ของการเรี ยนวิ ชาโครงการ
1.2 ความหมายของโครงการ
1.3 การสอนแบบโครงการ
1.4 ความสาคัญของการจัดทาโครงการด้านอาชีวศึกษา
1.5 บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดทาโครงการ
1.6 ประเภทของโครงการ
1.7 กระบวนการ และขั้นตอนการจัดทาโครงการ
1.8 รายละเอี ยดของคู ่มือเรี ยบเรี ยงโครงการ
1.9 รู ปแบบการจัดรู ปเล่มโครงการ
1.10 การเขี ยนรายละเอี ยดกระบวนการจัดทาโครงการในแต่ละขั้นตอนได้
1.11 การเขี ยนขั้นตอนการดาเนินการ ระหว่างการดาเนินงาน และขั้นสิ้ นสุ ดโครงการได้
1.12 การนาเสนอหัวข้อโครงการ
2. สาระสาคัญ
โครงการ (Project) เป็ นกิจกรรมทางวิ ชาการที่ ใช้ ก ระบวนการทางวิ ทยาศาสตร์ มาใช้ ในการ
แก้ปัญหาเพื่ อที่จะพัฒนาผู ้เรี ยนให้รู้จักพิ จารณา วิ เคราะห์ มีเหตุ ผล มีกฎเกณฑ์ และมีระบบ
สานักงานคณะกรรมการการอาชี วศึ กษาได้มีนโยบาย ในการพัฒนาคุ ณภาพผู ้เรี ยน โดยเน้นให้ มี
การพัฒนาทักษะการคิ ดเชิ งระบบ โดยเฉพาะผูจ้ ะสาเร็จอาชี วศึกษาต้องทาวิ จัยอย่างง่ายเป็ น
เพื่ อ
ยกระดับทักษะการคิ ดของผูเ้ รี ยน ให้คิดอย่างเป็ นระบบไปสู ่การพัฒนาตนเอง และพัฒนางานในอนาคต
3. สมรรถนะอาชี พ
3.1 ผู ้เรี ยนสามารถเข้าใจจุ ดประสงค์ของการเรี ยนวิ ชาโครงการได้
3.2 ผู ้เรี ยนสามารถให้ความหมายของโครงสร้างได้
3.3 ผู ้เรี ยนสามารถอธิ บายสอนแบบโครงการได้
3.4 ผู ้เรี ยนสามารถบอกความสาคัญของการจัดทาโครงการด้านอาชี วศึ กษาได้
3.5 ผู ้เรี ยนสามารถบอกบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดทาโครงการได้
3.6 ผู ้เรี ยนสามารถอธิ บายประเภทของโครงการได้
3.7 ผู ้เรี ยนสามารถบอกกระบวนการ และขั้นตอนการจัดทาโครงการได้
3.8 ผู ้เรี ยนสามารถบอกรายละเอี ยดของคู ่มือเรี ยบเรี ยงโครงการได้
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3. สมรรถนะอาชี พ (ต่ อ)
3.9 ผู ้เรี ยนสามารถบอกรู ปแบบการจัดรู ปเล่มโครงการได้
3.10 ผู ้เรี ยนสามารถเขี ยนรายละเอี ยดกระบวนการจัดทาโครงการในแต่ละขั้นตอนได้
3.11 ผู ้เรี ยนสามารถเขี ยนขั้นตอนการดาเนินการระหว่าง การดาเนินงาน และขั้นสิ้ นสุ ดโครงการได้
3.12 ผู ้เรี ยนสามารถนาเสนอหัวข้อโครงการได้
4. จุ ดประสงค์ การเรียนรู้ทั่วไป
4.1 เพื่ อให้ผู้เรี ยนรู ้จุดประสงค์ของการเรี ยนวิ ชาโครงการ
4.2 เพื่ อให้ผู้เรี ยนเข้าใจความหมายของโครงการ
4.3 เพื่ อให้ผู้เรี ยนเข้าใจการสอนแบบโครงการ
4.4 เพื่ อให้ผู้เรี ยนเข้าใจความสาคัญของการจัดทาโครงการด้านอาชี วศึ กษา
4.5 เพื่ อให้ผู้เรี ยนรู ้บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดทาโครงการ
4.6 เพื่ อให้ผู้เรี ยนรู ้ประเภทของโครงการ
4.7 เพื่ อให้ผู้เรี ยนรู ้กระบวนการ และขั้นตอนการจัดทาโครงการ
4.8 เพื่ อให้ผู้เรี ยนรู ้รายละเอี ยดของคู ่มือเรี ยบเรี ยงโครงการ
4.9 เพื่ อให้ผู้เรี ยนเข้าใจรู ปแบบการจัดรู ปเล่มโครงการ
4.10 เพื่ อให้ผู้เรี ยนรู ้การเขี ยนรายละเอี ยดกระบวนการจัดทาโครงการในแต่ละขั้นตอนได้
4.11 เพื่ อให้ผู้เรี ยนเข้าใจการเขี ยนขั้นตอนการดาเนินการ ระหว่างการดาเนินงาน และขั้นสิ้ นสุ ด
โครงการได้
4.12 เพื่ อให้ผู้เรี ยนเข้าใจการนาเสนอหัวข้อโครงการ
5. จุ ดประสงค์ เชิ งพฤติกรรม
5.1 เพื่ อให้ผู้เรี ยนสามารถอธิ บายจุ ดประสงค์ของการเรี ยนวิ ชาโครงการได้
5.2 เพื่ อให้ผู้เรี ยนสามารถเขี ยนความหมายของโครงการได้
5.3 เพื่ อให้ผู้เรี ยนสามารถอธิ บายการสอนแบบโครงการได้
5.4 เพื่ อให้ผู้เรี ยนสามารถบอกความสาคัญของการจัดทาโครงการด้านอาชี วศึ กษาได้
5.5 เพื่ อให้ผู้เรี ยนสามารถบอกบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดทาโครงการได้
5.6 เพื่ อให้ผู้เรี ยนสามารถอธิ บายประเภทของโครงการได้
5.7 เพื่ อให้ผู้เรี ยนสามารถบอกกระบวนการ และขั้นตอนการจัดทาโครงการได้
5.8 เพื่ อให้ผู้เรี ยนสามารถบอกรายละเอี ยดของคู ่มือเรี ยบเรี ยงโครงการได้
5.9 เพื่ อให้ผู้เรี ยนสามารถบอกรู ปแบบการจัดรู ปเล่มโครงการได้
5.10 เพื่ อให้ผู้เรี ยนสามารถเขี ยนรายละเอี ยดกระบวนการจัดทาโครงการในแต่ละขั้นตอนได้
5.11 เพื่ อให้ผู้เรี ยนสามารถเขี ยนขั้นตอนการดาเนินการระหว่าง การดาเนินงาน และขั้นสิ้ นสุ ด
โครงการได้
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5.12 เพื่ อให้ผู้เรี ยนสามารถนาเสนอหัวข้อโครงการได้
6. ด้ านคุณธรรมจริยธรรม
6.1 ความมีวินยั เข้าเรี ยนตรงเวลา แต่งกายได้ถูกต้อง ปฏิ บตั ิ ตามกฎของห้องเรี ยน
6.2 ความขยัน อดทน ตั้งใจ และมีสติ ในการทางานเสร็จตามกาหนดเวลา
6.3 ความซื่ อสัตย์ สุ จริ ต
6.4 ร่วมกันดู แลทรัพย์สมบัติของส่วนรวมตลอดจนดู แลรักษาความสะอาดของอุปกรณ์
และห้องเรี ยน
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กิจกรรมการเรียนการสอน
ขั้ นตอนการสอนหรือกิจกรรมผู้สอน
1.ขั้ นเตรียม
1.1 เตรี ยมการสอน
1.2 เตรี ยมเอกสารประกอบการสอน
1.3 เตรี ยมสื่ อการสอน
1.4 เตรี ยมการวัดผล ประเมินผล

ขั้ นตอนการเรียนหรือกิจกรรมของผู้เรียน
 ผู ้เรี ยนเตรี ยมพร้อมในการเรี ยน
 เตรี ยมเอกสารประกอบการเรี ยน
 เตรี ยมจดบันทึก

 ผู ้เรี ยนจัดแบ่งผู ้เรี ยนออกเป็ นกลุ ่ม ๆละ 2 คน

2.ขั้ นนาเข้ าสู่ บทเรียน
2.1 พู ดคุ ยทาความรู ้จักกับผู ้เรี ยนและแนะนา ตัวเอง  แนะนาตัวเองต่อครูและสมาชิกในห้องเรียน
2.2 บอก/สนทนาเกี่ยวกับหลักและวิธีในการจัดทา  รับฟังหรือแสดงความคิดเห็น
โครงการ
3.ขั้ นตอนให้ ข้อมูล
3.1 ผู้สอนตรวจสอบความเรี ยบร้อยของห้องเรี ยน  นักเรี ยน : ตอบคาถามเกี่ยวกับจุ ดประสงค์การ
เรี ยนรู ้ ประกอบด้ ว ย ประกอบด้ ว ย บทนา
3.2 ผู ้สอน ตรวจสอบความเรี ยบร้ อ ยของผู ้ เ รี ยน
ความหมายของโครงการ ความส าคั ญ ของ
บอกชื่ อวิ ชา รหั ส วิ ชา จุ ดประส งค์ ร ายวิ ช า
โครงการ ประโยชน์ของการจั ด ท าโครงการ
ค าอธิ บายรายวิ ชา เกณฑ์ ก ารประเมิ นผล และ
ประเภทของโครงการ ลั ก ษณะการจั ด ท า
กฎระเบียบการใช้ห้องเรี ยน
โครงการ และขั้นตอนการทาโครงการ
3.3 อบรมคุ ณธรรมจริ ยธรรมและให้ นัก เรี ยนท า
แบบฝึ กหัดก่อนเรี ยน หน่วยที่ 1
3.4 ครู :บรรยายเนื้ อ หาในบทเรี ยนเกี่ ย วกั บ
จุ ดประสงค์การเรี ยนรู ้
3.5 ครู : สรุ ปในสัปดาห์น้ จี ะศึ กษาเกีย่ วกับความรู ้
เบื้องต้นในการจัดทาโครงการ
4.ขั้ นสรุป
4.1 ครู และนักเรี ยนร่วมกันสรุ ปเนื้อหาในหน่วย
เรี ยน
4.2 ครู ให้นกั เรี ยนทาแบบทดสอบหลังเรี ยน
หน่วยที่ 1 และใบงานหน่วยที่ 1
4.3 ครู ตรวจผลงานการทาแบบทดสอบหลังเรี ยน

 ผู ้เรี ยนรับฟั งการสรุ ป และสอบถามข้อสงสัย
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หน่วยที่ 1 และใบงานหน่วยที่ 1
4.4 ครู และนักเรี ยน ร่วมกันตรวจแบบทอสอบ
ก่อน/หลังเรี ยน หน่วยที่ 1และใบงานหน่วยที่ 1
5. ขั้ นวัดผล และประเมินผล
 ผู ้เรี ยนทาแบบทดสอบก่อน/หลังเรี ยน
5.1 คะแนนจากการทาแบบทดสอบก่อน/หลัง
หน่วยที่ 1 และใบงานหน่วยที่ 1
เรี ยน หน่วยที่ 1 และใบงานหน่วยที่ 1
5.2 แบบประเมินคุ ณธรรม จริ ยธรรม ค่านิยมและ
คุ ณลักษณะที่พึงประสงค์

งานที่มอบหมาย / กิจกรรม
ก่อนเรี ยน
- ชี้ แจงจุ ดประสงค์การเรี ยนรู ้
ขณะเรี ยน
- อธิ บายและให้คาแนะนาข้อสงสัย
- สังเกต และแบบประเมินคุ ณธรรมจริ ยธรรม
หลังเรี ยน
- สรุ ปเนื้อหาสาระสาคัญ และตอบคาถาม
สื่ อการเรียนการสอน
สื่ อสิ่ งพิมพ์
1. คู ่มือการเรี ยบเรี ยงโครงการ
2. เอกสารประกอบการสอน รหัสวิ ชา 3101- 8501 วิ ชาโครงการ
สื่ อโสตทัศน์ (ถ้ ามี)
1. power point
2. VDO หรื อ VCD
3. Internet
การประเมินผล
1. จากการทาแบบทดสอบก่อน/หลังเรี ยน หน่วยที่ 1 และใบงานหน่วยที่ 1
2. แบบประเมินคุ ณธรรม จริ ยธรรม ค่านิยมและคุ ณลักษณะที่พึงประสงค์
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เอกสารอ้ างอิ ง
แดงต้อย คนธรรพ์. โครงการ (project) กรุ งเทพฯ : ศู นย์หนังสื อเมืองไทย.
วิ ทยาลัยเทคนิคลาปาง. คู่มือการดาเนินงาน การพัฒนาสิ่ งประดิษฐ์ นวัตกรรม และโครงงาน
วิทยาศาสตร์ อาชี วศึกษา. ลาปาง : วิ ทยาลัยเทคนิคลาปาง, 2556.

แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่ านิ ยม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ชื่ อ – สกุ ล ...............................................ระดับชั้น.................กลุ ่ม……… / สาขา.............................
ล าดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

รายการพฤติกรรมที่ป ระเมิน
ความเป็ นผู ้นาและผูต้ ามที่ดี
ความคิ ดริ เริ่ มสร้างสรรค์
ความรอบคอบต่อการปฏิบตั ิ งาน
มีความสนใจใฝ่ รู ้ในเรื่ องที่ศึกษา
มีความรับผิ ดชอบต่องานและหน้าที่
การตรงต่อเวลา
การยอรับฟั งความคิ ดเห็นของผูอ้ ื่ น
การให้ความร่วมมือในการทางานเป็ นทีม
การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อผู ้อื่น
มีความกระตื อรื อร้นต่อการปฏิบตั ิ งาน
รวมคะแนน

เกณฑ์การประเมิน
34 - 40
27 - 33
20 - 26
0 - 19

ผลการประเมิน

=
=
=
=

4
3
2
1

ดี มาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุ ง

ระดับคะแนน
1 2 3 4

เกณฑ์ ระดับ
การประเมิน
4 = ดี มาก
3 = ดี
2 = พอใช้
1 = ปรับปรุ ง

คะแนนรวม
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ใบประเมินงานกลุ่ม
วันที่..................../............../.......................
รหัส 3101 -8501

วิ ชาโครงการ

หน่วยที่เรี ยน..................

หัวข้อ / ชื่ องาน
สอนครั้งที่ ....................
................................................................................................................. สัปดาห์ที่ ......................
.................................................................................................................
จุ ดประสงค์…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
มาตรส่วนประเมินค่า
ข้อ
รายการหัวข้อที่ประเมิน
1 2 3 4
การทางานเป็ นทีม
ตรงตามวัตถุ ประสงค์
ถู กต้องตามหลักวิชาการ
ความครบถ้วนสมบูรณ์ของเนื้อหา
การนาเสนอ
รวม
สรุ ปคะแนนที่ได้................................................................................................................................
กลุ ่มที่ ...................................
ชื่ อสมาชิ กในกลุ ่ม
1..........................................................................
2..........................................................................
3..........................................................................
4.........................................................................
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บันทึกหลังการสอน
1. ผลการใช้แผนการจัดการเรี ยนรู ้
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
2. ผลการเรี ยนของผูเ้ รี ยน
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
3. ผลการสอนของผู ้สอน
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
4. การแก้ไข / การปรับปรุ ง / พัฒนา
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

ลงชื่ อ………………….……………...ผู ้บนั ทึกการสอน
( นายสุ ทศั น์ สุ ขารมย์ )
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