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____________ 

แผนงาน เงินอุดหนุนคาใชจายสนับสนุนการผลิตบัณฑิตผลผลิตที่ ๒ 

๑.ชื่อโครงการ              โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนการจัดการเรียนรู 

๒. สถานภาพของโครงการ    โครงการตอเนื่อง  

๓. ชื่อหนวยงาน    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆนครพนม 

๔. ผูรับผิดชอบโครงการ    นายมาวิน  โทแกว 

๕. ขอมูลพื้นฐานของโครงการ 

 ๕.๑ ประเภทโครงการ 

  Οผลิตบัณฑิต      Ο พัฒนาคุณภาพนิสิต Ο พัฒนาการเรียนการสอน 

  Ο พัฒนาบุคลากร    Ο บริการวิชาการแกชุมชน Ο ทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม 

  Ο วิจัย        Ο อื่นๆ (ระบุ)   กิจกรรมสงเสริมและพัฒนานิสิต   

         ๕.๒ ความสัมพันธการบรูณาการโครงการกับการเรียนการสอน และ/หรือการบริการวิชาการ 

และ/หรือการทํานุงบํารุงศิลปวัฒนธรรม และ/หรือการวิจัย 

 Ο หลักสูตร/รายวิชา ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑ - ๒   ปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษา ๒  

         และปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษา ๓ 

 Ο องคความรูในเรื่อง การเขียนแผนการจัดการเรียนรู 

 Ο การวิจัย เรื่อง  ................................................................................... 

๕.๓ ความรวมมือกับหนวยงานอืน่ 

Οหนวยงานภายนอก (ระบุ) สํานักเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษาเขต ๒๒ 

 Ο หนวยงานภายใน (ระบุ) วิทยาลัยสงฆนครพนม 

 

 



๒ 

 ๕.๔ ความสอดคลองกับยุทธศาสตรของวิทยาลัยสงฆนครพนม 

 

ระดับ ประเภท ขอที่ เรื่อง 

วิทยาลัยสงฆ

นครพนม 

ยุทธศาสตร ๑ พัฒนาการผลิตบณัฑิตใหมีคุณภาพ 

เปาประสงค  ๑.๑ บัณฑิตมีคุณลักษณะตามนวลักษณ และ กรอบมาตรฐาน

คุณวุฒริะดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF: HEd) 

กลยุทธ ๑.๑.๑ สงเสริมและสนับสนนุโครงการและกจิกรรมการพัฒนา

นิสิตใหมลัีกษณะตามนวลักษณและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF: HEd) และใหมีศักยภาพ

เปนที่ยอมรับ 

 

๕.๗ ความสอดคลองกับระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

ระดับ องคประกอบ ตัวบงชี้ ประเด็น 

ระบบการประกัน

คุณภาพการศึกษา

ภายในหลักสูตร 

๓ 

 

๓.๒ 

 

การสงเสริมและพัฒนานิสิต 

 

สอดคลองกับ

คุณลักษณะท่ีพึง

ประสงคของนิสิต 

(TQF)  

ขอที่ ๑ คุณธรรม จริยธรรม 

ขอที ่๒ ความรู 

ขอที่ ๓ ดานทักษะทางปญญา 

ขอที่ ๔ ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

ขอที่ ๕ ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลย ี

ขอที่ ๖ ทักษะการจัดการเรียนรู 

  

 ๕.๘ ความสอดคลองกับมาตรฐานวิชาชีพครู 

ระดับ มาตรฐาน สมรรถนะ  

มาตรฐานวิชาชีพครู   

คุรุสภา 

ขอ ๑๒ ขอ ๑ ๑. สามารถจัดทําแผนการจัดการ

เรียนรู 

๒. สามารถจัดการเรียนรูในสาขา

วิชาเอก 

 

 

 



๓ 

๖. หลักการและเหตุผล 

 การวางแผนจัดการเรียนรูจะชวยใหนิสิตผูสอนทราบวา ในแตละสัปดาหหรือแตละชั่วโมงผูสอน

ควรจะสอนรายละเอียดอะไร ขอบขายสาระการเรียนรูครอบคลุมเรื่องราวอะไรบาง รวมทั้งการสํารวจ

สภาพปญหาตาง ๆ ที่จะชวยใหผูสอนเกิดความมั่นใจในการจัดการเรียนรูและสามารถเปนเครื่องมือวัด

ประสิทธิภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู เพ่ือทราบความเหมาะสมในการจัดกิจกรรมแตละเนื้อหา และเปน

ขอมูลพื้นฐานในการพัฒนากิจกรรมใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

 นอกจากนั้น แผนการจัดการเรียนรูยังเปนเครื่องมือประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหสามารถ

บรรลุวัตถุประสงคการเรียนรูที่กําหนด เปนเครื่องมือสําหรับผูปฏิบัติการสอนแทน สามารถจัดกิจกรรม

การเรียนรูตามสาระที่กําหนดไดอยางเหมาะสม และยังชวยใหผูสอนมีโอกาสศึกษาคนควาและเรียนรูการ

จัดกิจกรรมการเรียนรูในรูปแบบตาง ๆ เพ่ือประกอบการเขียนแผนการเรียนรูท่ีเหมาะสมกับเนื้อหาและ

ผูเรียน 

จากเหตุผลขางตน สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษและสาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆนครพนม จึงไดจัดใหมีโครงการอบรมการเขียนแผนการจัดการ

เรียนรูแกนิสิตป ๔ ที่จะขึ้นป ๕ (หลักสูตร ๕ ป) และนิสิตป ๒ จะขึ้นป ๓ (หลักสูตร ๔ ป) ในปการศึกษา 

๒๕๖๔ นี้ในสาขาขึ้นและเพื่อเตรียมความพรอมแกนิสิตในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา โดยมี

วัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาศักยภาพนิสิต และพัฒนาการเรียนการสอนไดอยางเต็มศักยภาพ 
 

๗.วัตถุประสงคของโครงการ 

 ๗.๑ เพ่ือใหนิสิตมีความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรูและการจัดทําตัวชี้วัดของหลักสูตร 

 ๗.๒ เพ่ือรองรับงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและวิทยาลัยสงฆนครพนม 
 

๘. ลักษณะกิจกรรม 

  อบรมเชิงวชิาการและปฏิบัติการการเขียนแผนการจัดการเรียนรูและวิเคราะหตัวชี้วดัของหลักสูตร  
 

๙. ผลการดําเนินงาน 

 ๙.๑ ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

 ตารางที่ ๑ ตารางแสดงผลวิเคราะหรอยละ ของจํานวนผูตอบแบบสอบถาม (รูป/คน) 

 

 จํานวนผูตอบ(รูป/คน) รอยละ 

สถานภาพ 

คณาจารย คณะครุศาสตร ๑๐ ๑๑.๗๖ 

วิทยากร  ๒ ๗.๑๔ 



๔ 

นิสิต ๗๓ ๘๕.๘๘ 

รวม ๘๕ ๑๐๐.๐๐ 

ระดับการศึกษา 

กําลังศกึษาปริญญาตรี ๗๓ ๘๕.๘๘ 

ปริญญาตรี   - - 

ปริญญาโท   ๙ ๓๒.๑๔ 

ปริญญาเอก ๓ ๓.๓๕ 

รวม ๘๕ ๑๐๐.๐๐ 

อายุ 

นอยกวา ๒๑ ป ๓๙ ๔๕.๘๘ 

๒๑ – ๓๐ ป ๓๖ ๔๒.๓๕ 

๓๑ – ๔๐ ป ๗ ๘.๒๓ 

๔๑ ปขึ้นไป ๓ ๓.๕๓ 

รวม ๘๕ ๑๐๐.๐๐ 

 

 จากตารางที่ ๑ แสดงจํานวนผูตอบแบบสอบถามหากจําแนกเปนสถานภาพพบวา เปนนิสิต 

จํานวน  ๗๓  รูป/คน คิดเปนรอยละ ๘๕.๘๘ และอาจารย ๑๐ รปู/คน คิดเปนรอยละ ๑๑.๗๖ 

 จําแนกตามระดับการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามเปนผูที่กําลังศึกษาปริญญาตรี  จํานวน ๗ 

รูป/คน คิดเปนรอยละ ๘๕.๘๘ รองลงมาเปนปริญญาโท  จํานวน ๙ คน คิดเปนรอยละ ๓๒.๑๔ และ

ปริญญาเอก จํานวน ๓ คน คิดเปนรอยละ ๓.๓๕ 

 จําแนกตามอาย ุพบวา ผูเขารวมโครงการอายุนอยกวา ๒๑ ป จํานวน ๓๙ รูป/คน คิดเปนรอยละ 

๔๕.๘๘  รองลงมา ๒๑ – ๓๐ ป จํานวน ๓๖  รูป/คน คิดเปนรอยละ  ๔๒.๓๕ และ ๓๑ – ๔๐ ป จํานวน 

๗  รูป/คน คิดเปนรอยละ  ๘.๒๓ 

 ๙.๒ ความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถาม 

 ผูรับผิดชอบโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนการจัดการเรียนรู มหาวิทยาลัยมหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาลัยสงฆนครพนมประจําปงบประมาณ ๒๕๖๓ จํานวน ๑๐ ขอ  โดยมีเกณฑ

การประเมินคาคะแนน (Rating Scale) แบงออกเปน ๕ ระดับ คือ 

  ๕ หมายถึง ความพึงพอใจอยูในระดับ มากที่สุด 

  ๔ หมายถึง ความพึงพอใจอยูในระดับ มาก 

  ๓ หมายถึง ความพึงพอใจอยูในระดับ ปานกลาง 

  ๒ หมายถึง ความพึงพอใจอยูในระดับ นอย 

  ๑ หมายถึง ความพึงพอใจอยูในระดับ นอยที่สุด 



๕ 

  เกณฑการแปลความหมาย ดังนี้          

  ชวงคะแนนเฉลี่ย  ผลการประเมิน   

  ๔.๕๑ - ๕.๐๐  ระดับมากที่สุด   

  ๓.๕๑ - ๔.๕๐  ระดับมาก   

  ๒.๕๑ - ๓.๕๐  ระดับปานกลาง   

  ๑.๕๑ - ๒.๕๐  ระดับนอย   

  ๑.๕๑ - ๑๕๐  ระดับนอยมาก 
 

 ตารางที่ ๒ แสดงผลการวิเคราะหคาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับระดับความพึง

พอใจของผูเขารวมโครงการ 

n=๘๕ 

ที ่ รายการประเมิน xത S.D. ระดับความ

พึงพอใจ 

๑. ทานมีความพรอมในการเขารวมกิจกรรมครัง้นี้มากนอยเพียงใด ๔.๒๘ ๐.๗๕ มาก 

๒. ระยะเวลาในการดําเนินการอบรมมีความเหมาะสม ๔.๒๓ ๐.๘๐ มาก 

๓. สถานท่ีในการอบรมมีความเหมาะสม ๔.๕๓ ๐.๖๐ มากที่สุด 

๔. ทานมคีวามรูกอนเขาอบรมเชิงปฏิบัติการ ๔.๐๕ ๐.๖๘ มาก 

๕. การบรรยาย “การวิเคราะหตวัชี้วัด และการเลือกรูปแบบการ

จัดการเรียนรู” วาที่รอยตรี ดร.นิพนธ บรรพสาร มีความ

นาสนใจ และตอยอดได 

๔.๔๐ ๐.๗๑ 

มาก 

๖. การบรรยาย “การวิเคราะหตวัชี้วัด และการเลือกรูปแบบการ

จัดการเรียนรู” ดร.ยศกร  สิทธศิักดิ์ไพบูลย  มีความนาสนใจ 

และตอยอดได 

๔.๓๘ ๐.๗๐ 

มาก 

๗ นิสิตสามารถทําตัวชี้วัดของหลักสูตรได ๔.๒๓ ๐.๖๒ มาก 

๘ ทานสามารถนําความรูที่ไดรับไปประยุกตใชไดจริงเมื่อตอง

ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 

๔.๓๘ ๐.๖๓ 
มาก 

๙ ทานสามารถเขียนแผนการจดัการเรียนรูไดอยางถูกตอง ๔.๓๘ ๐.๕๙ มาก 

๑๐ ทานมีความรูเพ่ิมมากข้ึนหลังเขารวมโครงการนี ้ ๔.๓๘ ๐.๕๙ มาก 

๑๑ ทานมีความพรอมในการเขารวมกิจกรรมครั้งนี้มากนอยเพียงใด ๔.๓๘ ๐.๖๗ มาก 

 รวม ๔.๓๒ ๐.๖๗ มาก 

 



๖ 

 จากตารางที่ ๒ พบวา ผูเขารวมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนการจัดการเรียนรู 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาลัยสงฆนครพนมประจําปงบประมาณ ๒๕๖๓  ไดแสดง

ความคิดเห็นในภาพรวมอยูในระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ ๔.๓๒ 

 เมื่อพิจารณาเปนรายขอ ถาหากจําแนกจากความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามมากที่สุด ๓ 

อันดับ ไดแก อันดับ ๑ คือ การบรรยาย “การวิเคราะหตัวชี้วัด และการเลือกรูปแบบการจัดการเรียนรู” 

วาที่รอยตรี ดร.นิพนธ บรรพสาร มีความนาสนใจ และตอยอดได และ สถานที่ในการอบรมมีความเหมาะสม 

คาเฉลี่ยเทากับ ๔.๕๓ ความพึงพอใจอยูในระดับ มากที่สุด อันดับ ๒ คือ การบรรยาย “การวิเคราะห

ตัวชี้วัด และการเลือกรูปแบบการจัดการเรียนรู” วาที่รอยตรี ดร.นิพนธ บรรพสาร มีความนาสนใจ และ

ตอยอดได คาเฉลี่ยเทากับ ๔.๔๐ ความพึงพอใจอยูในระดับ มาก และอันดับที่ ๓ คือ ทานมีความพรอมใน

การเขารวมกิจกรรมครั้งนี้มากนอยเพียงใด คาเฉลี่ยเทากับ ๔.๓๘ ความพึงพอใจอยูในระดับ มาก และขอ

ทีม่ีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ ทานมคีวามรูกอนเขาอบรมเชิงปฏิบัติการ คาเฉลี่ยเทากับ ๔.๐๕ ความพึงพอใจอยู

ในระดับ มาก 

 

 ๙.๓ ขอเสนอแนะที่เปนประโยชน 

  - อยากใหมีการจัดโครงการที่เกิดประโยชนที่สามารถนําไปใชไดจริงๆแบบนี้อีก 

  - อยากใหจัดโรคงการดีๆแบบนี้บอยๆครับ 

  - จัดกิจกรรมที่มีประโยชนอยางมากๆ อยางนี้อีกเรื่อยๆในทุกๆปการศึกษา 

 

 ๙.๔ เชิงเวลา 

        โครงการแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด คิดเปนรอยละ  ๑๐๐ 

๑๐.  งบประมาณดําเนินการ 

๑๐.๑  งบประมาณจากวิทยาลัยสงฆนครพนม            จํานวน  ๕๐,๐๐๐ บาท 
                                                             (หาหม่ืนบาทถวน) 

 

หมวดรายจาย รายการงบประมาณ คําของบประมาณ 

ป ๒๕๖๓ 

ชี้แจงรายละเอียด 

๑.งบดําเนินงาน  ๕๐,๐๐๐ บาท 

๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ   

    ๑.๑.๑ คาตอบแทน คาตอบแทนวิทยากร  คาตอบแทนวิทยากร วันที่ ๒๘ 

– ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔  จํานวน 

๒ วัน ๒ ทาน ๆ ละ (๕ ชั่วโมง 

* ๖๐๐ บาท) 

 จํานวน ๖,๐๐๐ บาท 



๗ 

    ๑.๑.๒ คาน้ํามัน

เชื้อเพลิงวิทยากร 

คาน้ํามันเชื้อเพลิง  ทานท่ี ๑ จากสกลนคร – 

วิทยาลัยสงฆนครพนม (๑๒๕ 

กม.x๔บาทx๒ ไป-กลับ เปนเงิน 

๑,๐๐๐ บาท) 

ทานท่ี ๒ จากอําเภอเมือง

นครพนม-วิทยาลัยสงฆ

นครพนม (๕๐ กม.x๔บาทx๒ 

ไป-กลับ เปนเงิน ๔๐๐ บาท) 

       รวมเปนเงิน ๑,๔๐๐ บาท 

    ๑.๑.๓ คาที่พัก

วิทยากร 

คาที่พัก  คาที่พัก ๑ คืน ๑,๐๐๐ บาท 

(คืนวันท่ี ๒๘ – ๒๙ มีนาคม 

๒๕๖๔ ) 

    ๑.๑.๔ คาอาหาร-

อาหารวาง 

๑) คาอาหาร  คาอาหารกลางวัน (เที่ยงวันที่ 

๒๘ – ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔) 

จํานวน ๒ วัน  (๘๕ รูป/คนx

๑๕๐ บาท x ๒ มื้อ) 

        จํานวน  ๒๕,๕๐๐  บาท 

๒) คาอาหารวาง  คาอาหารวาง เชา-บาย (วันที่ 

๒๘ – ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔) 

จํานวน ๒ วัน  (๘๕ รูป/คนx

๓๐ บาท x ๔ มื้อ) 

        จํานวน  ๑๐,๒๐๐  บาท 

    ๑.๑.๕ คาวัสดุอปุกรณ ๑) คาปายโครงการ  คาปายโครงการ (๓x๖x๑๕๐

บาท) 

        จํานวน  ๒,๗๐๐  บาท 

 ๒) คาถายเอกสาร  คาถายเอกสาร (๑๐๐ เลม x 

๓๒ บาท) 

        จํานวน  ๓,๒๐๐  บาท 

    

หมายเหต:ุ ถัวเฉล่ียทุกรายการ 



๘ 

๑๑. กิจกรรมการดําเนินงานและแผนการเบิกจายงบประมาณของโครงการ (PDCA) 

 

 

กิจกรรม/

ขั้นตอน 

การดําเนินงานและแผนการเบิกจายงบประมาณของโครงการ 

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ขั้นวางแผนงาน (P) ระบุขั้นตอนการวางแผน 

๑.ขออนุมัติ

โครงการ 

            

๒.ขออนุมัติ

ดําเนินการ 

            

๓.ประชุมการ

ทํางาน/เชิญ

วิทยากร 

            

             

 

ขั้นดําเนินการ (D) ระบุขั้นตอนการดําเนินงาน 

๑.จัดทําเอกสาร             

๒.จัดประชุม             

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) ระบุขั้นตอนการประเมินผล 

๑.จัดทําแบบ

ประเมิน 

            

๒.แจก-เก็บแบบ

ประเมิน 

            

๓.วิเคราะหและ

สรุปผลการ

ประชุม 

            

๔.รายงานผล             

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A) ระบุขั้นตอนการปรับปรุงตามผลการประเมิน 

นําขอเสนอแนะ

จากผูบริหารและ

ผูที่เก่ียวของมา 

            



๙ 

ปรับปรุงการ

ดําเนินงานใน

ครั้งตอไป 
 

๑๒. ระยะเวลาการดําเนินโครงงาน 

 วันอาทิตยที่ ๒๘ – วันจันทรที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 

๑๓. สถานที่ศกึษาดูงาน :  หองประชุมพระเทพวรมุนีฯ วิทยาลัยสงฆนครพนม 
 

๑๔. ประโยชนที่ไดรับจากการดําเนินโครงการ 

 ๑๔.๑. นิสิตสามารถเขียนแผนการจัดการเรียนรูและจัดทําตัวชี้วัดของหลักสูตรได 

 ๑๔.๒. นิสิตสามารถเขียนแผนการจัดการเรียนรูที่ถูกตองได 

๑๕. ปญหาอุปสรรคและแนวทางการแกปญหาในการดําเนินโครงการ 

 - ระยะเวลาในการดูงานนอยเกินไป 

๑๖. แนวทางการแกไขปญหา 

 - เพ่ิมระยะเวลาในการศึกษาดูงาน
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ภาคผนวก

























































 

แบบประเมินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนการจัดการเรียนรู 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาลัยสงฆนครพนม 

ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๓ 

วันท่ี  ๒๘-๒๙  มีนาคม  ๒๕๖๔ 

 

ตอนท่ี ๑ : ขอมูลทั่วไป (กรุณาทําเครื่องหมาย ที่ตรงกับความคดิเหน็ของทานมากที่สุด 
สถานภาพ อายุ ระดบัการศึกษา 

    บรรพชิต 

    คฤหัสถ 

 

     นอยกวา ๒๑ ป 

     ๒๑ – ๓๐ ป 

     ๓๑ – ๔๐ ป 

     ๔๑ ปข้ึนไป 

     กําลังศึกษาปรญิญาตร ี

     ปริญญาตร ี

     ปริญญาโท 

    ปริญญาเอก 

 

สวนที่ ๒: โปรดทําเครื่องหมายถูก √ ลงในชองใหถูกตองตามความเปนจริง 

 

ที ่

 

รายการ 
มา

กท
ี่สดุ

 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

นอ
ย 

นอ
ยท

ี่สุด
 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๑ ทานมีความพรอมในการเขารวมกิจกรรมครั้งนีม้ากนอยเพียงใด     

๒ ระยะเวลาในการดําเนินการอบรมมีความเหมาะสม     

๓ สถานท่ีในการอบรมมีความเหมาะสม     

๔ ทานมคีวามรูกอนเขาอบรมเชิงปฏิบัติการ     

๕ การบรรยาย “การวิเคราะหตวัชี้วัด และการเลือกรูปแบบการจัดการเรียนรู” 

วาที่รอยตรี ดร.นพินธ บรรพสาร มีความนาสนใจ และตอยอดได 

    

๖ การบรรยาย “การวิเคราะหตวัชี้วัด และการเลือกรูปแบบการจัดการเรียนรู” 

ดร.ยศกร  สิทธิศักดิไ์พบูลย  มีความนาสนใจ และตอยอดได 

    

๗ นิสิตสามารถทําตัวชี้วัดของหลักสูตรได     

๘ ทานสามารถนําความรูที่ไดรับไปประยุกตใชไดจริงเมื่อตองปฏบิัติการสอนใน

สถานศกึษา 

    

๙ ทานสามารถเขียนแผนการจดัการเรียนรูไดอยางถูกตอง     

๑๐ ทานมีความรูเพ่ิมมากข้ึนหลังเขารวมโครงการนี ้     
 

 

 

 



 

 
 

ตอนท่ี ๓. ขอเสนอแนะ 

            

            

             

  



 

 
 

ประมวลภาพประกอบ 
 

 
 

 



 

 
 

 

 
 

 
 



 

 
 

 
 

 
 



 

 
 

 
 

 


