
 

 

แผนการสอน/แผนการเรียนรู้ภาคทฤษฎี 
 แผนการสอน/การเรียนรู้ภาคทฤษฎี หน่วยท่ี  5 
 ช่ือวชิา  เขียนแบบไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ สอนสัปดาห์ท่ี  6 
 ช่ือหน่วย ผงังาน (Flow Chart) คาบรวม  3 

ช่ือเร่ือง  ผงังาน (Flow Chart) จ านวนคาบ 3 

หัวข้อเร่ือง 
       ดา้นความรู้        

1. การเขียนผงังาน 
2. ผงังานโปรแกรม 
3. โครงสร้างการท างานแบบมีการท างานซ ้ า 

 

 ดา้นทกัษะ 

4. ประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนัได ้ 

        

ดา้นคุณธรรม จริยธรรม 
5. ความรับผดิชอบ   
6. ความสนใจใฝ่รู้ 

 
สาระส าคญั 

ในการเขียนโปรแกรมใหก้บัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท างานตอ้งมีการเขียนผงังาน เพื่อวางล าดบัขั้นตอนการท า
ส าหรับโปรแกรมต่างๆ การเขียนผงังานมีลกัษณะเป็นการเขียนแบบรูปแผนภูมิ ซ่ึงแสดงล าดบัขั้นตอนการ
ท างานของเคร่ืองคอมพิวเตอร์จะแทนขอ้ความหรือค าพูด สัญลกัษณ์ในการเขียนผงังานพื้นฐาน ในการเขียนผงั
งาน คือ ตอ้งน าสัญลกัษณ์ต่างๆมาเรียงกนั เพื่อแสดงล าดบัขั้นตอน โดยใช้ลูกศรเช่ือมระหว่างสัญลกัษณ์ต่างๆ
เพื่อท าใหเ้กิดความเขา้ใจความหมายของสัญลกัษณ์ผงังานเป็นอยา่งดี ซ่ึงจะสามารถเขา้ใจการท างานได ้

 
 
      
 



 

 

สมรรถนะอาชีพประจ าหน่วย  
เขียนแบบในงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

จุดประสงค์การสอน/การเรียนรู้ 

 จุดประสงค์ทัว่ไป / บูรณาการเศรษฐกจิพอเพยีง      

1. เพื่อใหน้กัเรียนนกัศึกษาเขา้ใจวธีิการเขียนผงังาน (ด้านความรู้) 
2. เพื่อใหน้กัเรียนนกัศึกษารู้จกัสัญลกัษณ์ผงังาน (ด้านความรู้) 
3. เพื่อใหน้กัเรียนมีทกัษะในการเขียนผงังานโปรแกรม (ด้านทักษะ) 
4. เพื่อใหมี้เจตคติท่ีดีต่อการเตรียมความพร้อมดา้น วสัดุ  อุปกรณ์  และการปฏิบติังานอยา่งถูกตอ้ง ส าเร็จ

ภายในเวลาท่ีก าหนด มีเหตุและผลตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ด้านคุณธรรม จริยธรรม) 

 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม / บูรณาการเศรษฐกจิพอเพยีง 

1. อธิบายความหมายของผงังานได ้(ด้านความรู้) 
2. บอกประโยชน์ของผงังานได ้(ด้านความรู้) 
3. บอกวธีิการเขียนผงังานท่ีดีได ้(ด้านความรู้) 
4. บอกความหมายของสัญลกัษณ์ได ้(ด้านความรู้) 
5. อธิบายโครงสร้างการท างานแบบมีการท างานซ ้ าได ้(ด้านความรู้) 
6. สรุปขอ้แตกต่างระหวา่ง DO WHILE และ DO UNTILได ้(ด้านความรู้) 
7. ประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนัได ้ (ด้านทักษะ) 
8. การเตรียมความพร้อมดา้นการเตรียม วสัดุ  อุปกรณ์นกัศึกษาจะตอ้งกระจายงานไดท้ัว่ถึง  และตรงตาม

ความสามารถของสมาชิกทุกคน   มีการจดัเตรียมสถานท่ี  ส่ือ  วสัดุ อุปกรณ์ไวอ้ยา่งพร้อมเพรียง 
 (ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง) 

9. ความมีเหตุมีผลในการปฏิบติังาน ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  นกัศึกษาจะตอ้งมีการใช ้
เทคนิคท่ีแปลกใหม่ใช้ส่ือและเทคโนโลยีประกอบการน าเสนอท่ีน่าสนใจน าวสัดุในท้องถ่ินมา
ประยกุตใ์ช ้  อยา่งคุม้ค่าและประหยดั (ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง)  

 
 
 
 
 
 
 



 

 

เนือ้หาสาระการสอน/การเรียนรู้   

•  ด้านความรู้(ทฤษฎ)ี 

1. การเขียนผงังาน (Flowchart)  (จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อท่ี 1) 
ผงังาน คือ แผนภาพท่ีมีการใช้สัญลกัษณ์รูปภาพและลูกศรท่ีแสดงถึงขั้นตอนการท างานของโปรแกรม

หรือระบบทีละขั้นตอน รวมไปถึงทิศทางการไหลของขอ้มูลตั้งแต่แรกจนไดผ้ลลพัธ์ตามท่ีตอ้งการ 
 

2. ประโยชน์ของผงังาน  (จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อท่ี 2) 
- ช่วยล าดบัขั้นตอนการท างานของโปรแกรม และสามารถน าไปเขียนโปรแกรมไดด้ดยไม่สับสน 
- ช่วยในการตรวจสอบ และแกไ้ขโปรแกรมไดง่้าย เม่ือเกิดขอ้ผดิพลาด 
- ช่วยใหก้ารดดัแปลง แกไ้ข ท าไดอ้ยา่งรวดเร็วและสะดวก 
- ช่วยใหผู้อ่ื้นสามารถศึกษาการท างานของโปรแกรมไดอ้ยา่งง่าย และรวดเร็วมากข้ึน 
-  

3. วธีิการเขียนผงังานทีด่ี  (จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อท่ี 3) 
- ใชส้ัญลกัษณ์ตามท่ีก าหนดไว ้
- ใชลู้กศรแสดงทิศทางการไหลของขอ้มูลจากบนลงล่างหรือจากซา้ยไปขวา 
- ค าอธิบายในภาพควรสั้นกะทดัรัด และเขา้ใจง่าย 
- ทุกแผนภาพตอ้งมีลูกศรแสดงทิศทางเขา้-ออก 
- ไม่ควรโยงเส้นเช่ือมผงังานท่ีอยูไ่กลมากๆควรใชส้ัญลกัษณ์จุดเช่ือมต่อแทน 
- ผงังานควรมีการทดสอบความถูกตอ้งของการท างานก่อนน าไปเขียนโปรแกรม 

 
4. ความหมายสัญลกัษณ์ ANSI  (จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อท่ี 4) 

การเขียนผงัโปรแกรมจะประกอบไปดว้ยการใช้สัญลกัษณ์มาตรฐานต่างๆท่ีเรียกว่า สัญลกัษณ์ ANSI 
(American National Standards Institute) ในการสร้างผงังาน ดงัตวัอยา่งท่ีแสดงในรูปต่อไปน้ี 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

จุดเร่ิมตน้/ส้ินสุดของโปรแกรม 

 

ลูกศรแสดงทิศทางการท างานของโปรแกรมและการ
ไหลของขอ้มูล 

 

ใช้แสดงค าสั่งในการประมวลผลหรือการก าหนดค่า
ขอ้มูลใหก้บัตวัแปร 

 

แสดงการอ่านขอ้มูลจากหน่วยเก็บขอ้มูลส ารองเขา้สู่
หน่อยความจ าหลักภายในเคร่ืองหรือการแสดง
ผลลพัธ์จากการประมวลผลออกมา   

 

การตรวจสอบเง่ือนไขเพื่อตดัสินใจโดยจะมีเส้นออก
จากรูปเพื่อแสดงทิศทางการท างานต่อไป เง่ือนไข
เป็นจริงหรือเป็นเทจ็ 

 

แสดงผลหรือรายงานท่ีถูกสร้างออกมา 

 

แสดงจุดเช่ือมต่อของผงังานภายใน หรือเป็นท่ี
บรรจบของเส้นหลายเส้นท่ีมาจากหลายทิศทางเพื่อ
จะไปสู่การท างานอยา่งใดอยา่งหน่ึงท่ีเหมือนกนั 

 

การข้ึนหนา้ใหม่ ในกรณีท่ีผงังานมีความยาวเกินกวา่
ท่ีจะแสดงพอในหน่ึงหนา้ 

 
5. โครงสร้างการท างานแบบมีการท างานซ ้า  (จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อท่ี 5) 

เป็นโครงสร้างท่ีมีการประมวลผลกลุ่มค าสั่งซ ้ าหลายคร้ัง ตามลกัษณะเง่ือนไขก าหนด อาจเรียก การ
ท างานซ ้ าแบบน้ีไดอี้กแบบวา่ การวนลูป (Looping) โครงสร้างแบบการท างานซ ้ าน้ีจะมีอยู ่2 ประเภท คือ 

DO WHILE 
เป็นโครงสร้างท่ีมีการทดสอบเง่ือนไขก่อน ถา้เง่ือนไขเป็นจริงก็จะเขา้มาท างานในกลุ่มค าสั่งท่ีตอ้งท าซ ้ า 

ซ่ึงเรียกวา่ การเขา้ลูป หลงัจากนั้นก็จะยอ้นกลบัไปตรวจสอบเง่ือนไขใหม่อีก ถา้เง่ือนไขยงัคงเป็นจริงอยู ่ก็ยงัคง
ตอ้งท ากลุ่มค าสั่งซ ้ าหรือเขา้ลูปต่อไปอีก จนกระทัง่เง่ือนไขเป็นเทจ็ ก็จะออกจากลูปไปท าค าสั่งถดัไปท่ีอยูถ่ดัจาก 
DO WHILE หรืออาจเป็นการจบการท างาน 

 
 



 

 

DO UNTIL 
เป็นโครงสร้างการท างานแบบท างานซ ้ าเช่นกนั แต่มีการท างานท่ีแตกต่างจาก DO WHILE คือ จะมีการ

เขา้ท างานกลุ่มค าสั่งท่ีอยูภ่ายในลูปก่อนอยา่งนอ้ย 1 คร้ัง แลว้จึงจะไปทดสอบเง่ือนไข ถา้เง่ือนไขเป็นเท็จก็จะมี
การเขา้ท ากลุ่มค าสั่งท่ีตอ้งท าซ ้ าอีก หลงัจากนั้นก็จะยอ้นกลบัไปตรวจสอบเง่ือนไขใหม่อีก ถา้เง่ือนยงัคงเป็นเท็จ
อยู ่ก็ยงัตอ้งท ากลุ่มค าสั่งซ ้ าหรือเขา้ลุปต่อไปอีก จนกระทัง่เง่ือนไขเป็นจริง จึงจะออกจากลูปไปท าค าสั่งถดัจาก 
UNTIL หรืออาจเป็นการจบการท างาน 

 
6. ข้อแตกต่างระหว่าง DO WHILE และ DO UNTIL (จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อท่ี 6) 

- DO WHILE ในการท างานคร้ังแรกจะตอ้งมีการตตรวจสอบเง่ือนไขทุกคร้ัง ก่อนท่ีจะท าการเขา้
ลูปการท างาน 

- DO UNTIL การท างานคร้ังแรกจะยงัไม่มีการตรวจสอบเง่ือนไข แต่จะเขา้ไปท างานในลูปก่อน
อยา่งนอ้ย 1 คร้ัง แลว้จึงจะไปตรวจสอบเง่ือนไข 

- DO WHILE จะมีการเขา้ไปท างานในลูปก็ต่อเม่ือตรวจสอบเง่ือนไขแลว้พบวา่ เง่ือนไขเป็นจริง
แต่เม่ือพบวา่เง่ือนไขเป็นเทจ็ ก็จะออกจากลูปทนัที 

- DO UNTIL จะมีการเขา้ไปท างานในลูปก็ต่อเม่ือตรวจสอบเง่ือนไขแลว้พบวา่ เง่ือนไขเป็นเท็จ
แต่เม่ือพบวา่เง่ือนไขเป็นจริง ก็จะออกจากลูปทนัที 

-  

• ด้านทกัษะ(ปฏบิัติ)  (จดุประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อที ่7) 

               
1. แบบฝึกหดั 

 

• ด้านคุณธรรม/จริยธรรม/จรรยาบรรณ/บูรณาการเศรษฐกจิพอเพยีง   
    (จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อที ่8-9) 
 

1. การเตรียมความพร้อมดา้นการเตรียม วสัดุ  อุปกรณ์นกัศึกษาจะตอ้งกระจายงานไดท้ัว่ถึง  และตรง 
      ตามความสามารถของสมาชิกทุกคน   มีการจดัเตรียมสถานท่ี  ส่ือ  วสัดุ อุปกรณ์ไวอ้ยา่งพร้อมเพรียง 
                        

2. ความมีเหตุมีผลในการปฏิบติังาน ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  นกัศึกษาจะตอ้งมีการใช ้ 
เทคนิคท่ีแปลกใหม่ใชส่ื้อและเทคโนโลยปีระกอบการน าเสนอท่ีน่าสนใจน าวสัดุในทอ้งถ่ินมาประยุกตใ์ช ้  อยา่ง
คุม้ค่าและประหยดั 
 



 

 

กจิกรรมการเรียนการสอนหรือการเรียนรู้ 

ขั้นตอนการสอนหรือกจิกรรมของครู ขั้นตอนการเรียนรู้หรือกจิกรรมของนักเรียน 
1.  ข้ันน าเข้าสู่บทเรียน 

1.  ผูส้อนจดัเตรียมเอกสาร พร้อมกบัแนะน า
รายวิชา  วิธีการให้คะแนนและวิธีการเรียนเร่ือง   ผงั
งาน (Flow Chart) 

2.  ผูส้อนแจง้จุดประสงคก์ารเรียนของหน่วย
เรียนท่ี 5  และขอให้ผูเ้รียนร่วมกนัท ากิจกรรมการ
เรียนการสอน 

3.  ผูส้อนให้ผูเ้รียนแสดงความรู้    โดยตั้ง
ค  าถามวา่ ผงังาน (Flow Chart) มีส่วนประกอบอะไร
ในชีวิตประจ าว ันของเราบ้าง  พร้อมให้เหตุผล
ประกอบ 
 

2.  ข้ันให้ความรู้ 
1.  ผูส้อนอธิบายเน้ือหาเก่ียวกบับทเรียนวิชา  

เขียนแบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ หน่วยท่ี  5  เร่ือง  
ผงังาน (Flow Chart) และให้ผูเ้รียนศึกษาเอกสาร
ประกอบการสอน วิชา   เ ขี ยนแบบไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์   หน่วยท่ี 5   หนา้ท่ี  56 – 66 
          2.  ผูส้อนและผูเ้รียนร่วมกนัอธิบายพร้อม
ยกตวัอย่างถึง ผงังาน (Flow Chart) ตามท่ีไดศึ้กษา
จากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
         3.ผูส้อนอธิบายถึงการเขียนแบบและอ่านแบบ
บล็อกไดอะแกรม ใหน้กัเรียนฟัง 
 
 
 
 
 

1.  ข้ันน าเข้าสู่บทเรียน 
1.  ผูเ้รียนเตรียมอุปกรณ์และ ฟังครูผูส้อนแนะน า

รายวชิา  วธีิการใหค้ะแนนและวธีิการเรียนเร่ือง  ผงังาน 
(Flow Chart)  

2.  ผูเ้รียนท าความเขา้ใจเก่ียวกบัจุดประสงค์การ
เรียนของหน่วยเรียนท่ี 5  และการให้ความร่วมมือใน
การท ากิจกรรม 

3.  ผูเ้รียนแสดงความรู้วา่ ผงังาน (Flow Chart)  มี
ส่วนประกอบอะไรในชีวิตประจ าวนัของเราบา้ง พร้อม
ใหเ้หตุผลประกอบ 

 
 

2.  ข้ันให้ความรู้ 
1.  ผูเ้รียนศึกษาบทเรียนวิชา เขียนแบบไฟฟ้า

และอิเล็กทรอนิกส์  หน่วยท่ี  5  เร่ือง  ผงังาน (Flow 
Chart)  และให้ผูเ้รียนศึกษาเอกสารประกอบการสอน  
วิชาเขียนแบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  หน่วยท่ี 5  
หนา้ท่ี  56 – 66 
             2.  ผูเ้รียนอธิบายและยกตวัอย่างถึง ผงังาน 
(Flow Chart)  ตามท่ีไดศึ้กษาจากบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน 
             3. ผูเ้รียนศึกษาเพิ่มเติมในบทเรียนจากนั้นลง
มือปฏิบติัตามท่ีผูส้อนสาธิต 
 
 
 
 

 



 

 

กจิกรรมการเรียนการสอนหรือการเรียนรู้ 

ขั้นตอนการสอนหรือกจิกรรมของครู ขั้นตอนการเรียนรู้หรือกจิกรรมของนักเรียน 
3.  ข้ันประยุกต์ใช้  

1.  ผูส้อนให้ผูเ้รียนท าแบบฝึกหดับทท่ี 5  เร่ือง
ผงังาน (Flow Chart)  หนา้ท่ี 67-70 

2.  ผูส้อนใหผู้เ้รียนแบ่งกลุ่ม ๆ กลุ่มละเท่า ๆ กนั 
ตามความเหมาะสม  ท ารายงานเร่ือง ผงังาน (Flow 
Chart) พร้อมทั้งบอกประโยชน์ของผงังาน และอธิบาย
สัญลักษณ์ต่างๆ ท่ีเ ก่ียวข้องกับเร่ืองผ ังงาน (Flow 
Chart)  และใหอ้ธิบายหนา้ชั้นเรียนโดยครูใหค้  าแนะน า
อยา่งใกลชิ้ด และประเมินผลจากการรายงานดงักล่าว 

 

4.  ข้ันสรุปและประเมินผล  
1.  ผูส้อนและผูเ้รียนร่วมกนัสรุปเน้ือหาท่ีได้

เรียนใหมี้ความเขา้ใจในทิศทางเดียวกนั 
2.  ผูส้อนให้ผูเ้รียนศึกษาเพิ่มเติมนอกห้องเรียน 

ดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีจดัท าข้ึน 
 
 
(บรรลุจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อท่ี 1-9) 
 

(รวม 180นาที หรือ 3 คาบเรียน) 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.  ข้ันประยุกต์ใช้  
1.  ผูเ้รียนท าท าแบบฝึกหดับทท่ี 5  เร่ืองผงังาน 

(Flow Chart) หนา้ท่ี 67-70 
2.  ผูเ้รียนแบ่งกลุ่ม ๆ กลุ่มละเท่า ๆ กนั ตามความ

เหมาะสม  ท ารายงานเร่ือง ผงังาน (Flow Chart) พร้อม
ทั้งบอกประโยชน์ของผงังาน และอธิบายสัญลักษณ์
ต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัเร่ืองผงังาน (Flow Chart)  และ
อธิบายหนา้ชั้นเรียน โดยขอค าแนะน าจากผูส้อน 

 
 

4.  ข้ันสรุปและประเมินผล  
1.  ผูส้อนและผูเ้รียนร่วมกนัสรุปเน้ือหาท่ีไดเ้รียน

เพื่อใหมี้ความเขา้ใจในทิศทางเดียวกนั 
2.  ผูเ้รียนศึกษาเพิ่มเติมนอกห้องเรียน ด้วย

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีจดัท าข้ึน 
 
 
(บรรลุจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อท่ี 1-9) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

งานที่มอบหมายหรือกจิกรรมการวดัผลและประเมินผล 

 
         ก่อนเรียน  
             1.  จดัเตรียมเอกสาร ส่ือการเรียนการสอนหน่วยท่ี 5  
             2.  ท  าความเขา้ใจเก่ียวกบัจุดประสงคก์ารเรียนของหน่วยท่ี 5  และใหค้วามร่วมมือในการท ากิจกรรมใน  
                  หน่วยท่ี 5 
             3.  อธิบายถึงอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการประกอบการเรียนหน่วยท่ี 5 

    
 
 
          ขณะเรียน 

1. ปฏิบติัตามการสาธิตเร่ือง ผงังาน (Flow Chart)   
2.   ร่วมกนัสรุป “ผงังาน (Flow Chart)  ” 
3.   จดัท าส่ือประกอบรายงาน   
4. รายงาน หนา้ชั้นเรียนเร่ือง “ผงังาน (Flow Chart)  ” 

 
 
 

 หลงัเรียน 
             1.  ท าแบบฝึกหดับทท่ี 5 
             2.  ท าแบบประเมินการเรียนรู้ 

 
 
 
ผลงาน/ช้ินงาน/ความส าเร็จของผู้เรียน 

- รายงาน  เร่ือง  ผงังาน (Flow Chart)   
 
 

 



 

 

ส่ือการเรียนการสอน/การเรียนรู้ 
 
 ส่ือส่ิงพมิพ์ 
 1.  เอกสารประกอบการสอนวิชา เขียนแบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (ใช้ประกอบการเรียนการสอน
จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมขอ้ท่ี 1-9) 
               2.  ใบความรู้และใบงาน 
 
 ส่ือโสตทศัน์ (ถ้ามี) 
 
               1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง ผงังาน (Flow Chart)   
         
ส่ือของจริง 

      1. อุปกรณ์เคร่ืองฉายภาพและจอภาพ (ใช้ประกอบการเรียนการสอนจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมขอ้ท่ี       
1-9) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แหล่งการเรียนรู้ 
 
     ในสถานศึกษา 

1. หอ้งสมุดวทิยาลยั 
2. หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์  ศึกษาหาขอ้มูลทางอินเทอร์เน็ต 
 

    นอกสถานศึกษา 

                           ผูป้ระกอบการ  สถานประกอบการ ในทอ้งถ่ินจงัหวดั 

 
การบูรณาการ/ความสัมพนัธ์กบัวชิาอืน่ 
 

            1.  บูรณาการกบัวชิาชีวติและวฒันธรรมไทย   ดา้นการพดู  การอ่าน  การเขียน และการฝึกปฏิบติัตนทาง
สังคมดา้นการเตรียมความพร้อม  ความรับผดิชอบ และความสนใจใฝ่รู้ 
            2.  บูรณาการกบัวชิาการบริหารการจดัซ้ือ  ดา้นการซ้ือ การแสวงหาผลิตภณัฑ ์
            3.  บูรณาการกบัวชิากีฬาเพื่อพฒันาสุขภาพและบุคลิกภาพ  ดา้นบุคลิกภาพในการน าเสนอหนา้ชั้นเรียน 
            4.  บูรณาการกบัวชิาหลกัเศรษฐศาสตร์ ดา้นการเลือกใชท้รัพยากรอยา่งประหยดั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

การประเมินผลการเรียนรู้ 

 หลกัการประเมินผลการเรียนรู้ 
 
ก่อนเรียน 

1. ท าความเขา้ใจเก่ียวกบัจุดประสงคก์ารเรียนของหน่วยท่ี 5  

 
 

            ขณะเรียน 
1. ศึกษาอุปกรณ์ต่างๆเก่ียวกบัการเรียน 
2. สังเกตการท างานกลุ่ม 

     
 
            หลงัเรียน 

1. ตรวจแบบฝึกหดั 
2. สรุปผลการรายงานหนา้ชั้นเรียน 

 
 
ผลงาน/ช้ินงาน/ผลส าเร็จของผู้เรียน  
          
                   ตรวจผลงาน รายงาน  เร่ือง  ผงังาน (Flow Chart)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

รายละเอยีดการประเมินผลการเรียนรู้ 
 จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม ขอ้ท่ี 1  อธิบายความหมายของผงังานได ้

1. วธีิการประเมิน                    :   ทดสอบ                                                                                                                                                

2. เคร่ืองมือ                             :   แบบทดสอบ             
3. เกณฑก์ารใหค้ะแนน           :   อธิบายความหมายของผงังานได ้ จะได ้ 1  คะแนน    
 

 จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม ขอ้ท่ี 2  บอกประโยชน์ของผงังานได ้

1. วธีิการประเมิน                     :   ทดสอบ             
2. เคร่ืองมือ                              :   แบบทดสอบ             
3. เกณฑก์ารใหค้ะแนน          :   บอกประโยชน์ของผงังานได ้ จะได ้ 1  คะแนน   
  

 จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม ขอ้ท่ี 3   บอกวธีิการเขียนผงังานท่ีดีได ้

1. วธีิการประเมิน                    :   ทดสอบ             
2. เคร่ืองมือ                             :    แบบทดสอบ             
3. เกณฑก์ารใหค้ะแนน           :    บอกวธีิการเขียนผงังานท่ีดีได ้  จะได ้ 1  คะแนน 
  

 จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม ขอ้ท่ี 4   บอกความหมายของสัญลกัษณ์ได ้     

1. วธีิการประเมิน                    :   ทดสอบ             
2. เคร่ืองมือ                        :   แบบทดสอบ             
3. เกณฑก์ารใหค้ะแนน           :    บอกความหมายของสัญลกัษณ์ได ้ จะได ้ 1  คะแนน  

 จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม ขอ้ท่ี 5  อธิบายโครงสร้างการท างานแบบมีการท างานซ ้ าได ้

1. วธีิการประเมิน                   :   ทดสอบ                                                                                                                                                

2. เคร่ืองมือ                             :   แบบทดสอบ             
3. เกณฑ์การให้คะแนน           :   อธิบายโครงสร้างการท างานแบบมีการท างานซ ้ าได ้  จะได ้ 1  

คะแนน 
    
 



 

 

 

 จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม ขอ้ท่ี 6  สรุปขอ้แตกต่างระหวา่ง DO WHILE และ DO UNTILได ้ 

1. วธีิการประเมิน                    :   ทดสอบ             
2. เคร่ืองมือ                              :   แบบทดสอบ             
3. เกณฑ์การให้คะแนน          :   สรุปขอ้แตกต่างระหวา่ง DO WHILE และ DO UNTILได ้จะได ้ 1  

คะแนน   
 จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม ขอ้ท่ี  7   ประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนัได ้

1. วธีิการประเมิน                    :   ทดสอบ             
2. เคร่ืองมือ                        :   แบบทดสอบ             
3. เกณฑก์ารใหค้ะแนน            :   ประยกุตใ์ชค้อมพิวเตอร์ในชีวติประจ าวนัไดอ้ยา่งเหมาะสมกบังาน

จะได ้ 1  คะแนน 
 

 จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม ขอ้ท่ี 8  การเตรียมความพร้อมดา้นการเตรียม วสัดุ  อุปกรณ์นกัศึกษาจะตอ้ง  
กระจายงานไดท้ัว่ถึง  และตรงตามความสามารถของสมาชิกทุกคน  มีการจดัเตรียมสถานท่ี  ส่ือ  วสัดุ 
อุปกรณ์ไวอ้ยา่งพร้อมเพรียง 

1. วธีิการประเมิน                 :     ตรวจผลงาน 

2. เคร่ืองมือ                        :     แบบประเมินกระบวนการท างานกลุ่ม 

3. เกณฑ์การให้คะแนน         :    การเตรียมความพร้อมดา้นการเตรียม วสัดุ  อุปกรณ์นกัศึกษา                             
จะตอ้งกระจายงานได้ทัว่ถึง  และตรงตามความสามารถของ   สมาชิกทุกคน   มีการจดัเตรียม
สถานท่ี  ส่ือ  วสัดุ อุปกรณ์ไวอ้ยา่งพร้อมเพรียง  จะได ้ 2  คะแนน  

   
 

     จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ขอ้ท่ี 9  ความมีเหตุมีผลในการปฏิบติังาน ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  นกัศึกษาจะตอ้งมีการใช้ เทคนิคท่ีแปลกใหม่ใช้ส่ือและเทคโนโลยีประกอบการน าเสนอท่ี
น่าสนใจน าวสัดุในทอ้งถ่ินมา ประยกุตใ์ช ้  อยา่งคุม้ค่าและประหยดั 

1. วธีิการประเมิน                 :     ตรวจผลงาน 

2. เคร่ืองมือ                        :     แบบประเมินกระบวนการท างานกลุ่ม 

3. เกณฑก์ารใหค้ะแนน         :    ความมีเหตุมีผลในการปฏิบติังาน ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ    
พอเพียงนกัศึกษาจะตอ้งมีการใช ้เทคนิคท่ีแปลกใหม่ใชส่ื้อและ  เทคโนโลยีประกอบการน าเสนอ
ท่ีน่าสนใจน า วสัดุในทอ้งถ่ินมาประยกุตใ์ชอ้ยา่งคุม้ค่าและประหยดั จะได ้ 2  คะแนน    



 

 

แบบประเมินผลการน าเสนอผลงาน 

ช่ือกลุ่ม……………………………………………ชั้น………………………หอ้ง........................... 

รายช่ือสมาชิก 
      1……………………………………เลขท่ี…….    2……………………………………เลขท่ี……. 
      3……………………………………เลขท่ี…….    4……………………………………เลขท่ี……. 

ท่ี รายการประเมิน 
คะแนน 

ขอ้คิดเห็น 
3 2 1 

1 เน้ือหาสาระครอบคลุมชัดเจน (ความรู้เก่ียวกับเน้ือหา ความถูกตอ้ง  
ปฏิภาณในการตอบ และการแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้) 

    

2 รูปแบบการน าเสนอ     

3 การมีส่วนร่วมของสมาชิกในกลุ่ม     

4 บุคลิกลกัษณะ  กิริยา  ท่าทางในการพูด  น ้ าเสียง  ซ่ึงท าให้ผูฟั้งมีความ
สนใจ 

    

รวม     

 

            ผูป้ระเมิน………………………………………………… 

เกณฑ์การให้คะแนน 
1.  เน้ือหาสาระครอบคลุมชดัเจนถูกตอ้ง 
 3  คะแนน    =  มีสาระส าคญัครบถว้นถูกตอ้ง  ตรงตามจุดประสงค์ 
 2  คะแนน    =  สาระส าคญัไม่ครบถว้น  แต่ตรงตามจุดประสงค ์
 1  คะแนน    =  สาระส าคญัไม่ถูกตอ้ง ไม่ตรงตามจุดประสงค ์
2.  รูปแบบการน าเสนอ 

3  คะแนน     =  มีรูปแบบการน าเสนอท่ีเหมาะสม  มีการใชเ้ทคนิคท่ีแปลกใหม่  ใชส่ื้อและเทคโนโลย ี    
                         ประกอบการ น าเสนอท่ีน่าสนใจ  น าวสัดุในทอ้งถ่ินมาประยกุตใ์ชอ้ยา่งคุม้ค่าและประหยดั 
คะแนน    =  มีเทคนิคการน าเสนอท่ีแปลกใหม่  ใชส่ื้อและเทคโนโลยีประกอบการน าเสนอท่ีน่าสน ใจ  แต่ขาด

การประยกุตใ์ช ้วสัดุในทอ้งถ่ิน         
              1  คะแนน     =  เทคนิคการน าเสนอไม่เหมาะสม และไม่น่าสนใจ 
3.  การมีส่วนร่วมของสมาชิกในกลุ่ม 
 3  คะแนน     =  สมาชิกทุกคนมีบทบาทและมีส่วนร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
 2  คะแนน     =  สมาชิกส่วนใหญ่มีบทบาทและมีส่วนร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
 1  คะแนน     =  สมาชิกส่วนนอ้ยมีบทบาทและมีส่วนร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
4.  ความสนใจของผูฟั้ง 
 3  คะแนน     =  ผูฟั้งมากกวา่ร้อยละ 90  สนใจ และใหค้วามร่วมมือ 
 2  คะแนน     =  ผูฟั้งร้อยละ 70-90  สนใจ และใหค้วามร่วมมือ 
 1  คะแนน     =  ผูฟั้งนอ้ยกวา่ร้อยละ 70  สนใจ และใหค้วามร่วมมือ 



 

 

แบบประเมนิกระบวนการท างานกลุ่ม 
 

ช่ือกลุ่ม……………………………………………ชั้น………………………หอ้ง........................... 

รายช่ือสมาชิก 

 1……………………………………เลขท่ี…….       2……………………………………เลขท่ี……. 

 3……………………………………เลขท่ี…….       4……………………………………เลขท่ี……. 
 

ท่ี รายการประเมิน 
คะแนน 

ขอ้คิดเห็น 
3 2 1 

1 การก าหนดเป้าหมายร่วมกนั     

2 การแบ่งหนา้ท่ีรับผิดชอบและการเตรียมความพร้อม     

3 การปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย     

4 การประเมินผลและปรับปรุงงาน     

รวม     

 

ผูป้ระเมิน………………………………………………… 

วนัท่ี…………เดือน……………………..พ.ศ…………... 

เกณฑ์การให้คะแนน 

1.  การก าหนดเป้าหมายร่วมกนั 
 3  คะแนน  =  สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมายการท างานอยา่งชดัเจน 
 2  คะแนน  =  สมาชิกส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมายในการท างาน 

1  คะแนน  =  สมาชิกส่วนนอ้ยมีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมายในการท างาน 
2.  การมอบหมายหนา้ท่ีรับผิดชอบและการเตรียมความพร้อม 

3  คะแนน  =  กระจายงานไดท้ัว่ถึง  และตรงตามความสามารถของสมาชิกทุกคน   มีการจดัเตรียมสถานท่ี  ส่ือ /  
                     อุปกรณ์ไวอ้ยา่งพร้อมเพรียง 

 2  คะแนน  =  กระจายงานไดท้ัว่ถึง  แต่ไม่ตรงตามความสามารถ  และมีส่ือ / อุปกรณ์ไวอ้ยา่งพร้อมเพรียง แต่ขาด 
                                     การจดัเตรียมสถานท่ี 
 1  คะแนน  =  กระจายงานไม่ทัว่ถึงและมีส่ือ / อุปกรณ์ไม่เพียงพอ 
3.  การปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย 
 3  คะแนน  =  ท างานไดส้ าเร็จตามเป้าหมาย และตามเวลาท่ีก าหนด 
 2  คะแนน  =  ท างานไดส้ าเร็จตามเป้าหมาย แต่ชา้กวา่เวลาท่ีก าหนด 
 1  คะแนน  =  ท างานไม่ส าเร็จตามเป้าหมาย 
4.  การประเมินผลและปรับปรุงงาน 
 3  คะแนน  =  สมาชิกทุกคนร่วมปรึกษาหารือ  ติดตาม  ตรวจสอบ  และปรับปรุงงานเป็นระยะ 
 2  คะแนน  =  สมาชิกบางส่วนมีส่วนร่วมปรึกษาหารือ  แต่ไม่ปรับปรุงงาน 
 1  คะแนน  =  สมาชิกบางส่วนไม่มีส่วนร่วมปรึกษาหารือ และปรับปรุงงาน 
 


