แผนการจัดการเรียนรู้
รายวิชา การออกแบบและเทคโนโลยี 2 รหัสวิชา ว30163
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ผู้สอน
ชื่อ นางสาวสิริกร เกตุประเสริฐวงศ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โรงเรียนวัดบางกะพ้อม (คงลาภยิ่งประชานุสรณ์) จังหวัดสมุทรสงคราม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สมุทรสาคร สมุทรสงคราม
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ โรงเรียนวัดบางกะพ้อม (คงลาภยิ่งประชานุสรณ์)
ที่
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564
เรื่อง ขออนุมัตใิ ช้แผนการจัดการเรียนรู้
เรียน ผู้อานวยการโรงเรียนวัดบางกะพ้อม (คงลาภยิ่งประชานุสรณ์)
ตามที่ ข้ า พเจ้ า นางสาวสิ ริ ก ร เกตุ ป ระเสริ ฐ วงศ์ ต าแหน่ ง ครู ผู้ ช่ ว ย กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 รายวิชา การออกแบบ
และเทคโนโลยี 2 รหัสวิชา ว30163 จานวน 1 หน่วยกิต ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 นั้น
ข้าพเจ้าจึงได้วิเคราะห์ตัวชี้วัด คาอธิบายรายวิชา โครงสร้างรายวิชา เพื่อจัดทาการออกแบบหน่วย
การเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้รายคาบ ตามหลักสูตรโรงเรียนวัดบางกะพ้อม (คงลาภยิ่งประชานุสรณ์) โดยจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ และได้นาไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้
บรรลุเป้าหมายของหลักสูตรต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ลงชื่อ
( นางสาวสิริกร เกตุประเสริฐวงศ์ )
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
ความเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ.................................................................
( นางสาวตวงรัตน์ น่าบัณฑิต )
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ความเห็นของผู้บังคับบัญชา
ความเห็นของฝ่ายวิชาการ
(ตรวจสอบ/นิเทศ/เสนอแนะ/รับรอง)
แผนการจัดการเรียนรู้ มีส่วนประกอบที่สาคัญ
ถูกต้องครบถ้วน
ไม่ถูกต้อง
กระบวนการจัดการเรียนรู้
มีกิจกรรมที่หลากหลาย
เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
เหมาะสมกับผู้เรียน
มีการบูรณาการ
การใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้
มีการใช้สื่อ
มีการใช้แหล่งเรียนรู้
มีการนาเทคโนโลยีมาใช้
การวัดและประเมินผล
สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
สอดคล้องกับกระบวนการจัดการเรียนรู้
มีประเด็นการวัด เครื่องมือวัด และเกณฑ์การวัด
ข้อเสนอแนะ .................................................................................................................. .........................................
............................................................................................................................. ..............................
ลงชื่อ ..............................................................
(นางสาวนุชจรี กลิ่นมณฑา)
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
โรงเรียนวัดบางกะพ้อม (คงลาภยิ่งประชานุสรณ์)
วันที่..........เดือน..............................พ.ศ..............
ความเห็นของผู้อานวยการโรงเรียน
(ตรวจสอบ/นิเทศ/เสนอแนะ/รับรอง)
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................
อนุมัติให้ใช้ทาการสอนได้
ลงชื่อ................................................................
(นางสาวทัศนา จรจวบโชค)
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดบางกะพ้อม(คงลาภยิ่งประชานุสรณ์)
วันที่..........เดือน..............................พ.ศ..............

แผนการจัดการเรียนรู้ เล่มนี้ประกอบด้วย
1. คาอธิบายรายวิชา
2. โครงสร้างรายวิชา
3. การออกแบบหน่วยการเรียนรู้
4. แผนการจัดการเรียนรู้รายคาบ
- ใบงาน
- ใบกิจกรรม
- สื่อ / นวัตกรรม
- แบบประเมิน
- แบบทดสอบก่อนเรียน / หลังเรียน
- ฯลฯ
5. บันทึกหลังสอน

ตาราง สาระ มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัด
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาระที่ 4 เทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
สาระที่ 4 เทคโนโลยี
สาระและมาตรฐานการเรียนรู้
ตัวชี้วัด
มาตรฐาน ว 4.1
1. ประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะจากศาสตร์ต่าง ๆ
เข้าใจแนวคิดหลักของเทคโนโลยี เพื่อการ
รวมทั้งทรัพยากรในการทาโครงงานเพื่อแก้ปัญหา
ดารงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ใช้
หรือพัฒนางาน
ความรู้และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
ศาสตร์อื่น ๆ เพื่อแก้ปัญหา หรือพัฒนางานอย่างมี
ความคิดสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการออกแบบเชิง
วิศวกรรม เลือกใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม โดยคานึงถึง
ผลกระทบต่อชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม
มาตรฐาน ว 4.2
1. รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล และใช้ความรู้
เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงคานวณในการแก้ปัญหาที่
ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ สื่อดิจิทัล เทคโนโลยี
พบในชีวิตจริงอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการแก้ปัญหาหรือเพิ่มมูลค่า
สารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้การทางาน และ
ให้กับบริการหรือผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตจริง
การแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รู้เท่าทัน และมี
อย่างสร้างสรรค์
จริยธรรม

คาอธิบายรายวิชา
รายวิชาพื้นฐาน เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี)
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

เวลา 40 ชั่วโมง/ปี

ศึกษาแนวคิดหลักของการทาโครงงานเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนางาน โดยประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะจาก
ศาสตร์ต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรในการสร้างหรือพัฒนาชิ้นงานหรือวิธีการ เพื่อแก้ปัญหาหรืออานวยความสะดวก
ในการทางาน
โดยใช้กระบวนการสารวจสถานการณ์ปัญหาที่สนใจ เพื่อกาหนดหัวข้อโครงงานแล้วรวบรวมข้อมูลและ
แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปัญหา ออกแบบแนวทางแก้ปัญหา วางแผนและดาเนินการแก้ปัญหา ทดสอบ
ประเมินผล ปรับปรุงแก้ไขวิธีการแก้ปัญหาหรือชิ้นงาน และนาเสนอวิธีการแก้ปัญหา
เพื่อให้ผู้เรียนตระหนักในคุณค่าของความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ใช้ในชีวิตประจาวัน
ใช้ความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการดารงชีวิต และการประกอบอาชีพ
แสดงความชื่นชม ยกย่อง และเคารพสิทธิในผลงานของผู้คิดค้น เข้าใจผลกระทบทั้งด้านบวกและด้านลบของการ
พัฒนาทางวิทยาศาสตร์ต่อสิ่งแวดล้อมและต่อบริบทอื่น ๆ และศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม ทาโครงงานหรือสร้าง
ชิ้นงานตามความสนใจ

รหัสตัวชี้วัด
ว 4.1 ม.5/1
รวมทั้งหมด 1 ตัวชี้วัด

โครงสร้างรายวิชา เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ม.5
ลาดับ
ชื่อหน่วยการเรียนรู้
มาตรฐานการเรียนรู้
ที่
และตัวชี้วัด
1 โครงงานกับกระบวนการเรียนรู้ ว 4.1 ม.5/1
และการแก้ปัญหา

2
3

การทาโครงงาน
ตัวอย่างโครงงานเพื่อแก้ปัญหา
หรือพัฒนางาน

ว 4.1 ม.5/1

รวมเวลาเรียน

สาระการเรียนรู้
• การทาโครงงาน
เป็นการประยุกต์ใช้ความรู้
และทักษะจากศาสตร์ต่าง ๆ
รวมทั้งทรัพยากรในการสร้าง
หรือพัฒนาชิ้นงานหรือวิธีการ
เพื่อแก้ปัญหาหรือ
อานวยความสะดวกในการทางาน
• การทาโครงงานการออกแบบและ
เทคโนโลยี
สามารถดาเนินการได้ โดยเริ่มจาก
การสารวจสถานการณ์ปัญหา
ที่สนใจ เพื่อกาหนดหัวข้อโครงงาน
แล้วรวบรวมข้อมูลและแนวคิด
ที่เกี่ยวข้องกับปัญหา ออกแบบ
แนวทางการแก้ปัญหา วางแผน
และดาเนินการแก้ปัญหา ทดสอบ
ประเมินผล ปรับปรุงแก้ไขวิธีการ
แก้ปัญหาหรือชิ้นงาน และนาเสนอ
วิธีการแก้ปัญหา

เวลาเรียน
(ชั่วโมง)
20

20

40

โครงสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ม.5
หน่วยการเรียนรู้
1. การออกแบบและการ
เขียนอัลกอริทึม

แผนการจัดการเรียนรู้
แผนที่ 1แนวคิดเชิง
นามธรรม

วิธีสอน/วิธีการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้
แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน
(Problem - based Learning)

ทักษะที่ได้
-

ทักษะการคิดเชิงคานวณ
ทักษะการสื่อสาร
ทักษะการทางานร่วมกัน
ทักษะกระบวนการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ

-

-

แผนที่ 2 อัลกอริทึม
เบื้องต้น (1)

แบบสืบเสาะหาความรู้ 5Es
(5Es Instructional Model)

-

ทักษะการคิดเชิงคานวณ
ทักษะการสื่อสาร
ทักษะการทางานร่วมกัน
ทักษะกระบวนการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ

-

เวลา 40 ชั่วโมง
เวลา
การประเมิน
(ชั่วโมง)
4
ตรวจผลงานการนาเสนอโดยใช้แนวคิด
เชิงนามธรรมเพื่อใช้ในการแก้ปัญหา
ตามที่กาหนด
ตรวจแบบฝึกหัดที่ 1.1 เรื่องแนวคิดเชิง
นามธรรมกับการแก้ปัญหา
ตรวจใบงานที่ 1.1 เรื่องแนวคิดเชิง
นามธรรม
4
ตรวจผลงานการเขียนอัลกอริทึมเบื้องต้น
ตรวจแบบฝึกหัดที่ 1.2 เรื่องการเขียน
อัลกอริทึมด้วยภาษาธรรมชาติ
ตรวจใบงานที่ 1.2 เรื่องอัลกอริทึม
เบื้องต้น

หน่วยการเรียนรู้

แผนการจัดการเรียนรู้
แผนที่ 3 อัลกอริทึม
เบื้องต้น (2)

วิธีสอน/วิธีการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้
แบบสืบเสาะหาความรู้ 5Es
(5Es Instructional Model)

ทักษะที่ได้
-

ทักษะการคิดเชิงคานวณ
ทักษะการสื่อสาร
ทักษะการทางานร่วมกัน
ทักษะกระบวนการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ

การประเมิน
- ตรวจผลงานการเขียนอัลกอริทึมด้วย

เวลา
(ชั่วโมง)
4

รหัสจาลองและผังงาน
- ตรวจแบบฝึกหัดที่ 1.3 เรื่องการเขียน
อัลกอริทึมด้วยรหัสจาลองและผังงาน
- ตรวจการปฏิบัติกิจกรรมการออกแบบ
อัลกอริทึม
- ตรวจการทาแบบฝึกหัดจาก Unit
Question 1

2. การออกแบบและการ
เขียนโปรแกรมเบื้องต้น

แผนที่ 1 การเขียน
แบบสืบเสาะหาความรู้ 5Es
โปรแกรมเบื้องต้น (5Es Instructional Model)

- ทักษะการใช้เทคโนโลยี

แผนที่ 2 ซอฟต์แวร์ที่ใช้
ในการเขียน
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์

- ทักษะการใช้เทคโนโลยี

แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน
(Problem - based Learning)

สารสนเทศ
- ทักษะการสังเกต
- ทักษะการสื่อสาร
- ทักษะการทางานร่วมกัน
สารสนเทศ
- ทักษะการสื่อสาร
- ทักษะการทางานร่วมกัน

- สังเกตการใช้งานโปรแกรมเบื้องต้น
ตามที่กาหนด
- ตรวจผลงานการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น
ตามที่กาหนด
- ตรวจใบงานที่ 2.1 เรื่อง การเขียน
โปรแกรมเบื้องต้น
- สังเกตการใช้งานซอฟต์แวร์ในการเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
- ตรวจผลงานการใช้งานซอฟต์แวร์การ
เขียนโปรแกรม
- ตรวจใบงานที่ 2.2 เรื่อง ซอฟต์แวร์ที่ใช้
ในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
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4

หน่วยการเรียนรู้

แผนการจัดการเรียนรู้
แผนที่ 3 การเขียน
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์จาก
อัลกอริทึม

วิธีสอน/วิธีการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้
แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน
(Problem - based Learning)

ทักษะที่ได้
-

ทักษะการคิดเชิงคานวณ
ทักษะการสื่อสาร
ทักษะการแก้ปัญหา
ทักษะการทางานร่วมกัน
ทักษะการใช้เทคโนโลยี

การประเมิน
- ตรวจการนาเสนอผลงานจากกรณีศึกษา
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
- ตรวจการปฏิบัติกิจกรรมการออกแบบ
อัลกอริทึม
- ตรวจการทาแบบฝึกหัดจาก Unit

เวลา
(ชั่วโมง)
4

Question 2

3. การจัดการข้อมูล
สารสนเทศ

แผนที่ 1 ข้อมูลกับ
สารสนเทศ (1)

แบบสืบเสาะหาความรู้ 5Es
(5Es Instructional Model)

- ทักษะการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
- ทักษะการสื่อสาร
- ทักษะการทางานร่วมกัน
- ทักษะการรวบรวมข้อมูล

- ตรวจผลงานการจาแนกข้อมูลและ

แผนที่ 2 ข้อมูลกับ
สารสนเทศ (2)

แบบสืบเสาะหาความรู้ 5Es
(5Es Instructional Model)

- ทักษะการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
- ทักษะการสื่อสาร
- ทักษะการทางานร่วมกัน
- ทักษะการสารวจค้นหา

- ตรวจการนาเสนอข้อมูลโดยใช้โปรแกรม
ประมวลคา หรือโปรแกรมตารางทางาน
- ตรวจการปฏิบัติกิจกรรมข้อมูลและ
สารสนเทศ
- ตรวจการทาแบบฝึกหัดจาก Unit

4

สารสนเทศเบื้องต้น
- ตรวจใบงานที่ 3.1 เรื่อง ข้อมูลกับ
สารสนเทศ

Question 3

4

หน่วยการเรียนรู้

แผนการจัดการเรียนรู้

4. การใช้เทคโนโลยี
แผนที่ 1 ความปลอดภัย
สารสนเทศอย่างปลอดภัย
ของระบบ
สารสนเทศ

วิธีสอน/วิธีการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้
แบบสืบเสาะหาความรู้ 5Es
(5Es Instructional Model)

ทักษะที่ได้
- ทักษะการสื่อสาร
- ทักษะการทางานร่วมกัน
- ทักษะกระบวนการคิดอย่างมี

วิจารณญาณ
- ทักษะการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
แผนที่ 2
จริยธรรมในการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

แบบบรรยาย
(Lecture Method)

ทักษะการสื่อสาร
ทักษะการแก้ปัญหา
ทักษะการทางานร่วมกัน
ทักษะกระบวนการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ
- ทักษะการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
-

การประเมิน
- สังเกตการอภิปรายเกี่ยวกับความ

เวลา
(ชั่วโมง)
4

ปลอดภัยของระบบสารสนเทศ
- ตรวจแบบฝึกหัดที่ 4.1 เรื่อง การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย

- สังเกตการอภิปรายเกี่ยวกับการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีจริยธรรม
- ตรวจการปฏิบัติกิจกรรมการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย
- ตรวจการทาแบบฝึกหัดจาก Unit
Question 4

2

หน่วยการเรียนรู้ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
วิชา การออกแบบและเทคโนโลยี 2 รหัสวิชา ว30163 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จานวน 1 หน่วยกิต
สัดส่วนคะแนน ระหว่างภาค : ปลายภาค 80 : 20
ที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

มาตรฐานการ

เวลา คะแนน เกณฑ์
ภาระงาน/
เรียนรู้/ตัวชี้วัด (ชม.)
การผ่าน ชิ้นงานรวบยอด
1 โครงงานกับกระบวนการเรียนรู้
ว 4.1 ม.5/1 20
15
5
- ชิน้ งาน
และการแก้ปัญหา
- แบบทดสอบ
2 การทาโครงงาน
ว 4.2 ม.1/2 14
35
15 - ชิ้นงาน
- แบบทดสอบ
3 ตัวอย่างโครงงานเพื่อแก้ปัญหา
ว 4.2 ม1/3
6
30
13 - ชิ้นงาน
หรือพัฒนางาน
- แบบทดสอบ
รวมเวลา/คะแนนหน่วยการเรียนรู้
40
80
เวลา/คะแนนประเมินผลกลางภาค
10
เวลา/คะแนนประเมินผลปลายภาค
10
รวมเวลา/คะแนนประเมินผล
40
100

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ โครงงานกับกระบวนการเรียนรู้และการแก้ปัญหา
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง ปฐมนิเทศ/ความหมายและประเภทของโครงงาน
วิชา การออกแบบและเทคโนโลยี 2
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
เวลา 1 ชั่วโมง
๑. สาระ/มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด (พื้นฐาน) ผลการเรียนรู้ (เพิ่มเติม)
มาตรฐาน ว 4.1 เข้าใจแนวคิดหลักของเทคโนโลยีเพื่อการดารงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว ใช้ความรู้และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และศาสตร์อื่น ๆ
เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนางานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ ด้วยกระบวนการออกแบบ
เชิงวิศวกรรม เลือกใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม โดยคานึงถึงผลกระทบต่อชีวิต
สังคม และสิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัด
ว 4.1 ม.5/1
ประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะจากศาสตร์ต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรในการทาโครงงาน
เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนางาน
๒. สาระสาคัญ
1. โครงงานเป็นกิจกรรมที่เน้นทักษะกระบวนการ โดยนักเรียนเป็นผู้คิดค้น วางแผน และลงมือปฏิบัติ
เพื่อให้งานสาเร็จภายใต้คาแนะนาของครูหรือผู้เชี่ยวชาญ โครงงานประกอบด้วยโครงงานประเภททดลอง
โครงงานประเภทสารวจรวบรวมข้อมูล โครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์ หรือการพัฒนา และโครงงานประเภททฤษฎี
หรืออธิบาย
2. โครงงานคณิตศาสตร์เป็นงานที่ผู้ทาได้คิดอย่างอิสระ ฝึกปฏิบัติในข้อที่สงสัย โดยอาศัยความรู้ หลักการ
แนวคิด และทฤษฎีทางคณิตศาสตร์ไปเชื่อมโยงกับประเด็นปัญหาที่จะศึกษา ประกอบด้วย 3 ลักษณะ คือ งาน
ศึกษาค้นคว้า งานสร้างทฤษฎีบทหรือสูตรใหม่ ๆ งานประยุกต์ความรู้ไปใช้
3. โครงงานวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภท
สิ่งประดิษฐ์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสารวจ และโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททฤษฎี ซึ่งแต่ละประเภทจะมี
ลักษณะแตกต่างกันออกไปตามลักษณะเฉพาะ แต่วิธีและขั้นตอนการทาโครงงานจะใช้ทักษะและกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์เข้ามาประยุกต์ใช้ โดยมีวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และจิต
วิทยาศาสตร์ เข้ามาช่วยในการดาเนินกิจกรรมโครงงานให้สาเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย
4. การพัฒนาหรือศึกษาโครงงานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ จะมุ่งเน้นพัฒนาในด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ โดย
ใช้อุปกรณ์และกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมเข้ามาช่วยในการพัฒนา ซึ่งโครงงานคอมพิวเตอร์ประกอบด้วย
โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา โครงงานพัฒนาเครื่องมือ โครงงานจาลองทฤษฎี โครงงานการประยุกต์ใช้งาน
และโครงงานพัฒนาเกม
5. โครงงานสะเต็มศึกษา เป็นการประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยอาศัย
กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมเข้ามาช่วยในการสร้างหรือพัฒนาเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมให้สาเร็จลุล่วงตาม
เป้าหมาย และใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด

6. เทคโนโลยีทาให้เกิดความก้าวหน้าของสิ่งต่าง ๆ โดยอาศัยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม ซึ่งเป็น
กระบวนการแก้ปัญหาหรือพัฒนางานอย่างเป็นระบบ ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน คือ ขั้นระบุปัญหา ขั้นรวบรวม
ข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปัญหา ขั้นออกแบบวิธีการแก้ปัญหา ขั้นวางแผนและดาเนินการแก้ปัญหา ขั้น
ทดสอบ ประเมินผล และปรับปรุงแก้ไขวิธีการแก้ปัญหา หรือชิ้นงาน และขั้นนาเสนอวิธีการแก้ปัญหา ผลการ
แก้ปัญหาหรือชิ้นงาน
๓. จุดประสงค์การเรียนรู้
1. อธิบายเกี่ยวกับความหมายและประเภทของโครงงาน (K)
2. วิเคราะห์ตัวอย่างโครงงานตามประเภทของโครงงาน (P)
3. มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ (A)
๔. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑. มีวินัย
๒. ใฝ่เรียนรู้
๓. มุ่งมั่นในการทางาน
๕. สาระการเรียนรู้
การทาโครงงานเป็นการคิดค้น วางแผน และลงมือปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้งานหรือสิ่งที่ทาอยู่นั้น สาเร็จ
ลุล่วงภายใต้คาแนะนา ซึ่งการทาโครงงานจะมีอยู่หลายประเภท ประกอบด้วย โครงงานประเภท ทดลอง โครงงาน
ประเภทสารวจรวบรวมข้อมูล โครงงานประเภททฤษฎีหรืออธิบาย โครงงานประเภท สิ่งประดิษฐ์หรือการ
พัฒนา
๖. ความเข้าใจที่คงทน
นักเรียนเข้าใจว่า การทาโครงงานเป็นการประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะจากศาสตร์ต่าง ๆ รวมทั้ง
ทรัพยากรในการสร้างหรือพัฒนาชิ้นงานหรือวิธีการ โดยใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เพื่อแก้ปัญหาหรือ
อานวยความสะดวกในชีวิตประจาวัน
๗. คาถามท้าทาย
1. โครงงานมีความสาคัญอย่างไรกับการดาเนินชีวิตประจาวันของมนุษย์
2. โครงงานแต่ละประเภทมีลักษณะเด่นอย่างไร
3. การเรียนรู้โครงงานคณิตศาสตร์มีประโยชน์อย่างไร
4. โครงงานคณิตศาสตร์ประเภทงานศึกษาค้นคว้ามีวัตถุประสงค์เพื่ออะไร
5. ผู้ที่จะทาโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทงานสร้างทฤษฎีบทหรือสูตรใหม่ ๆ จะต้องมีคุณสมบัติอย่างไร
6. การทาโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทงานประยุกต์ความรู้ไปใช้ สามารถสร้างหรือพัฒนางานใดได้บ้าง
7. นักเรียนคิดว่าผลงานที่เกิดจากการทาโครงงานวิทยาศาสตร์มีอะไรบ้าง
8. นักเรียนสามารถนาความรู้เกี่ยวกับโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลองไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้
อย่างไร
9. นักเรียนจะนาความรู้เกี่ยวกับโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ไปประยุกต์ใช้ในชุมชนของนักเรียน
ได้อย่างไร

10. การทาโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสารวจ เมื่อมีการรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ มาแล้ว จะต้องทาอะไรกับ
ข้อมูลเหล่านั้น
11. ปัจจุบันประเทศไทยมีโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททฤษฎีใด ที่มีการนามาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจาวัน
อย่างแพร่หลาย
12. การพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์เป็นการมุ่งเน้นพัฒนาในด้านใด
13. โครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษาจะอยู่ในรูปแบบใด
14. โครงงานพัฒนาเครื่องมือเป็นโครงงานที่เน้นในการพัฒนาสิ่งใด
15. ถ้าต้องการทาโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทจาลองทฤษฎี เรื่อง การจาลองระบบไหลเวียนโลหิต นักเรียน
จะใช้เครื่องมือใดในการทางานจึงจะเหมาะสม
16. นักเรียนคิดว่ามีอะไรบ้างที่เกิดจากการพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทการประยุกต์ใช้งาน
17. เกมใดบ้างที่เน้นกระบวนการคิดสอดแทรกไปกับเนื้อหาของเกมนั้น
18. โครงงานสะเต็มศึกษามีลักษณะอย่างไร และเน้นให้เกิดสิ่งใด
19. โครงงานสะเต็มศึกษาที่เกี่ยวกับพลังงาน และโครงงานสะเต็มศึกษาที่เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้งาน มีจุดเน้น
ต่างกันอย่างไร
20. ปัจจุบันมีการนาโครงงานสะเต็มศึกษาไปใช้ในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างไรบ้าง
21. โครงงานสะเต็มศึกษาที่เกี่ยวกับการเกษตรสามารถช่วยแก้ปัญหาการเกษตรได้อย่างไร
22. กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมมีกี่ขั้นตอน อะไรบ้าง
๘. กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ชั่วโมงที่ ๑
๑) ขั้นนาเข้าสู่บทเรียน
กระตุ้นความสนใจ (Engagement)
1. นักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับความหมายของโครงงาน โดยตอบคาถาม ดังนี้
 ในชีวิตประจาวันของนักเรียนเคยเห็นโครงงานหรือไม่
(เคย/ไม่เคย)
 หากเคยเห็น นักเรียนเคยเห็นโครงงานอะไรบ้าง
(ตัวอย่างคาตอบ โครงงานคอมพิวเตอร์ โครงงานวิทยาศาสตร์)
 นักเรียนคิดว่าโครงงานหมายถึงอะไร
(ตัวอย่างคาตอบ โครงงานเป็นแนวทางหนึ่งที่เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่จะพัฒนานักเรียนให้รู้จักคิด
ค้นคว้าหาความรู้ และรู้จักแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ สามารถทางานและแก้ปัญหาร่วมกับผู้อื่นได้ การเรียนรู้ที่เกิด
จากการปฏิบัติจริงนี้ นักเรียนจะเรียนรู้ จดจา และสามารถนาไปใช้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ทั้งยังได้พัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ กระบวนการคิด และสนใจใฝ่หาความรู้ด้วยตนเอง เพื่อพัฒนาให้เป็นบุคคลที่มีศักยภาพอย่าง
แท้จริง)
๒) ขั้นสอน
สารวจค้นหา (Exploration)
2. นักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับประเภทของโครงงาน โดยเขียนบันทึกคาตอบเป็นแผนภาพความคิด
บนกระดาน ดังตัวอย่าง

โครงงานประเภทสารวจ
รวบรวมข้อมูล

โครงงานประเภททดลอง
ประเภท
ของโครงงาน
โครงงานประเภททฤษฎี
หรืออธิบาย

โครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์
หรือการพัฒนา

3. นักเรียนร่วมกันศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับความหมายและประเภทของโครงงานจากแหล่งการเรียนรู้
ต่าง ๆ อย่างหลากหลาย เช่น การสอบถามจากครูหรือผู้ปกครอง และห้องสมุด
อธิบายความรู้ (Explanation)
4. นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์เกี่ยวกับลักษณะของโครงงาน โดยเขียนบันทึกคาตอบเป็นแผนภาพความคิด
บนกระดาน ดังตัวอย่าง

สิ่งที่ผู้ทาโครงงาน
ได้เรียนรู้

การนาไปใช้จริง
โครงงาน

ในชีวิตประจาวัน

5. นักเรียนแบ่งกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์เกี่ยวกับลักษณะของโครงงานแต่ละประเภท โดยตอบคาถาม ดังนี้
 โครงงานประเภททดลอง โครงงานประเภทสารวจรวบรวมข้อมูล โครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์หรือ
การพัฒนา โครงงานประเภททฤษฎีหรืออธิบาย มีลักษณะอย่างไร
(ตัวอย่างคาตอบ
1. โครงงานประเภททดลอง (Experimental Research Project) เป็นโครงงานที่มีการออกแบบ
การทดลอง เพื่อทาการศึกษาผลของตัวแปรหนึ่งที่มีต่อตัวแปรอีกตัวหนึ่งที่ต้องการศึกษา โดยทาการควบคุมตัวแปร
อื่น ๆ ที่อาจจะส่งผลต่อตัวแปรที่ต้องการจะศึกษา โครงงานที่จัดเป็นประเภทโครงงานทดลองได้จะต้องเป็น
โครงงานที่มีการจัดกระทาตัวแปรต้น หรือที่เรียกว่า ตัวแปรอิสระ มีการจัดตัวแปร และควบคุมตัวแปรอื่น ๆ ที่ไม่
ต้องการศึกษาออกไป ขั้นตอนการดาเนินงานของโครงงานประกอบด้วย การกาหนดปัญหา การตั้งจุดประสงค์หรือ
สมมุติฐาน การออกแบบการทดลอง การดาเนินการทดลอง การรวบรวมข้อมูล การแปรผลและการสรุป โครงงาน
ประเภทนี้อาจเป็นการทดลองเพื่อแก้ปัญหาใดปัญหาหนึ่ง หรือเป็นการทดลองซ้าการทดลองของนักวิทยาศาสตร์
หรือนักคณิตศาสตร์ที่มีชื่อเสียงก็ได้
2. โครงงานประเภทสารวจรวบรวมข้อมูล (Survey Research Project) โครงงานประเภทนี้
แตกต่างจากโครงงานประเภทแรก คือ ไม่มีการกาหนดตัวแปรอิสระที่ต้องการศึกษาเหมือนโครงงานประเภท
ทดลอง โครงงานประเภทสารวจรวบรวมข้อมูลนี้ ผู้ทาโครงงานเพียงต้องการสารวจรวบรวมข้อมูลและนาข้อมูล
เหล่านั้นมาแบ่งเป็นหมวดหมู่ และนาเสนอในรูปแบบต่าง ๆ ตามความเหมาะสม เพื่อให้เห็นลักษณะหรือ
ความสัมพันธ์ในเรื่องที่ต้องการศึกษาได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

3. โครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์หรือการพัฒนา (Developmental Research Project or
Invention) โครงงานประเภทนี้เป็นการพัฒนาหรือประดิษฐ์เครื่องมือเครื่องใช้ หรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ให้ใช้งานได้
ตามจุดประสงค์ โดยอาศัยความรู้และหลักการทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ อาจเป็นการประดิษฐ์สิ่งใหม่ที่ไม่เคย
มีมาก่อน หรือปรับปรุงอุปกรณ์หรือสิ่งประดิษฐ์ที่มีอยู่แล้วมาใช้งานให้ดีกว่าเดิมได้ นอกจากนั้นอาจเป็นการเสนอ
หรือสร้างแบบจาลองมาตามความคิดเพื่อแก้ปัญหาใดปัญหาหนึ่งก็ได้
4. โครงงานประเภททฤษฎีหรืออธิบาย (Theoretical Research Project) เป็นโครงงานที่เสนอ
ทฤษฎี หรือแนวความคิดใหม่ ๆ อาจจะอยู่ในรูปของสมการ หรือคาอธิบายก็ได้ โดยผู้เสนอได้ตั้งกติกาหรือข้อตกลง
นั้น อาจใช้กติกาหรือข้อตกลงเดิมมาอธิบายสิ่งหรือปรากฏการณ์ต่าง ๆ ในแนวทางใหม่ ๆ ทฤษฎี หลักการ
แนวความคิด หรือจินตนาการที่เสนอนี้อาจยังใหม่ หรือเป็นทฤษฎีที่ไม่มีใครคิดมาก่อน หรืออาจขัดแย้งกับทฤษฎี
เดิม หรือขยายทฤษฎีหรือแนวความคิดเดิมก็ได้
การทาโครงงานนี้ได้อย่างมีเหตุผล น่าเชื่อถือ โดยทั่วไปโครงงานประเภทนี้มักเป็นโครงงานทางวิทยาศาสตร์หรือ
คณิตศาสตร์บริสุทธิ์)
6. นักเรียนแต่ละกลุ่มวิเคราะห์เกี่ยวกับตัวอย่างของโครงงานแต่ละประเภท โดยเขียนบันทึกคาตอบเป็น
แผนภาพความคิดบนกระดาน ดังตัวอย่าง
โครงงานการทดลอง

โครงงานการทดลอง

ยากันยุงจากพืชสมุนไพร

การกรองน้าใส
โครงงานประเภท
ทดลอง

โครงงานการทดลอง

โครงงานการทดลอง

ปลูกพืชสวนครัว

การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน

โดยใช้ปุ๋ยวิทยาศาสตร์
โครงงานสารวจ

โครงงานสารวจการใช้

คาที่มักเขียนผิด

คาคะนองในหนังสือพิมพ์

โครงงานประเภท
สารวจรวบรวมข้อมูล
โครงงานสารวจปริมาณการใช้

โครงงานสารวจการเข้าใช้

ขยะพลาสติกในโรงเรียน

บริการห้องสมุดโรงเรียน

โครงงานประดิษฐ์

โครงงานประดิษฐ์

เครื่องจักสานผักตบชวา

สื่อการสอนวิชาเทคโนโลยี
โครงงานประเภท
สิ่งประดิษฐ์

โครงงานประดิษฐ์

หรือการพัฒนา

เครื่องฟักไข่

โครงงานการศึกษาคาซ้อนใน
วรรณคดีร้อยแก้ว

โครงงานประดิษฐ์ของตกแต่งจาก
วัสดุเหลือใช้

โครงงานการศึกษาข้อคิด
จากเรื่อง มโหสถชาดก
โครงงานประเภท
ทฤษฎีหรืออธิบาย

โครงงานการศึกษา
โค้ดการเขียนโปรแกรม

โครงงานการศึกษา

ควบคุมหุ่นยนต์

สูตรของทฤษฎีพีทาโกรัส

ขยายความเข้าใจ (Elaboration)
7. นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์ โดยตอบคาถามกระตุ้นความคิด ดังนี้
 โครงงานมีความสาคัญอย่างไรกับการดาเนินชีวิตประจาวันของมนุษย์
(ตัวอย่างคาตอบ สามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตประจาวันได้)
3) ขั้นสรุป
ตรวจสอบผล (Evaluation)
8. นักเรียนร่วมกันสรุปความคิดรวบยอดเกี่ยวกับความหมายและประเภทของโครงงาน ดังนี้
การทาโครงงานเป็นการคิดค้น วางแผน และลงมือปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้งาน หรือสิ่งที่ทาอยู่นั้น
สาเร็จลุล่วงภายใต้คาแนะนา ซึ่งการทาโครงงานจะมีอยู่หลายประเภท ประกอบด้วย โครงงานประเภททดลอง
โครงงานประเภทสารวจรวบรวมข้อมูล โครงงานประเภททฤษฎี หรืออธิบาย โครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์หรือการ
พัฒนา
๙. สื่อการเรียนรู้
1. หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี)
2. ห้องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
3. ภาพเก้าอี้ไม้

4. ภาพโครงงานวิทยาศาสตร์สิ่งประดิษฐ์ เครื่องฟักไข่ประหยัดพลังงาน
5. ภาพหุ่นยนต์ Pepper
6. ภาพและบัตรคาเกี่ยวกับประเภทของโครงงานคอมพิวเตอร์
7. ภาพการพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์ด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์
8. บัตรคาและภาพเกี่ยวกับสะเต็มศึกษา
9. ภาพขั้นตอนกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม
10. ภาพงานที่ต้องใช้และไม่ต้องใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม
11. แหล่งการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
๑๐. การวัดผลประเมินผลหน่วยการเรียนรู้
1. ประเมินความรู้ เรื่อง ความหมายและประเภทของโครงงาน (K) ด้วยแบบทดสอบ
2. ประเมินกระบวนการทางานกลุ่ม (P) ด้วยแบบประเมิน
3. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้านใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทางาน (A) ด้วยแบบประเมิน
แบบประเมินตามสภาพจริง (Rubrics)
แบบประเมินกระบวนการทางานกลุ่ม
รายการการประเมิน
กระบวนการ
ทางานกลุ่ม

ระดับคุณภาพ
4
มีการกาหนดบทบาท
สมาชิกชัดเจน
และมีการชี้แจงเป้าหมาย
การทางาน
มีการปฏิบตั ิงานร่วมกัน
อย่างร่วมมือร่วมใจ
พร้อมกับการประเมินเป็น
ระยะ ๆ

3
มีการกาหนดบทบาท
สมาชิกชัดเจน
มีการชี้แจงเป้าหมาย
อย่างชัดเจนและ
ปฏิบัติงานร่วมกัน
แต่ไม่มีการประเมิน
เป็นระยะ ๆ

2
มีการกาหนดบทบาท
เฉพาะหัวหน้า
ไม่มีการชี้แจงเป้าหมาย
อย่างชัดเจน
ปฏิบัติงานร่วมกัน
ไม่ครบทุกคน

1
ไม่มีการกาหนด
บทบาทสมาชิก
และไม่มีการชี้แจง
เป้าหมาย สมาชิก
ต่างคนต่างทางาน

แบบประเมินใบงาน
รายการการประเมิน

3
การแสดงถึงสาเหตุหรือปัจจัย อธิบายสาเหตุหรือปัจจัยที่ส่งผล
ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง ต่อการเปลี่ยนแปลงของ
ของเทคโนโลยี
เทคโนโลยีได้สมั พันธ์กัน มีการ
เชื่อมโยงให้เห็นภาพรวม พร้อม
ยกตัวอย่างได้

ระดับคุณภาพ
2
1
อธิบายสาเหตุหรือปัจจัยที่ส่งผล อธิบายสาเหตุหรือปัจจัยที่ส่งผล
ต่อการเปลี่ยนแปลงของ
ต่อการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีได้สมั พันธ์กันมีการ เทคโนโลยีได้พอเข้าใจ
อธิบายอย่างเป็นเหตุเป็นผล

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ใฝ่เรียนรู้
ตัวชี้วัดที่ 4.1 ตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียนและเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้
พฤติกรรมบ่งชี้
4.1.1 ตั้งใจเรียน
4.1.2 เอาใจใส่
และมีความเพียรพยายาม
ในการเรียนรู้
4.1.3 สนใจเข้าร่วม
กิจกรรมการเรียนรูต้ ่าง ๆ

ดีเยี่ยม (3)
เข้าเรียนตรงเวลาตั้งใจ
เรียน เอาใจใส่ และมี
ความเพียรพยายามใน
การเรียนรู้ มีส่วนร่วมใน
การเรียนรู้และเข้าร่วม
กิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ
ทั้งภายในและภายนอก
โรงเรียนเป็นประจา
และเป็นแบบอย่างที่ดี

ดี (2)
เข้าเรียนตรงเวลา
ตั้งใจเรียน เอาใจใส่
และมีความเพียรพยายาม
ในการเรียนรู้
มีส่วนร่วมในการเรียนรู้
และเข้าร่วมกิจกรรม
การเรียนรู้ต่าง ๆ
ทั้งภายในและภายนอก
โรงเรียนบ่อยครั้ง

ผ่าน (1)
ไม่ผ่าน (0)
เข้าเรียนตรงเวลา
ไม่ตั้งใจเรียน
ตั้งใจเรียน เอาใจใส่
และมีความเพียรพยายาม
ในการเรียนรู้
มีส่วนร่วมในการเรียนรู้
และเข้าร่วมกิจกรรม
การเรียนรู้ต่าง ๆ บางครั้ง

ตัวชี้วัดที่ 4.2 แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ด้วยการ
เลือกใช้สื่ออย่างเหมาะสม บันทึกความรู้ วิเคราะห์ สรุปเป็นองค์ความรู้ สามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้
พฤติกรรมบ่งชี้
4.2.1 ศึกษาค้นคว้าหา
ความรู้จากหนังสือ เอกสาร
สิ่งพิมพ์ สื่อเทคโนโลยีต่าง ๆ
แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียน และ
เลือกใช้สื่อได้อย่างเหมาะสม
4.2.2 บันทึกความรู้
วิเคราะห์ ตรวจสอบจากสิ่งที่
เรียนรูส้ รุปเป็นองค์ความรู้
4.2.3 แลกเปลีย่ นเรียนรู้
ด้วยวิธีการต่าง ๆ
เพื่อนาไปใช้
ในชีวิตประจาวัน

ดีเยี่ยม (3)
ศึกษาค้นคว้าหาความรู้จาก
หนังสือ เอกสาร สิ่งพิมพ์ สื่อ
เทคโนโลยี
และสารสนเทศ แหล่งเรียนรู้
ทั้งภายใน และภายนอก
โรงเรียนเลือกใช้สื่อได้อย่าง
เหมาะสม มีการบันทึก
ความรู้ วิเคราะห์ข้อมูล
สรุปเป็นองค์ความรู้
แลกเปลีย่ นเรียนรูด้ ้วย
วิธีการที่หลากหลาย
และเผยแพร่แก่บคุ คลทั่วไป
นาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้

ดี (2)
ศึกษาค้นคว้า
หาความรู้จากหนังสือ
เอกสาร สิ่งพิมพ์
สื่อเทคโนโลยี
และสารสนเทศ
แหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน
และภายนอกโรงเรียน
และเลือกใช้สื่อ
ได้อย่างเหมาะสม
มีการบันทึกความรู้
วิเคราะห์ข้อมูล
สรุปเป็นองค์ความรู้
แลกเปลีย่ นเรียนรู้
กับผู้อื่นได้ และนาไปใช้
ในชีวิตประจาวันได้

ผ่าน (1)
ไม่ผ่าน (0)
ศึกษาค้นคว้า
ไม่ศึกษาค้นคว้า
หาความรู้จากหนังสือ หาความรู้
เอกสาร สิ่งพิมพ์
สื่อเทคโนโลยี
แหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน
และภายนอกโรงเรียน
เลือกใช้สื่อ
ได้อย่างเหมาะสม
มีการบันทึกความรู้

มุ่งมั่นในการทางาน
ตัวชี้วัดที่ 6.1 ตั้งใจและรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่การงาน
พฤติกรรมบ่งชี้
6.1.1 เอาใจใส่ต่อการปฏิบัติ
หน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย
6.1.2 ตั้งใจและรับผิดชอบ
ในการทางานให้สาเร็จ
6.1.3 ปรับปรุงและ
พัฒนาการทางาน
ด้วยตนเอง

ดีเยี่ยม (3)
ตั้งใจและรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติหน้าที่
ที่ได้รับมอบหมาย
ให้สาเร็จ มีการปรับปรุงและ
พัฒนาการทางาน
ให้ดีขึ้นด้วยตนเอง
และเป็นแบบอย่างที่ดี

ดี (2)
ตั้งใจและรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติหน้าที่
ที่ได้รับมอบหมาย
ให้สาเร็จ มีการปรับปรุง
และพัฒนาการทางาน
ให้ดีขึ้นด้วยตนเอง

ผ่าน (1)
ไม่ผ่าน (0)
ตั้งใจและรับผิดชอบ ไม่ตั้งใจปฏิบตั ิ
ในการปฏิบัติหน้าที่
หน้าที่การงาน
ที่ได้รับมอบหมาย
ให้สาเร็จ มีการปรับปรุง
และพัฒนาการทางาน
ให้ดีขึ้น

ตัวชี้วัดที่ 6.2 ทางานด้วยความเพียรพยายามและอดทนเพื่อให้งานสาเร็จตามเป้าหมาย
พฤติกรรมบ่งชี้
6.2.1 ทุ่มเททางาน อดทน
ไม่ย่อท้อ
ต่อปัญหาและอุปสรรค
ในการทางาน
6.2.2 พยายามแก้ปัญหา
และอุปสรรค
ในการทางานให้สาเร็จ
6.2.3 ชื่นชมผลงาน
ด้วยความภาคภูมิใจ

ดีเยี่ยม (3)
ทางานด้วยความขยัน
อดทน ไม่ย่อท้อต่อปัญหา
พยายามแก้ปัญหา
อุปสรรคในการทางาน
ให้งานสาเร็จ
ตามเป้าหมายก่อนเวลา
ที่กาหนด ชื่นชมผลงาน
ด้วยความภาคภูมิใจ

ดี (2)
ทางานด้วยความขยัน
อดทน ไม่ย่อท้อต่อปัญหา
พยายามแก้ปัญหา
อุปสรรคในการทางาน
ให้งานสาเร็จ
ตามเป้าหมาย
ภายในเวลาที่กาหนด
ชื่นชมผลงาน
ด้วยความภาคภูมิใจ

ผ่าน (1)
ไม่ผ่าน (0)
ทางานด้วยความขยัน ไม่ขยัน อดทน
อดทน ไม่ย่อท้อต่อปัญหา ในการทางาน
ในการทางาน
พยายามให้งานสาเร็จ
ตามเป้าหมาย
ชื่นชมผลงาน
ด้วยความภาคภูมิใจ

บันทึกหลังการสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
ปัญหาอุปสรรค
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
แนวทางแก้ไข
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ ....
ลงชื่อ.......................................... (ผู้บันทึก)
(นางสาวสิริกร เกตุประเสริฐวงศ์)
ความเห็นของหัวหน้าฝ่ายวิชาการ
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ..............................................................
(นางสาวนุชจรี กลิ่นมณฑา)
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
ความเห็นของผู้อานวยการโรงเรียน
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ................................................................
(นางสาวทัศนา จรจวบโชค)
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดบางกะพ้อม(คงลาภยิ่งประชานุสรณ์)

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ โครงงานกับกระบวนการเรียนรู้และการแก้ปัญหา
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง เรียนรู้โครงงานประเภทต่าง ๆ
วิชา การออกแบบและเทคโนโลยี 2
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
เวลา 1 ชั่วโมง
๑. สาระ/มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด (พื้นฐาน) ผลการเรียนรู้ (เพิ่มเติม)
สาระที่ ๔ เทคโนโลยี
มาตรฐาน ว 4.1 เข้าใจแนวคิดหลักของเทคโนโลยีเพื่อการดารงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว ใช้ความรู้และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และศาสตร์อื่น ๆ
เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนางานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ ด้วยกระบวนการออกแบบ
เชิงวิศวกรรม เลือกใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม โดยคานึงถึงผลกระทบต่อชีวิต
สังคม และสิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัด ว 4.1 ม.5/1
ประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะจากศาสตร์ต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรในการทาโครงงาน เพื่อ
แก้ปัญหาหรือพัฒนางาน
๒. สาระสาคัญ
โครงงานเป็นกิจกรรมที่เน้นทักษะกระบวนการ โดยนักเรียนเป็นผู้คิดค้น วางแผน และลงมือปฏิบัติ เพื่อให้งาน
สาเร็จภายใต้คาแนะนาของครูหรือผู้เชี่ยวชาญ โครงงานประกอบด้วยโครงงานประเภททดลอง โครงงานประเภท
สารวจรวบรวมข้อมูล โครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์ หรือการพัฒนา และโครงงานประเภททฤษฎีหรืออธิบาย
๓. จุดประสงค์การเรียนรู้
1. อธิบายเกี่ยวกับความหมายและประเภทของโครงงาน (K)
2. สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับตัวอย่างโครงงานตามประเภทของโครงงาน (P)
3. มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ (A)
๔. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑. มีวินัย
๒. ใฝ่เรียนรู้
๓. มุ่งมั่นในการทางาน
๕. สาระการเรียนรู้
1. ความสามารถในการสื่อสาร
2. ความสามารถในการคิด
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา

4. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
๖. ความเข้าใจที่คงทน
นักเรียนเข้าใจว่า การทาโครงงานเป็นการประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะจากศาสตร์ต่าง ๆ
รวมทั้งทรัพยากรในการสร้างหรือพัฒนาชิ้นงานหรือวิธีการ โดยใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม
เพื่อแก้ปัญหาหรืออานวยความสะดวกในชีวิตประจาวัน
๗. คาถามท้าทาย
โครงงานแต่ละประเภทมีลักษณะเด่นอย่างไร
๘. กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ชั่วโมงที่ ๑
๑) ขั้นนาเข้าสู่บทเรียน
กระตุ้นความสนใจ (Engagement)
1. นักเรียนจับคู่หรือแบ่งกลุ่มตามความเหมาะสมของจานวนเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยให้มีนักเรียน 1 คน
ที่มีประสบการณ์ในการใช้งานคอมพิวเตอร์ จากนั้นส่งตัวแทนออกมาจับสลากเลือกหัวข้อ ดังนี้





โครงงานประเภททดลอง
โครงงานประเภทสารวจรวบรวมข้อมูล
โครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์หรือการพัฒนา
โครงงานประเภททฤษฎีหรืออธิบาย

โดยแต่ละกลุ่มร่วมกันสืบค้นตัวอย่างโครงงานตามประเภทที่กลุ่มของตนเองได้รับ
๒) ขั้นสอน
สารวจค้นหา (Exploration)
2. นักเรียนร่วมกันสรุปสิ่งที่เข้าใจเป็นความรู้ร่วมกัน ดังนี้
โครงงานเป็นกิจกรรมที่เน้นทักษะกระบวนการ โดยนักเรียนเป็นผู้คิดค้น วางแผน และลงมือปฏิบัติ
เพื่อให้งานสาเร็จภายใต้คาแนะนาของครูหรือผู้เชี่ยวชาญ โครงงานประกอบด้วยโครงงานประเภททดลอง โครงงาน
ประเภทสารวจรวบรวมข้อมูล โครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์ หรือการพัฒนา และโครงงานประเภททฤษฎีหรือ
อธิบาย
อธิบายความรู้ (Explanation)
3. นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานาเสนอตัวอย่างโครงงานที่กลุ่มของตนเองสืบค้นหน้าชั้นเรียน เพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน อาจใช้โปรแกรมนาเสนอในการนาเสนอ เพื่อให้เห็นข้อมูลได้ชัดเจนและน่าสนใจ
4. นักเรียนร่วมกันอภิปรายในประเด็นหัวข้อ “โครงงานแต่ละประเภทมีลักษณะเด่นอย่างไร” เพื่อ
แลกเปลี่ยนความรู้

๓) ขั้นสรุป
ตรวจสอบผล (Evaluation)
5. นักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุปเกี่ยวกับวิธีการทางานให้เห็นการคิดเชิงระบบและวิธีการทางานที่มีแบบ
แผน
6. นักเรียนประเมินตนเอง โดยเขียนแสดงความรู้สึกหลังการเรียนและหลังการทากิจกรรมในประเด็น
ต่อไปนี้
• สิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้ในวันนี้คืออะไร
• นักเรียนมีส่วนร่วมกิจกรรมในกลุ่มมากน้อยเพียงใด
• เพื่อนนักเรียนในกลุ่มมีส่วนร่วมกิจกรรมในกลุ่มมากน้อยเพียงใด
• นักเรียนพึงพอใจกับการเรียนในวันนี้หรือไม่ เพียงใด
• นักเรียนจะนาความรู้ที่ได้นี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง ครอบครัว และสังคมทั่วไปได้อย่างไร
จากนั้นแลกเปลี่ยนตรวจสอบขั้นตอนการทางานทุกขั้ นตอนว่าจะเพิ่มคุณค่าไปสู่สังคม เกิดประโยชน์
ต่อสังคมให้มากขึ้นกว่าเดิมในขั้นตอนใดบ้าง สาหรับการทางานในครั้งต่อไป
๙. สื่อการเรียนรู้
1. หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
2. ห้องคอมพิวเตอร์
3. แหล่งการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
๑๐. การวัดผลประเมินผลหน่วยการเรียนรู้
1. ประเมินความรู้ เรื่อง ประเภทของโครงงาน (K) ด้วยแบบทดสอบ
2. ประเมินกระบวนการทางานกลุ่ม (P) ด้วยแบบประเมิน
3. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้านใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทางาน (A) ด้วยแบบประเมิน
แบบประเมินตามสภาพจริง (Rubrics)
แบบประเมินกระบวนการทางานกลุ่ม
รายการการประเมิน
กระบวนการ
ทางานกลุ่ม

ระดับคุณภาพ
4
มีการกาหนดบทบาท
สมาชิกชัดเจน
และมีการชี้แจงเป้าหมาย
การทางาน
มีการปฏิบตั ิงานร่วมกัน
อย่างร่วมมือร่วมใจ
พร้อมกับการประเมินเป็น
ระยะ ๆ

3
มีการกาหนดบทบาท
สมาชิกชัดเจน
มีการชี้แจงเป้าหมาย
อย่างชัดเจนและ
ปฏิบัติงานร่วมกัน
แต่ไม่มีการประเมิน
เป็นระยะ ๆ

2
มีการกาหนดบทบาท
เฉพาะหัวหน้า
ไม่มีการชี้แจงเป้าหมาย
อย่างชัดเจน
ปฏิบัติงานร่วมกัน
ไม่ครบทุกคน

1
ไม่มีการกาหนด
บทบาทสมาชิก
และไม่มีการชี้แจง
เป้าหมาย สมาชิก
ต่างคนต่างทางาน

แบบประเมินใบงาน
ระดับคุณภาพ

รายการการประเมิน

3
การแสดงถึงสาเหตุหรือปัจจัย อธิบายสาเหตุหรือปัจจัยที่ส่งผล
ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง ต่อการเปลี่ยนแปลงของ
ของเทคโนโลยี
เทคโนโลยีได้สมั พันธ์กัน มีการ
เชื่อมโยงให้เห็นภาพรวม พร้อม
ยกตัวอย่างได้

2
1
อธิบายสาเหตุหรือปัจจัยที่ส่งผล อธิบายสาเหตุหรือปัจจัยที่ส่งผล
ต่อการเปลี่ยนแปลงของ
ต่อการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีได้สมั พันธ์กันมีการ เทคโนโลยีได้พอเข้าใจ
อธิบายอย่างเป็นเหตุเป็นผล

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ใฝ่เรียนรู้
ตัวชี้วัดที่ 4.1 ตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียนและเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้
พฤติกรรมบ่งชี้
4.1.1 ตั้งใจเรียน
4.1.2 เอาใจใส่
และมีความเพียรพยายามใน
การเรียนรู้
4.1.3 สนใจเข้าร่วม
กิจกรรมการเรียนรูต้ ่าง ๆ

ดีเยี่ยม (3)
เข้าเรียนตรงเวลาตั้งใจเรียน
เอาใจใส่และมีความเพียร
พยายามในการเรียนรู้
มีส่วนร่วมในการเรียนรู้และเข้า
ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ
ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
เป็นประจา และเป็นแบบอย่าง
ที่ดี

ดี (2)
เข้าเรียนตรงเวลา
ตั้งใจเรียน เอาใจใส่
และมีความเพียรพยายาม
ในการเรียนรู้
มีส่วนร่วมในการเรียนรู้
และเข้าร่วมกิจกรรม
การเรียนรู้ต่าง ๆ
ทั้งภายในและภายนอก
โรงเรียนบ่อยครั้ง

ผ่าน (1)
ไม่ผ่าน (0)
เข้าเรียนตรงเวลา
ไม่ตั้งใจเรียน
ตั้งใจเรียน เอาใจใส่
และมีความเพียร
พยายามในการเรียนรู้
มีส่วนร่วมในการ
เรียนรู้และเข้าร่วม
กิจกรรมการเรียนรู้
ต่าง ๆ บางครั้ง

ตัวชี้วัดที่ 4.2 แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ด้วยการ
เลือกใช้สื่ออย่างเหมาะสม บันทึกความรู้ วิเคราะห์ สรุปเป็นองค์ความรู้ สามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้
พฤติกรรมบ่งชี้
4.2.1 ศึกษาค้นคว้า
หาความรู้จากหนังสือ
เอกสาร สิ่งพิมพ์
สื่อเทคโนโลยีต่าง ๆ แหล่ง
เรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก
โรงเรียน และเลือกใช้สื่อ
ได้อย่างเหมาะสม
4.2.2 บันทึกความรู้
วิเคราะห์ ตรวจสอบ
จากสิ่งที่เรียนรู้
สรุปเป็นองค์ความรู้
4.2.3 แลกเปลีย่ นเรียนรู้
ด้วยวิธีการต่าง ๆ
เพื่อนาไปใช้
ในชีวิตประจาวัน

ดีเยี่ยม (3)
ศึกษาค้นคว้าหาความรู้จาก
หนังสือ เอกสาร สิ่งพิมพ์
สื่อเทคโนโลยีและสารสนเทศ
แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียนเลือกใช้สื่อ
ได้อย่างเหมาะสมมีการบันทึก
ความรู้ วิเคราะห์ข้อมูล
สรุปเป็นองค์ความรู้
แลกเปลีย่ นเรียนรู้
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย
และเผยแพร่
แก่บุคคลทั่วไปนาไปใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้

ดี (2)
ศึกษาค้นคว้า
หาความรู้จากหนังสือ
เอกสาร สิ่งพิมพ์
สื่อเทคโนโลยี
และสารสนเทศ
แหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน
และภายนอกโรงเรียน
และเลือกใช้สื่อ
ได้อย่างเหมาะสม
มีการบันทึกความรู้
วิเคราะห์ข้อมูล
สรุปเป็นองค์ความรู้
แลกเปลีย่ นเรียนรู้
กับผู้อื่นได้ และนาไปใช้
ในชีวิตประจาวันได้

ผ่าน (1)
ไม่ผ่าน (0)
ศึกษาค้นคว้า
ไม่ศึกษาค้นคว้า
หาความรู้จาก
หาความรู้
หนังสือ เอกสาร
สิ่งพิมพ์
สื่อเทคโนโลยี
แหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน
และภายนอกโรงเรียน
เลือกใช้สื่อ
ได้อย่างเหมาะสม
มีการบันทึกความรู้

มุ่งมั่นในการทางาน
ตัวชี้วัดที่ 6.1 ตั้งใจและรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่การงาน
พฤติกรรมบ่งชี้
6.1.1 เอาใจใส่ต่อ
การปฏิบัตหิ น้าที่
ที่ได้รับมอบหมาย
6.1.2 ตั้งใจและ
รับผิดชอบ
ในการทางานให้สาเร็จ
6.1.3 ปรับปรุงและ
พัฒนาการทางาน
ด้วยตนเอง

ดีเยี่ยม (3)
ตั้งใจและรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติหน้าที่
ที่ได้รับมอบหมาย
ให้สาเร็จ มีการปรับปรุง
และพัฒนาการทางาน
ให้ดีขึ้นด้วยตนเอง
และเป็นแบบอย่างที่ดี

ดี (2)
ตั้งใจและรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติหน้าที่
ที่ได้รับมอบหมาย
ให้สาเร็จ มีการปรับปรุง
และพัฒนาการทางาน
ให้ดีขึ้นด้วยตนเอง

ผ่าน (1)
ไม่ผ่าน (0)
ตั้งใจและรับผิดชอบ
ไม่ตั้งใจปฏิบตั ิ
ในการปฏิบัติหน้าที่
หน้าที่การงาน
ที่ได้รับมอบหมาย
ให้สาเร็จ มีการปรับปรุง
และพัฒนาการทางาน
ให้ดีขึ้น

ตัวชี้วัดที่ 6.2 ทางานด้วยความเพียรพยายามและอดทนเพื่อให้งานสาเร็จตามเป้าหมาย
พฤติกรรมบ่งชี้
6.2.1 ทุ่มเททางาน
อดทน ไม่ย่อท้อ
ต่อปัญหาและอุปสรรค
ในการทางาน
6.2.2 พยายาม
แก้ปัญหาและอุปสรรค
ในการทางานให้สาเร็จ
6.2.3 ชื่นชมผลงาน
ด้วยความภาคภูมิใจ

ดีเยี่ยม (3)
ทางานด้วยความขยัน
อดทน ไม่ย่อท้อต่อปัญหา
พยายามแก้ปัญหา
อุปสรรคในการทางาน
ให้งานสาเร็จ
ตามเป้าหมายก่อนเวลา
ที่กาหนด ชื่นชมผลงาน
ด้วยความภาคภูมิใจ

ดี (2)
ทางานด้วยความขยัน
อดทน ไม่ย่อท้อต่อปัญหา
พยายามแก้ปัญหา
อุปสรรคในการทางาน
ให้งานสาเร็จ
ตามเป้าหมาย
ภายในเวลาที่กาหนด
ชื่นชมผลงาน
ด้วยความภาคภูมิใจ

ผ่าน (1)
ไม่ผ่าน (0)
ทางานด้วยความขยัน
ไม่ขยัน อดทน
อดทน ไม่ย่อท้อต่อปัญหา ในการทางาน
ในการทางาน
พยายามให้งานสาเร็จ
ตามเป้าหมาย
ชื่นชมผลงาน
ด้วยความภาคภูมิใจ

บันทึกหลังการสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
ปัญหาอุปสรรค
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
แนวทางแก้ไข
....................................................................................................................................................................... .....
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ.......................................... (ผู้บันทึก)
(นางสาวสิริกร เกตุประเสริฐวงศ์)
ความเห็นของหัวหน้าฝ่ายวิชาการ
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ..............................................................
(นางสาวนุชจรี กลิ่นมณฑา)
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
ความเห็นของผู้อานวยการโรงเรียน
............................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................... .......
ลงชื่อ................................................................
(นางสาวทัศนา จรจวบโชค)
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดบางกะพ้อม(คงลาภยิ่งประชานุสรณ์)

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ โครงงานกับกระบวนการเรียนรู้และการแก้ปัญหา
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 3 ความรู้เกี่ยวกับโครงงานคณิตศาสตร์
วิชา การออกแบบและเทคโนโลยี 2
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
เวลา 3 ชั่วโมง
๑. สาระ/มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด (พื้นฐาน) ผลการเรียนรู้ (เพิ่มเติม)
สาระที่ ๔ เทคโนโลยี
มาตรฐาน ว 4.1 เข้าใจแนวคิดหลักของเทคโนโลยีเพื่อการดารงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว ใช้ความรู้และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และศาสตร์อื่น ๆ
เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนางานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ ด้วยกระบวนการออกแบบ
เชิงวิศวกรรม เลือกใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม โดยคานึงถึงผลกระทบต่อชีวิต
สังคม และสิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัด ว 4.1 ม.5/1
ประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะจากศาสตร์ต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรในการทาโครงงาน เพื่อ
แก้ปัญหาหรือพัฒนางาน
๒. สาระสาคัญ
โครงงานคณิตศาสตร์เป็นงานที่ผู้ทาได้คิดอย่างอิสระ ฝึกปฏิบัติในข้อที่สงสัย โดยอาศัยความรู้ หลักการ แนวคิด
และทฤษฎีทางคณิตศาสตร์ไปเชื่อมโยงกับประเด็นปัญหาที่จะศึกษา
ซึ่งประกอบด้วย 3 ลักษณะ คือ งานศึกษาค้นคว้า งานสร้างทฤษฎีบทหรือสูตรใหม่ ๆ งานประยุกต์ ความรู้
ไปใช้
๓. จุดประสงค์การเรียนรู้
1. อธิบายความรู้เกี่ยวกับโครงงานคณิตศาสตร์ (K)
2. วิเคราะห์เกี่ยวกับโครงงานคณิตศาสตร์ (P)
3. เห็นประโยชน์และความสาคัญของโครงงานคณิตศาสตร์ (A)
๔. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑. มีวินัย
๒. ใฝ่เรียนรู้
๓. มุ่งมั่นในการทางาน
๕. สาระการเรียนรู้
โครงงานคณิตศาสตร์เป็นงานที่ผู้ทาได้คิดอย่างอิสระ ฝึกปฏิบัติในข้อที่สงสัย โดยอาศัยความรู้ หลักการ แนวคิด
และทฤษฎีทางคณิตศาสตร์ไปเชื่อมโยงกับประเด็นปัญหาที่จะศึกษา

ซึ่งประกอบด้วย 3 ลักษณะ คือ งานศึกษาค้นคว้า งานสร้างทฤษฎีบทหรือสูตรใหม่ ๆ งานประยุกต์ ความรู้
ไปใช้
๖. ความเข้าใจที่คงทน
นักเรียนเข้าใจว่า การทาโครงงานเป็นการประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะจากศาสตร์ต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรใน
การสร้างหรือพัฒนาชิ้นงานหรือวิธีการ โดยใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เพื่อแก้ปัญหาหรืออานวยความ
สะดวกในชีวิตประจาวัน
๗. คาถามท้าทาย
1. การเรียนรู้โครงงานคณิตศาสตร์มีประโยชน์อย่างไร๘. กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
2. โครงงานคณิตศาสตร์ประเภทงานศึกษาค้นคว้ามีวัตถุประสงค์เพื่ออะไร
3. ผู้ที่จะทาโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทงานสร้างทฤษฎีบทหรือสูตรใหม่ ๆ จะต้องมีคุณสมบัติอย่างไร
ชั่วโมงที่ 3
๑) ขั้นนาเข้าสู่บทเรียน
กระตุ้นความสนใจ (Engagement)
1. นักเรียนร่วมกันสังเกตภาพเก้าอี้บนกระดาน แล้วตอบคาถาม ดังนี้

 นักเรียนเห็นอะไรในภาพ
(ตัวอย่างคาตอบ เก้าอี้ไม้)
 ที่บ้านของนักเรียนมีเก้าอี้หรือไม่
(มี/ไม่มี)
 นักเรียนคิดว่าคณิตศาสตร์เกี่ยวข้องกับการสร้างเก้าอี้ไม้นี้อย่างไร
(ตัวอย่างคาตอบ
1. การคานวณอัตราส่วนผสมต่าง ๆ
2. การคานวณสัดส่วนความสูง ความกว้าง ความยาวของไม้ที่จะนามาใช้ในการทาเก้าอี้)
 นักเรียนรู้จักโครงงานคณิตศาสตร์หรือไม่
(รู้จัก/ไม่รู้จัก)
 หากรู้จัก โครงงานคณิตศาสตร์คืออะไร
(ตัวอย่างคาตอบ งานที่ผู้ทาได้คิดอย่างอิสระ ฝึกปฏิบัติในข้อสงสัย โดยอาศัยความรู้ หลักการ แนวคิด
และทฤษฎีทางคณิตศาสตร์ไปเชื่อมโยงกับประเด็นปัญหาที่จะศึกษา)

๒) ขั้นสอน
สารวจค้นหา (Exploration)
2. นักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับลักษณะการดาเนินงานของโครงงานคณิตศาสตร์ โดยเขียนบันทึก
คาตอบเป็นแผนภาพความคิดบนกระดาน ดังตัวอย่าง

งานศึกษาค้นคว้า

ลักษณะการดาเนินงานของ
โครงงานคณิตศาสตร์

งานสร้างทฤษฎีบท
หรือสูตรใหม่ ๆ

งานประยุกต์ความรูไ้ ป
ใช้

3. นักเรียนร่วมกันศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับโครงงานคณิตศาสตร์ จากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ อย่าง
หลากหลาย เช่น การสอบถามจากครูหรือผู้ปกครอง และห้องสมุด
อธิบายความรู้ (Explanation)
4. นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละเท่า ๆ กัน จากนั้นร่วมกันวิเคราะห์เกี่ยวกับหลักการจัดกิจกรรมโครงงาน
คณิตศาสตร์ โดยเขียนบันทึกคาตอบเป็นแผนภาพความคิดบนกระดาน ดังตัวอย่าง
เป็นเรื่องเกี่ยวกับคณิตศาสตร์
และเทคโนโลยีที่นาไปใช้
ประโยชน์ได้

หลักการจัดกิจกรรม
โครงงานคณิตศาสตร์

เป็นการเสาะแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง เพื่อฝึกการคิดเป็น ทาเป็น
และแก้ปัญหาเป็น

ความมีเสรีภาพของผู้จัดทา โดย
คานึงถึงงบประมาณที่มีอยู่

5. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์เกี่ยวกับองค์ประกอบของโครงงานคณิตศาสตร์
โดยเขียนบันทึกคาตอบเป็นแผนภาพความคิดบนกระดาน ดังตัวอย่าง
ส่วนที่เป็นโครงงาน คือ
ต้องมีความเป็นโครงงาน
โดยมีกระบวนการเหมือนกับโครงงาน
วิทยาศาสตร์

องค์ประกอบของโครงงาน
คณิตศาสตร์

ส่วนที่เป็นเนื้อหา
ทางคณิตศาสตร์

๓) ขั้นสรุป
ตรวจสอบผล (Evaluation)
6. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์เกี่ยวกับตัวอย่างของโครงงานคณิตศาสตร์แต่ละประเภท โดยเขียน
บันทึกคาตอบเป็นแผนภาพความคิดบนกระดาน ดังตัวอย่าง
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์
ประวัติความเป็นมาของคณิตศาสตร์แขนง
ต่าง ๆ
ประเภทงานศึกษาค้นคว้า

โครงงานคณิตศาสตร์

ทฤษฎีบทเกี่ยวกับการบวก
สูตรการหาพื้นที่ต่าง ๆ
ประเภทงานสร้างทฤษฎีบท
หรื อสู ตรใหม่ ๆ

ประเภทงานประยุกต์
ความรู้ไปใช้
การออกแบบลวดลายด้วยรูปเรขาคณิต
สรุปอัตราการเพิ่มจานวนของสัตว์เลี้ยง
7. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์และอภิปรายตัวอย่างโครงงานคณิตศาสตร์ของโรงเรียน
ที่จัดทาไว้หรือสืบค้นบนอินเทอร์เน็ต โดยวิเคราะห์ตามหัวข้อ ดังนี้
•
•
•
•
•
•

ชื่อโครงงาน
ที่มาของการจัดทาโครงงาน
วัตถุประสงค์ของโครงงาน
วิธีการดาเนินการหรือขั้นตอนการปฏิบัติงาน
สรุปผลการทาโครงงาน
ประโยชน์ที่ได้รับจากการทาโครงงาน

8. นักเรียนร่วมกันคิดวิเคราะห์ โดยตอบคาถามกระตุ้นความคิด ดังนี้
 การเรียนรู้โครงงานคณิตศาสตร์ มีประโยชน์อย่างไร
(ตัวอย่างคาตอบ สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการสร้างสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจาวันได้
เช่น การประดิษฐ์สิ่งของเครื่องใช้ โต๊ะ เก้าอี้)
9. นักเรียนร่วมกันสรุปความคิดรวบยอดเกี่ยวกับโครงงานคณิตศาสตร์ ดังนี้
โครงงานคณิตศาสตร์เป็นงานที่ผู้ทาได้คิดอย่างอิสระ ฝึกปฏิบัติในข้อที่สงสัย
โดยอาศัยความรู้ หลักการ แนวคิด และทฤษฎีทางคณิตศาสตร์ไปเชื่อมโยงกับประเด็นปัญหาที่จะศึกษา
ซึ่งประกอบด้วย 3 ลักษณะ คือ งานศึกษาค้นคว้า งานสร้างทฤษฎีบทหรือสูตรใหม่ ๆ งานประยุกต์ความรู้ไปใช้

ชั่วโมงที่ 2
๑) ขั้นนาเข้าสู่บทเรียน
กระตุ้นความสนใจ (Engagement)
1. นักเรียนจับคู่หรือแบ่งกลุ่มตามความเหมาะสมของจานวนเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยให้มีนักเรียน 1 คน
ที่มีประสบการณ์ในการใช้งานคอมพิวเตอร์ จากนั้นแต่ละกลุ่มสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการทาโครงงานคณิตศาสตร์
ประเภทงานศึกษาค้นคว้า (หากมีโครงงานที่ทาไว้แล้วสามารถใช้โครงงานนั้นได้) แต่ละกลุ่มจะต้องเป็นโครงงาน
เรื่องที่ไม่ซ้ากัน จากนั้นร่วมกันวิเคราะห์ในประเด็นดังต่อไปนี้
 ชื่อโครงงาน
 ที่มาของการจัดทาโครงงาน
 วัตถุประสงค์ของโครงงาน
 วิธีการดาเนินการหรือขั้นตอนการปฏิบัติงาน
 สรุปผลการทาโครงงาน
 ประโยชน์ที่ได้รับจากการทาโครงงาน
เมื่อวิเคราะห์และสรุปข้อมูลตามหัวข้อแล้ว นาไปจัดทาด้วยโปรแกรมนาเสนอ
พร้อมตกแต่งให้สวยงาม
๒) ขั้นสอน
สารวจค้นหา (Exploration)
2. นักเรียนร่วมกันสรุปสิ่งที่เข้าใจเป็นความรู้ร่วมกัน ดังนี้
โครงงานคณิตศาสตร์ประเภทงานศึกษาค้นคว้า เป็นงานที่เกิดจากความสนใจและต้องการสืบค้น
ความรู้เพิ่มเติมเพื่อให้ได้คาตอบที่ถูกต้อง ชัดเจน จึงศึกษาและรวบรวมข้อมูล สรุป และนาเสนอ
๓) ขั้นสรุป
ตรวจสอบผล (Evaluation)
3. นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานาเสนอผลการวิเคราะห์โครงงานคณิตศาสตร์ประเภทงานศึกษาค้นคว้า
โดยใช้โปรแกรมนาเสนอที่นักเรียนจัดทาไว้หน้าชั้นเรียน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน
4. นักเรียนร่วมกันอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยตอบคาถามกระตุ้นการเรียนรู้ ดังนี้
 โครงงานคณิตศาสตร์ประเภทงานศึกษาค้นคว้ามีวัตถุประสงค์เพื่ออะไร
(ตัวอย่างคาตอบ ศึกษาหาความรู้ในเรื่องที่สนใจ โดยการศึกษาและรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ
แล้วนามาจัดทาและนาเสนอในรูปแบบที่เหมาะสม)
5. นักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุปเกี่ยวกับวิธีการทางานให้เห็นการคิดเชิงระบบและวิธีการทางาน
ที่มีแบบแผน
6. นักเรียนประเมินตนเอง โดยเขียนแสดงความรู้สึกหลังการเรียนและหลังการทากิจกรรม
ในประเด็นต่อไปนี้
• สิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้ในวันนี้คืออะไร
• นักเรียนมีส่วนร่วมกิจกรรมในกลุ่มมากน้อยเพียงใด
• เพื่อนนักเรียนในกลุ่มมีส่วนร่วมกิจกรรมในกลุ่มมากน้อยเพียงใด
• นักเรียนพึงพอใจกับการเรียนในวันนี้หรือไม่ เพียงใด

• นักเรียนจะนาความรู้ที่ได้นี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง ครอบครัว และสังคมทั่วไป
ได้อย่างไร
จากนั้นแลกเปลี่ยนตรวจสอบขั้นตอนการทางานทุกขั้นตอนว่าจะเพิ่มคุณค่าไปสู่สังคม
เกิดประโยชน์ต่อสังคมให้มากขึ้นกว่าเดิมในขั้นตอนใดบ้าง สาหรับการทางานในครั้งต่อไป
ชั่วโมงที่ 2
๑) ขั้นนาเข้าสู่บทเรียน
กระตุ้นความสนใจ (Engagement)
1. นักเรียนจับคู่หรือแบ่งกลุ่มตามความเหมาะสมของจานวนเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยให้มีนักเรียน 1 คน
ที่มีประสบการณ์ในการใช้งานคอมพิวเตอร์ จากนั้นแต่ละกลุ่มสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการทาโครงงานคณิตศาสตร์
ประเภทงานสร้างทฤษฎีบทหรือสูตรใหม่ ๆ (หากมีโครงงานที่ทาไว้แล้วสามารถใช้โครงงานนั้นได้) แต่ละกลุ่ม
จะต้องเป็นโครงงานเรื่องที่ไม่ซ้ากัน จากนั้นร่วมกันวิเคราะห์ในประเด็นดังต่อไปนี้







ชื่อโครงงาน
ที่มาของการจัดทาโครงงาน
วัตถุประสงค์ของโครงงาน
วิธีการดาเนินการหรือขั้นตอนการปฏิบัติงาน
สรุปผลการทาโครงงาน
ประโยชน์ที่ได้รับจากการทาโครงงาน

เมื่อวิเคราะห์และสรุปข้อมูลตามหัวข้อแล้ว นาไปจัดทาด้วยโปรแกรมนาเสนอ
พร้อมตกแต่งให้สวยงาม
๒) ขั้นสอน
สารวจค้นหา (Exploration)
2. นักเรียนร่วมกันสรุปสิ่งที่เข้าใจเป็นความรู้ร่วมกัน ดังนี้
โครงงานคณิตศาสตร์ประเภทงานสร้างทฤษฎีบทหรือสูตรใหม่ ๆ เป็นการเสนอความคิดใหม่ๆ ในการ
อธิบายเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างมีเหตุผล มีหลักการหรือทฤษฎีทางคณิตศาสตร์มาสนับสนุน มีการทดลองและ
ตรวจสอบด้วยวิธีการพิสูจน์และนาไปใช้
๓) ขั้นสรุป
ตรวจสอบผล (Evaluation)
3. นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานาเสนอผลการวิเคราะห์โครงงานคณิตศาสตร์ประเภท
งานสร้างทฤษฎีบทหรือสูตรใหม่ ๆ โดยใช้โปรแกรมนาเสนอที่นักเรียนจัดทาไว้หน้าชั้นเรียน
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน
4. นักเรียนร่วมกันอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยตอบคาถามกระตุ้นการเรียนรู้ ดังนี้
 ผู้ที่จะทาโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทงานสร้างทฤษฎีบทหรือสูตรใหม่ ๆ
จะต้องมีคุณสมบัติอย่างไร
(ตัวอย่างคาตอบ ต้องมีความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์เป็นอย่างดี)

5. นักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุปเกี่ยวกับวิธีการทางานให้เห็นการคิดเชิงระบบและวิธีการทางาน
ที่มีแบบแผน
6. นักเรียนประเมินตนเอง โดยเขียนแสดงความรู้สึกหลังการเรียนและหลังการทากิจกรรม
ในประเด็นต่อไปนี้
• สิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้ในวันนี้คืออะไร
• นักเรียนมีส่วนร่วมกิจกรรมในกลุ่มมากน้อยเพียงใด
• เพื่อนนักเรียนในกลุ่มมีส่วนร่วมกิจกรรมในกลุ่มมากน้อยเพียงใด
• นักเรียนพึงพอใจกับการเรียนในวันนี้หรือไม่ เพียงใด
• นักเรียนจะนาความรู้ที่ได้นี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง ครอบครัว และสังคมทั่วไป
ได้อย่างไร
จากนั้นแลกเปลี่ยนตรวจสอบขั้นตอนการทางานทุกขั้นตอนว่าจะเพิ่มคุณค่าไปสู่สังคม
เกิดประโยชน์ต่อสังคมให้มากขึ้นกว่าเดิมในขั้นตอนใดบ้าง สาหรับการทางานในครั้งต่อไป
ชั่วโมงที่ 3
๑) ขั้นนาเข้าสู่บทเรียน
กระตุ้นความสนใจ (Engagement)
1. นักเรียนจับคู่หรือแบ่งกลุ่มตามความเหมาะสมของจานวนเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยให้มีนักเรียน 1 คน
ที่มีประสบการณ์ในการใช้งานคอมพิวเตอร์ จากนั้นแต่ละกลุ่มสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการทาโครงงานคณิตศาสตร์
ประเภทงานสร้างทฤษฎีบทหรือสูตรใหม่ ๆ (หากมีโครงงานที่ทาไว้แล้วสามารถใช้โครงงานนั้นได้) แต่ละกลุ่ม
จะต้องเป็นโครงงานเรื่องที่ไม่ซ้ากัน จากนั้นร่วมกันวิเคราะห์ในประเด็นดังต่อไปนี้







ชื่อโครงงาน
ที่มาของการจัดทาโครงงาน
วัตถุประสงค์ของโครงงาน
วิธีการดาเนินการหรือขั้นตอนการปฏิบัติงาน
สรุปผลการทาโครงงาน
ประโยชน์ที่ได้รับจากการทาโครงงาน

เมื่อวิเคราะห์และสรุปข้อมูลตามหัวข้อแล้ว นาไปจัดทาด้วยโปรแกรมนาเสนอ
พร้อมตกแต่งให้สวยงาม
๒) ขั้นสอน
สารวจค้นหา (Exploration)
2. นักเรียนร่วมกันสรุปสิ่งที่เข้าใจเป็นความรู้ร่วมกัน ดังนี้
โครงงานคณิตศาสตร์ประเภทงานสร้างทฤษฎีบทหรือสูตรใหม่ ๆ เป็นการเสนอความคิดใหม่ๆ ในการ
อธิบายเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างมีเหตุผล มีหลักการหรือทฤษฎีทางคณิตศาสตร์มาสนับสนุน มีการทดลองและ
ตรวจสอบด้วยวิธีการพิสูจน์และนาไปใช้

๓) ขั้นสรุป
ตรวจสอบผล (Evaluation)
3. นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานาเสนอผลการวิเคราะห์โครงงานคณิตศาสตร์ประเภท
งานสร้างทฤษฎีบทหรือสูตรใหม่ ๆ โดยใช้โปรแกรมนาเสนอที่นักเรียนจัดทาไว้หน้าชั้นเรียน
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน
4. นักเรียนร่วมกันอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยตอบคาถามกระตุ้นการเรียนรู้ ดังนี้
 ผู้ที่จะทาโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทงานสร้างทฤษฎีบทหรือสูตรใหม่ ๆ
จะต้องมีคุณสมบัติอย่างไร
(ตัวอย่างคาตอบ ต้องมีความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์เป็นอย่างดี)
5. นักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุปเกี่ยวกับวิธีการทางานให้เห็นการคิดเชิงระบบและวิธีการทางาน
ที่มีแบบแผน
6. นักเรียนประเมินตนเอง โดยเขียนแสดงความรู้สึกหลังการเรียนและหลังการทากิจกรรม
ในประเด็นต่อไปนี้
• สิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้ในวันนี้คืออะไร
• นักเรียนมีส่วนร่วมกิจกรรมในกลุ่มมากน้อยเพียงใด
• เพื่อนนักเรียนในกลุ่มมีส่วนร่วมกิจกรรมในกลุ่มมากน้อยเพียงใด
• นักเรียนพึงพอใจกับการเรียนในวันนี้หรือไม่ เพียงใด
• นักเรียนจะนาความรู้ที่ได้นี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง ครอบครัว และสังคมทั่วไป
ได้อย่างไร
จากนั้นแลกเปลี่ยนตรวจสอบขั้นตอนการทางานทุกขั้นตอนว่าจะเพิ่มคุณค่าไปสู่สังคม
เกิดประโยชน์ต่อสังคมให้มากขึ้นกว่าเดิมในขั้นตอนใดบ้าง สาหรับการทางานในครั้งต่อไป
๙. สื่อการเรียนรู้
1. หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
2. ห้องคอมพิวเตอร์
3. แหล่งการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
๑๐. การวัดผลประเมินผลหน่วยการเรียนรู้
1. ประเมินความรู้ เรื่อง ประเภทของโครงงาน (K) ด้วยแบบทดสอบ
2. ประเมินกระบวนการทางานกลุ่ม (P) ด้วยแบบประเมิน
3. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้านใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทางาน (A) ด้วยแบบประเมิน

แบบประเมินตามสภาพจริง (Rubrics)
แบบประเมินกระบวนการทางานกลุ่ม
รายการการประเมิน
กระบวนการ
ทางานกลุ่ม

ระดับคุณภาพ
4
มีการกาหนดบทบาท
สมาชิกชัดเจน
และมีการชี้แจงเป้าหมาย
การทางาน
มีการปฏิบตั ิงานร่วมกัน
อย่างร่วมมือร่วมใจ
พร้อมกับการประเมินเป็น
ระยะ ๆ

3
มีการกาหนดบทบาท
สมาชิกชัดเจน
มีการชี้แจงเป้าหมาย
อย่างชัดเจนและ
ปฏิบัติงานร่วมกัน
แต่ไม่มีการประเมิน
เป็นระยะ ๆ

2
มีการกาหนดบทบาท
เฉพาะหัวหน้า
ไม่มีการชี้แจงเป้าหมาย
อย่างชัดเจน
ปฏิบัติงานร่วมกัน
ไม่ครบทุกคน

1
ไม่มีการกาหนด
บทบาทสมาชิก
และไม่มีการชี้แจง
เป้าหมาย สมาชิก
ต่างคนต่างทางาน

แบบประเมินใบงาน
ระดับคุณภาพ

รายการการประเมิน

3
การแสดงถึงสาเหตุหรือปัจจัย อธิบายสาเหตุหรือปัจจัยที่ส่งผล
ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง ต่อการเปลี่ยนแปลงของ
ของเทคโนโลยี
เทคโนโลยีได้สมั พันธ์กัน มีการ
เชื่อมโยงให้เห็นภาพรวม พร้อม
ยกตัวอย่างได้

2
1
อธิบายสาเหตุหรือปัจจัยที่ส่งผล อธิบายสาเหตุหรือปัจจัยที่ส่งผล
ต่อการเปลี่ยนแปลงของ
ต่อการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีได้สมั พันธ์กันมีการ เทคโนโลยีได้พอเข้าใจ
อธิบายอย่างเป็นเหตุเป็นผล

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ใฝ่เรียนรู้
ตัวชี้วัดที่ 4.1 ตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียนและเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้
พฤติกรรมบ่งชี้
4.1.1 ตั้งใจเรียน
4.1.2 เอาใจใส่
และมีความเพียรพยายาม
ในการเรียนรู้
4.1.3 สนใจเข้าร่วม
กิจกรรมการเรียนรูต้ ่าง ๆ

ดีเยี่ยม (3)
เข้าเรียนตรงเวลา
ตั้งใจเรียน เอาใจใส่
และมีความเพียรพยายาม
ในการเรียนรู้
มีส่วนร่วมในการเรียนรู้
และเข้าร่วมกิจกรรม
การเรียนรู้ต่าง ๆ
ทั้งภายในและภายนอก
โรงเรียนเป็นประจา
และเป็นแบบอย่างที่ดี

ดี (2)
เข้าเรียนตรงเวลา
ตั้งใจเรียน เอาใจใส่
และมีความเพียรพยายาม
ในการเรียนรู้
มีส่วนร่วมในการเรียนรู้
และเข้าร่วมกิจกรรม
การเรียนรู้ต่าง ๆ
ทั้งภายในและภายนอก
โรงเรียนบ่อยครั้ง

ผ่าน (1)
ไม่ผ่าน (0)
เข้าเรียนตรงเวลา
ไม่ตั้งใจเรียน
ตั้งใจเรียน เอาใจใส่
และมีความเพียรพยายาม
ในการเรียนรู้
มีส่วนร่วมในการเรียนรู้
และเข้าร่วมกิจกรรม
การเรียนรู้ต่าง ๆ บางครั้ง

ตัวชี้วัดที่ 4.2 แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ด้วยการ
เลือกใช้สื่ออย่างเหมาะสม บันทึกความรู้ วิเคราะห์ สรุปเป็นองค์ความรู้ สามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้
พฤติกรรมบ่งชี้
4.2.1 ศึกษาค้นคว้า
หาความรู้จากหนังสือ
เอกสาร สิ่งพิมพ์
สื่อเทคโนโลยีต่าง ๆ
แหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน
และภายนอกโรงเรียน
และเลือกใช้สื่อ
ได้อย่างเหมาะสม
4.2.2 บันทึกความรู้
วิเคราะห์ ตรวจสอบ
จากสิ่งที่เรียนรู้
สรุปเป็นองค์ความรู้
4.2.3 แลกเปลีย่ นเรียนรู้
ด้วยวิธีการต่าง ๆ
เพื่อนาไปใช้
ในชีวิตประจาวัน

ดีเยี่ยม (3)
ศึกษาค้นคว้า
หาความรู้จากหนังสือ
เอกสาร สิ่งพิมพ์
สื่อเทคโนโลยี
และสารสนเทศ
แหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน
และภายนอกโรงเรียน
เลือกใช้สื่อ
ได้อย่างเหมาะสม
มีการบันทึกความรู้
วิเคราะห์ข้อมูล
สรุปเป็นองค์ความรู้
แลกเปลีย่ นเรียนรู้
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย
และเผยแพร่
แก่บุคคลทั่วไปนาไปใช้
ในชีวิตประจาวันได้

ดี (2)
ศึกษาค้นคว้า
หาความรู้จากหนังสือ
เอกสาร สิ่งพิมพ์
สื่อเทคโนโลยี
และสารสนเทศ
แหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน
และภายนอกโรงเรียน
และเลือกใช้สื่อ
ได้อย่างเหมาะสม
มีการบันทึกความรู้
วิเคราะห์ข้อมูล
สรุปเป็นองค์ความรู้
แลกเปลีย่ นเรียนรู้
กับผู้อื่นได้ และนาไปใช้
ในชีวิตประจาวันได้

ผ่าน (1)
ศึกษาค้นคว้า
หาความรู้จากหนังสือ
เอกสาร สิ่งพิมพ์
สื่อเทคโนโลยี
แหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน
และภายนอกโรงเรียน
เลือกใช้สื่อ
ได้อย่างเหมาะสม
มีการบันทึกความรู้

ไม่ผ่าน (0)
ไม่ศึกษาค้นคว้า
หาความรู้

มุ่งมั่นในการทางาน
ตัวชี้วัดที่ 6.1 ตั้งใจและรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่การงาน
พฤติกรรมบ่งชี้
6.1.1 เอาใจใส่ต่อ
การปฏิบัตหิ น้าที่
ที่ได้รับมอบหมาย
6.1.2 ตั้งใจและ
รับผิดชอบ
ในการทางานให้สาเร็จ
6.1.3 ปรับปรุงและ
พัฒนาการทางาน
ด้วยตนเอง

ดีเยี่ยม (3)
ตั้งใจและรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติหน้าที่
ที่ได้รับมอบหมาย
ให้สาเร็จ มีการปรับปรุง
และพัฒนาการทางาน
ให้ดีขึ้นด้วยตนเอง
และเป็นแบบอย่างที่ดี

ดี (2)
ตั้งใจและรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติหน้าที่
ที่ได้รับมอบหมาย
ให้สาเร็จ มีการปรับปรุง
และพัฒนาการทางาน
ให้ดีขึ้นด้วยตนเอง

ผ่าน (1)
ไม่ผ่าน (0)
ตั้งใจและรับผิดชอบ
ไม่ตั้งใจปฏิบตั ิ
ในการปฏิบัติหน้าที่
หน้าที่การงาน
ที่ได้รับมอบหมาย
ให้สาเร็จ มีการปรับปรุง
และพัฒนาการทางาน
ให้ดีขึ้น

ตัวชี้วัดที่ 6.2 ทางานด้วยความเพียรพยายามและอดทนเพื่อให้งานสาเร็จตามเป้าหมาย
พฤติกรรมบ่งชี้
6.2.1 ทุ่มเททางาน
อดทน ไม่ย่อท้อ
ต่อปัญหาและอุปสรรค
ในการทางาน
6.2.2 พยายาม
แก้ปัญหาและอุปสรรค
ในการทางานให้สาเร็จ
6.2.3 ชื่นชมผลงาน
ด้วยความภาคภูมิใจ

ดีเยี่ยม (3)
ทางานด้วยความขยัน
อดทน ไม่ย่อท้อต่อปัญหา
พยายามแก้ปัญหา
อุปสรรคในการทางาน
ให้งานสาเร็จ
ตามเป้าหมายก่อนเวลา
ที่กาหนด ชื่นชมผลงาน
ด้วยความภาคภูมิใจ

ดี (2)
ทางานด้วยความขยัน
อดทน ไม่ย่อท้อต่อปัญหา
พยายามแก้ปัญหา
อุปสรรคในการทางาน
ให้งานสาเร็จ
ตามเป้าหมาย
ภายในเวลาที่กาหนด
ชื่นชมผลงาน
ด้วยความภาคภูมิใจ

ผ่าน (1)
ไม่ผ่าน (0)
ทางานด้วยความขยัน
ไม่ขยัน อดทน
อดทน ไม่ย่อท้อต่อปัญหา ในการทางาน
ในการทางาน
พยายามให้งานสาเร็จ
ตามเป้าหมาย
ชื่นชมผลงาน
ด้วยความภาคภูมิใจ

บันทึกหลังการสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
............................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... .....................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. ...............
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
ปัญหาอุปสรรค
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ ....
แนวทางแก้ไข
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ.......................................... (ผู้บันทึก)
(นางสาวสิริกร เกตุประเสริฐวงศ์)
ความเห็นของหัวหน้าฝ่ายวิชาการ
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ..............................................................
(นางสาวนุชจรี กลิ่นมณฑา)
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
ความเห็นของผู้อานวยการโรงเรียน
............................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... ..
ลงชื่อ................................................................
(นางสาวทัศนา จรจวบโชค)
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดบางกะพ้อม(คงลาภยิ่งประชานุสรณ์)

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ โครงงานกับกระบวนการเรียนรู้และการแก้ปัญหา
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 4 ความรู้เกี่ยวกับโครงงานวิทยาศาสตร์
วิชา การออกแบบและเทคโนโลยี 2
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
เวลา 5 ชั่วโมง
๑. สาระ/มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด (พื้นฐาน) ผลการเรียนรู้ (เพิ่มเติม)
สาระที่ ๔ เทคโนโลยี
มาตรฐาน ว 4.1 เข้าใจแนวคิดหลักของเทคโนโลยีเพื่อการดารงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว ใช้ความรู้และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และศาสตร์อื่น ๆ
เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนางานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ ด้วยกระบวนการออกแบบ
เชิงวิศวกรรม เลือกใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม โดยคานึงถึงผลกระทบต่อชีวิต
สังคม และสิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัด ว 4.1 ม.5/1
ประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะจากศาสตร์ต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรในการทาโครงงาน เพื่อ
แก้ปัญหาหรือพัฒนางาน
๒. สาระสาคัญ
1. โครงงานเป็นกิจกรรมที่เน้นทักษะกระบวนการ โดยนักเรียนเป็นผู้คิดค้น วางแผน และลงมือปฏิบัติ
เพื่อให้งานสาเร็จภายใต้คาแนะนาของครูหรือผู้เชี่ยวชาญ โครงงานประกอบด้วย
โครงงานประเภททดลอง โครงงานประเภทสารวจรวบรวมข้อมูล โครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์
หรือการพัฒนา และโครงงานประเภททฤษฎีหรืออธิบาย
2. โครงงานคณิตศาสตร์เป็นงานที่ผู้ทาได้คิดอย่างอิสระ ฝึกปฏิบัติในข้อที่สงสัย โดยอาศัยความรู้
หลักการ แนวคิด และทฤษฎีทางคณิตศาสตร์ไปเชื่อมโยงกับประเด็นปัญหาที่จะศึกษา
ประกอบด้วย 3 ลักษณะ คือ งานศึกษาค้นคว้า งานสร้างทฤษฎีบทหรือสูตรใหม่ ๆ
งานประยุกต์ความรู้ไปใช้
3. โครงงานวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง โครงงานวิทยาศาสตร์
ประเภทสิ่งประดิษฐ์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสารวจ และโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททฤษฎี
ซึง่ แต่ละประเภทจะมีลักษณะแตกต่างกันออกไปตามลักษณะเฉพาะ แต่วธิ แี ละขัน้ ตอนการทา
โครงงานจะใช้ทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เข้ามาประยุกต์ใช้ โดยมีวิธีการทางวิทยาศาสตร์
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร์ เข้ามาช่วยในการดาเนินกิจกรรมโครงงาน
ให้สาเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย
4. การพัฒนาหรือศึกษาโครงงานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ จะมุ่งเน้นพัฒนาในด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์
โดยใช้อุปกรณ์และกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมเข้ามาช่วยในการพัฒนา ซึ่งโครงงาน
คอมพิวเตอร์ประกอบด้วย โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา โครงงานพัฒนาเครื่องมือ
โครงงานจาลองทฤษฎี โครงงานการประยุกต์ใช้งาน และโครงงานพัฒนาเกม

5. โครงงานสะเต็มศึกษา เป็นการประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
โดยอาศัยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมเข้ามาช่วยในการสร้างหรือพัฒนาเทคโนโลยี
หรือนวัตกรรมให้สาเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย และใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า
ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด
6. เทคโนโลยีทาให้เกิดความก้าวหน้าของสิ่งต่าง ๆ โดยอาศัยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม
ซึ่งเป็นกระบวนการแก้ปัญหาหรือพัฒนางานอย่างเป็นระบบ ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน คือ
ขั้นระบุปัญหา ขั้นรวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปัญหา ขั้นออกแบบวิธีการแก้ปัญหา
ขั้นวางแผนและดาเนินการแก้ปัญหา ขั้นทดสอบ ประเมินผล และปรับปรุงแก้ไขวิธีการแก้ปัญหา
หรือชิ้นงาน และขั้นนาเสนอวิธีการแก้ปัญหา ผลการแก้ปัญหาหรือชิ้นงาน
๓. จุดประสงค์การเรียนรู้
1. อธิบายความรู้เกี่ยวกับโครงงานคณิตศาสตร์ (K)
2. วิเคราะห์เกี่ยวกับโครงงานคณิตศาสตร์ (P)
3. เห็นประโยชน์และความสาคัญของโครงงานคณิตศาสตร์ (A)
๔. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑. มีวินัย
๒. ใฝ่เรียนรู้
๓. มุ่งมั่นในการทางาน
๕. สาระการเรียนรู้
โครงงานวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภท
สิ่งประดิษฐ์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสารวจ และโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททฤษฎี ซึ่งแต่ละประเภทจะมี
ลักษณะแตกต่างกันออกไปตามลักษณะเฉพาะ แต่วิธีและขั้นตอนการทาโครงงานจะใช้ทักษะและกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์เข้ามาประยุกต์ใช้ โดยมีวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และจิต
วิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยในการดาเนินกิจกรรมโครงงานให้สาเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย
ซึ่งประกอบด้วย 3 ลักษณะ คือ งานศึกษาค้นคว้า งานสร้างทฤษฎีบทหรือสูตรใหม่ ๆ งานประยุกต์ ความรู้
ไปใช้
๖. ความเข้าใจที่คงทน
นักเรียนเข้าใจว่า การทาโครงงานเป็นการประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะจากศาสตร์ต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรใน
การสร้างหรือพัฒนาชิ้นงานหรือวิธีการ โดยใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เพื่อแก้ปัญหาหรืออานวยความ
สะดวกในชีวิตประจาวัน
๗. คาถามท้าทาย
1. นักเรียนคิดว่าผลงานที่เกิดจากการทาโครงงานวิทยาศาสตร์มีอะไรบ้าง
2. นักเรียนสามารถนาความรู้เกี่ยวกับโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลองไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
ได้อย่างไร
3. นักเรียนจะนาความรู้เกี่ยวกับโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ไปประยุกต์ใช้ในชุมชน
ของนักเรียนได้อย่างไร

4. การทาโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสารวจ เมื่อมีการรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ มาแล้วจะต้องทาอะไร
กับข้อมูลเหล่านั้น
5. ปัจจุบันประเทศไทยมีโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททฤษฎีใด ที่มีการนามาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจาวัน
อย่างแพร่หลาย
ชั่วโมงที่ 1
๑) ขั้นนาเข้าสู่บทเรียน
กระตุ้นความสนใจ (Engagement)
1. นักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับโครงงานวิทยาศาสตร์ โดยตอบคาถาม ดังนี้
 โครงงานวิทยาศาสตร์หมายถึงอะไร
(ตัวอย่างคาตอบ การศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องเดียวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่ผู้จัดทาต้องศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง โดยผ่านวิธีการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์)
 นักเรียนรู้จักผลงานที่เกิดจากการทาโครงงานวิทยาศาสตร์หรือไม่
(รู้จัก/ไม่รู้จัก)
 นักเรียนคิดว่าผลงานที่เกิดจากการทาโครงงานวิทยาศาสตร์มีอะไรบ้าง
(ตัวอย่างคาตอบ แนวคิดการทาเกษตรทฤษฎีใหม่)
 นักเรียนคิดว่าโครงงานวิทยาศาสตร์มีประเภทใดบ้าง
(ตัวอย่างคาตอบ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสารวจ และโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททฤษฎี)
๒) ขั้นสอน
สารวจค้นหา (Exploration)
2. นักเรียนร่วมกันสังเกตภาพเกี่ยวกับการนาเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์บนกระดาน แล้วตอบคาถาม
ดังนี้

 จากภาพเป็นการทาโครงงานเกี่ยวกับอะไร
(ตัวอย่างคาตอบ เครื่องฟักไข่ประหยัดพลังงาน)
 เหตุใดนักเรียนจึงคิดว่าเครื่องฟักไข่ในภาพนี้ประหยัดพลังงาน
(ตัวอย่างคาตอบ ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ โดยผ่านแผงโซลาร์เซลล์แทนการใช้ไฟฟ้า)
 นักเรียนคิดว่าเครื่องฟักไข่ประหยัดพลังงานเป็นโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทใด
(ตัวอย่างคาตอบ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์)

3. นักเรียนร่วมกันศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับโครงงานวิทยาศาสตร์ จากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ อย่าง
หลากหลาย เช่น การสอบถามจากครูหรือผู้ปกครอง และห้องสมุด
อธิบายความรู้ (Explanation)
4. นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละเท่า ๆ กัน จากนั้นแต่ละกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์เกี่ยวกับกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ โดยเขียนบันทึกคาตอบเป็นแผนภาพความคิดบนกระดาน ดังตัวอย่าง

5. นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์เกี่ยวกับการแสวงหาความรู้ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์
โดยเขียนบันทึกคาตอบเป็นแผนภาพความคิดบนกระดาน ดังตัวอย่าง

6. นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์เกี่ยวกับประเภทของโครงงานวิทยาศาสตร์ โดยเขียนบันทึกคาตอบเป็น
แผนภาพความคิดบนกระดาน ดังตัวอย่าง

๓) ขั้นสรุป
ตรวจสอบผล (Evaluation)
7. นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์และอภิปรายตัวอย่างโครงงานวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนที่จัดทาไว้
หรือสืบค้นบนอินเทอร์เน็ต โดยวิเคราะห์ตามหัวข้อ ดังนี้







ชื่อโครงงาน
ที่มาของการจัดทาโครงงาน
วัตถุประสงค์ของโครงงาน
วิธีการดาเนินการหรือขั้นตอนการปฏิบัติงาน
สรุปผลการทาโครงงาน
ประโยชน์ที่ได้รับจากการทาโครงงาน

8. นักเรียนร่วมกันสรุปความคิดรวบยอดเกี่ยวกับโครงงานวิทยาศาสตร์ ดังนี้
โครงงานวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลองโครงงานวิทยาศาสตร์
ประเภทสิ่งประดิษฐ์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสารวจ และโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททฤษฎี ซึ่งแต่ละ
ประเภทจะมีลักษณะแตกต่างกันออกไปตามลักษณะเฉพาะ แต่วิธีและขั้นตอนการทาโครงงานจะใช้ทักษะและ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เข้ามาประยุกต์ใช้ โดยมีวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
และจิตวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยในการดาเนินกิจกรรมโครงงานให้สาเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย

ชั่วโมงที่ 2
๑) ขั้นนาเข้าสู่บทเรียน
กระตุ้นความสนใจ (Engagement)
1. นักเรียนจับคู่หรือแบ่งกลุ่มตามความเหมาะสมของจานวนเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยให้มีนักเรียน 1
คน ที่มีประสบการณ์ในการใช้งานคอมพิวเตอร์ จากนั้นแต่ละกลุ่มสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการทาโครงงาน
วิทยาศาสตร์ประเภททดลอง (หากมีโครงงานที่ทาไว้แล้วสามารถใช้โครงงานนั้นได้) แต่ละกลุ่มจะต้องเป็นโครงงาน
เรื่องที่ไม่ซ้ากัน จากนั้นร่วมกันวิเคราะห์ในประเด็นดังต่อไปนี้







ชื่อโครงงาน
ที่มาของการจัดทาโครงงาน
วัตถุประสงค์ของโครงงาน
วิธีการดาเนินการหรือขั้นตอนการปฏิบัติงาน
สรุปผลการทาโครงงาน
ประโยชน์ที่ได้รับจากการทาโครงงาน

เมื่อวิเคราะห์และสรุปข้อมูลตามหัวข้อแล้ว นาไปจัดทาด้วยโปรแกรมนาเสนอ
พร้อมตกแต่งให้สวยงาม
๒) ขั้นสอน
สารวจค้นหา (Exploration)
2. นักเรียนร่วมกันสรุปสิ่งที่เข้าใจเป็นความรู้ร่วมกัน ดังนี้
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง เป็นโครงงานที่มีการออกแบบการทดลอง เพื่อศึกษาผลของตัว
แปรต้นที่มีผลต่อตัวแปรตาม โดยทาการควบคุมตัวแปรอื่น ๆ ที่อาจมีผลต่อตัวแปรต้นที่ต้องการศึกษา
อธิบายความรู้ (Explanation)
4. นักเรียนร่วมกันอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยตอบคาถามกระตุ้นการเรียนรู้ ดังนี้
 นักเรียนสามารถนาความรู้เกี่ยวกับโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลองไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจาวันได้อย่างไร
(ตัวอย่างคาตอบ นาไปใช้ในการทดลองการกรองน้าขุ่นให้ใส เพื่อให้ได้น้าที่ใสและสะอาดมาใช้)
๓) ขั้นสรุป
ตรวจสอบผล (Evaluation)
5. นักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุปเกี่ยวกับวิธีการทางานให้เห็นการคิดเชิงระบบและวิธีการทางานที่มีแบบ
แผน
6. นักเรียนประเมินตนเอง โดยเขียนแสดงความรู้สึกหลังการเรียนและหลังการทากิจกรรมในประเด็น
ต่อไปนี้
• สิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้ในวันนี้คืออะไร
• นักเรียนมีส่วนร่วมกิจกรรมในกลุ่มมากน้อยเพียงใด

• เพื่อนนักเรียนในกลุ่มมีส่วนร่วมกิจกรรมในกลุ่มมากน้อยเพียงใด
• นักเรียนพึงพอใจกับการเรียนในวันนี้หรือไม่ เพียงใด
• นักเรียนจะนาความรู้ที่ได้นี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง ครอบครัว และสังคมทั่วไปได้อย่างไร
จากนั้นแลกเปลี่ยนตรวจสอบขั้นตอนการทางานทุกขั้นตอนว่าจะเพิ่มคุณค่าไปสู่สังคม
เกิดประโยชน์ต่อสังคมให้มากขึ้นกว่าเดิมในขั้นตอนใดบ้าง สาหรับการทางานในครั้งต่อไป
ชั่วโมงที่ 2
๑) ขั้นนาเข้าสู่บทเรียน
กระตุ้นความสนใจ (Engagement)
1. นักเรียนจับคู่หรือแบ่งกลุ่มตามความเหมาะสมของจานวนเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยให้มีนักเรียน 1 คน
ที่มีประสบการณ์ในการใช้งานคอมพิวเตอร์ จากนั้นแต่ละกลุ่มสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการทาโครงงานวิทยาศาสตร์
ประเภทสิ่งประดิษฐ์ (หากมีโครงงานที่ทาไว้แล้วสามารถใช้โครงงานนั้นได้)
แต่ละกลุ่มจะต้องเป็นโครงงานเรื่องที่ไม่ซ้ากัน จากนั้นร่วมกันวิเคราะห์ในประเด็นดังต่อไปนี้







ชื่อโครงงาน
ที่มาของการจัดทาโครงงาน
วัตถุประสงค์ของโครงงาน
วิธีการดาเนินการหรือขั้นตอนการปฏิบัติงาน
สรุปผลการทาโครงงาน
ประโยชน์ที่ได้รับจากการทาโครงงาน

เมื่อวิเคราะห์และสรุปข้อมูลตามหัวข้อแล้ว นาไปจัดทาด้วยโปรแกรมนาเสนอ
พร้อมตกแต่งให้สวยงาม
๒) ขั้นสอน
สารวจค้นหา (Exploration)
2. นักเรียนร่วมกันสรุปสิ่งที่เข้าใจเป็นความรู้ร่วมกัน ดังนี้
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ เป็นโครงงานที่อาศัยการประยุกต์ทฤษฎี และหลักการทาง
วิทยาศาสตร์มาประดิษฐ์เครื่องมือเครื่องใช้หรืออุปกรณ์ต่างๆ ให้สามารถใช้งาน หรือแก้ปัญหาตามที่ต้องการได้
หรือเป็นการพัฒนา ดัดแปลง ปรับปรุงสิ่งประดิษฐ์เดิมที่เคยมีอยู่แล้วให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
อธิบายความรู้ (Explanation)
3. นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานาเสนอผลการวิเคราะห์โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ โดยใช้
โปรแกรมนาเสนอที่นักเรียนจัดทาไว้หน้าชั้นเรียน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน
4. นักเรียนร่วมกันอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยตอบคาถามกระตุ้นการเรียนรู้ ดังนี้
 นักเรียนจะนาความรู้เกี่ยวกับโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ไปประยุกต์ใช้
ในชุมชนของนักเรียนได้อย่างไร
(ตัวอย่างคาตอบ การประดิษฐ์เครื่องฟักไข่ การประดิษฐ์เครื่องมือช่วยในการพรวนดิน
การพัฒนาระบบปลูกพืชอัจฉริยะ การประดิษฐ์หุ่นยนต์ช่วยเก็บขยะในแม่น้าลาคลอง)

๓) ขั้นสรุป
ตรวจสอบผล (Evaluation)
5. นักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุปเกี่ยวกับวิธีการทางานให้เห็นการคิดเชิงระบบและวิธีการทางาน
ที่มีแบบแผน
6. นักเรียนประเมินตนเอง โดยเขียนแสดงความรู้สึกหลังการเรียนและหลังการทากิจกรรม
ในประเด็นต่อไปนี้
• สิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้ในวันนี้คืออะไร
• นักเรียนมีส่วนร่วมกิจกรรมในกลุ่มมากน้อยเพียงใด
• เพื่อนนักเรียนในกลุ่มมีส่วนร่วมกิจกรรมในกลุ่มมากน้อยเพียงใด
• นักเรียนพึงพอใจกับการเรียนในวันนี้หรือไม่ เพียงใด
• นักเรียนจะนาความรู้ที่ได้นี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง ครอบครัว และสังคมทั่วไป
ได้อย่างไร
จากนั้นแลกเปลี่ยนตรวจสอบขั้นตอนการทางานทุกขั้นตอนว่าจะเพิ่มคุณค่าไปสู่สังคม
เกิดประโยชน์ต่อสังคมให้มากขึ้นกว่าเดิมในขั้นตอนใดบ้าง สาหรับการทางานในครั้งต่อไป
ชั่วโมงที่ 3
๑) ขั้นนาเข้าสู่บทเรียน
กระตุ้นความสนใจ (Engagement)
1. นักเรียนจับคู่หรือแบ่งกลุ่มตามความเหมาะสมของจานวนเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยให้มีนักเรียน 1 คน
ที่มีประสบการณ์ในการใช้งานคอมพิวเตอร์ จากนั้นแต่ละกลุ่มสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการทาโครงงานวิทยาศาสตร์
ประเภทสิ่งประดิษฐ์ (หากมีโครงงานที่ทาไว้แล้วสามารถใช้โครงงานนั้นได้) แต่ละกลุ่มจะต้องเป็นโครงงานเรื่องที่ไม่
ซ้ากัน จากนั้นร่วมกันวิเคราะห์ในประเด็นดังต่อไปนี้







ชื่อโครงงาน
ที่มาของการจัดทาโครงงาน
วัตถุประสงค์ของโครงงาน
วิธีการดาเนินการหรือขั้นตอนการปฏิบัติงาน
สรุปผลการทาโครงงาน
ประโยชน์ที่ได้รับจากการทาโครงงาน

เมื่อวิเคราะห์และสรุปข้อมูลตามหัวข้อแล้ว นาไปจัดทาด้วยโปรแกรมนาเสนอ
พร้อมตกแต่งให้สวยงาม
๒) ขั้นสอน
สารวจค้นหา (Exploration)
2. นักเรียนร่วมกันสรุปสิ่งที่เข้าใจเป็นความรู้ร่วมกัน ดังนี้
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ เป็นโครงงานที่อาศัยการประยุกต์ทฤษฎี และหลักการทาง
วิทยาศาสตร์มาประดิษฐ์เครื่องมือเครื่องใช้หรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ให้สามารถใช้งาน หรือแก้ปัญหาตามที่ต้องการได้

หรือเป็นการพัฒนา ดัดแปลง ปรับปรุงสิ่งประดิษฐ์เดิมที่เคยมีอยู่แล้วให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
อธิบายความรู้ (Explanation)
3. นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานาเสนอผลการวิเคราะห์โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ โดยใช้
โปรแกรมนาเสนอที่นักเรียนจัดทาไว้หน้าชั้นเรียน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน
4. นักเรียนร่วมกันอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยตอบคาถามกระตุ้นการเรียนรู้ ดังนี้
 นักเรียนจะนาความรู้เกี่ยวกับโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ไปประยุกต์ใช้
ในชุมชนของนักเรียนได้อย่างไร
(ตัวอย่างคาตอบ การประดิษฐ์เครื่องฟักไข่ การประดิษฐ์เครื่องมือช่วยในการพรวนดิน
การพัฒนาระบบปลูกพืชอัจฉริยะ การประดิษฐ์หุ่นยนต์ช่วยเก็บขยะในแม่น้าลาคลอง)
๓) ขั้นสรุป
ตรวจสอบผล (Evaluation)
5. นักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุปเกี่ยวกับวิธีการทางานให้เห็นการคิดเชิงระบบและวิธีการทางาน
ที่มีแบบแผน
6. นักเรียนประเมินตนเอง โดยเขียนแสดงความรู้สึกหลังการเรียนและหลังการทากิจกรรม
ในประเด็นต่อไปนี้
• สิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้ในวันนี้คืออะไร
• นักเรียนมีส่วนร่วมกิจกรรมในกลุ่มมากน้อยเพียงใด
• เพื่อนนักเรียนในกลุ่มมีส่วนร่วมกิจกรรมในกลุ่มมากน้อยเพียงใด
• นักเรียนพึงพอใจกับการเรียนในวันนี้หรือไม่ เพียงใด
• นักเรียนจะนาความรู้ที่ได้นี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง ครอบครัว และสังคมทั่วไป
ได้อย่างไร
จากนั้นแลกเปลี่ยนตรวจสอบขั้นตอนการทางานทุกขั้นตอนว่าจะเพิ่มคุณค่าไปสู่สังคม
เกิดประโยชน์ต่อสังคมให้มากขึ้นกว่าเดิมในขั้นตอนใดบ้าง สาหรับการทางานในครั้งต่อไป
ชั่วโมงที่ 4
๑) ขั้นนาเข้าสู่บทเรียน
กระตุ้นความสนใจ (Engagement)
1. นักเรียนจับคู่หรือแบ่งกลุ่มตามความเหมาะสมของจานวนเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยให้มีนักเรียน 1 คน
ที่มีประสบการณ์ในการใช้งานคอมพิวเตอร์ จากนั้นแต่ละกลุ่มสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการทาโครงงานวิทยาศาสตร์
ประเภทสารวจ (หากมีโครงงานที่ทาไว้แล้วสามารถใช้โครงงานนั้นได้) แต่ละกลุ่มจะต้องเป็นโครงงานเรื่องที่ไม่ซ้า
กัน จากนั้นร่วมกันวิเคราะห์ในประเด็นดังต่อไปนี้







ชื่อโครงงาน
ที่มาของการจัดทาโครงงาน
วัตถุประสงค์ของโครงงาน
วิธีการดาเนินการหรือขั้นตอนการปฏิบัติงาน
สรุปผลการทาโครงงาน
ประโยชน์ที่ได้รับจากการทาโครงงาน

เมื่อวิเคราะห์และสรุปข้อมูลตามหัวข้อแล้ว นาไปจัดทาด้วยโปรแกรมนาเสนอ พร้อมตกแต่งให้สวยงาม
๒) ขั้นสอน
สารวจค้นหา (Exploration)
2. นักเรียนร่วมกันสรุปสิ่งที่เข้าใจเป็นความรู้ร่วมกัน ดังนี้
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสารวจ เป็นโครงงานที่อาศัยการสารวจ รวบรวมข้อมูล สังเกต
ความสัมพันธ์หรือรูปแบบที่เกิดขึ้น โครงงานสารวจนี้ไม่มีการกาหนดตัวแปรอิสระที่ต้องการศึกษาเพียงแต่นาข้อมูล
ที่สารวจหรือรวบรวมได้มาจาแนกเป็นหมวดหมู่ และนาเสนอในรูปแบบตามความเหมาะสม เพื่อชี้ให้เห็นลักษณะ
หรือความสัมพันธ์ในเรื่องที่ศึกษาให้ชัดเจนยิ่งขึ้น
อธิบายความรู้ (Explanation)
3. นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานาเสนอผลการวิเคราะห์โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสารวจ โดยใช้
โปรแกรมนาเสนอที่นักเรียนจัดทาไว้หน้าชั้นเรียน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน
4. นักเรียนร่วมกันอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยตอบคาถามกระตุ้นการเรียนรู้ ดังนี้
 การทาโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสารวจ เมื่อมีการรวบรวมข้อมูลต่างๆ มาแล้วจะต้องทาอะไร
กับข้อมูลเหล่านั้น
(ตัวอย่างคาตอบ จาแนกข้อมูลออกเป็นหมวดหมู่)
๓) ขั้นสรุป
ตรวจสอบผล (Evaluation)
5. นักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุปเกี่ยวกับวิธีการทางานให้เห็นการคิดเชิงระบบและวิธีการทางานที่มีแบบ
แผน
6. นักเรียนประเมินตนเอง โดยเขียนแสดงความรู้สึกหลังการเรียนและหลังการทากิจกรรม ในประเด็น
ต่อไปนี้
• สิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้ในวันนี้คืออะไร
• นักเรียนมีส่วนร่วมกิจกรรมในกลุ่มมากน้อยเพียงใด
• เพื่อนนักเรียนในกลุ่มมีส่วนร่วมกิจกรรมในกลุ่มมากน้อยเพียงใด
• นักเรียนพึงพอใจกับการเรียนในวันนี้หรือไม่ เพียงใด
• นักเรียนจะนาความรู้ที่ได้นี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง ครอบครัว และสังคมทั่วไป
ได้อย่างไร
จากนั้นแลกเปลี่ยนตรวจสอบขั้นตอนการทางานทุกขั้นตอนว่าจะเพิ่มคุณค่าไปสู่สังคมเกิดประโยชน์ต่อ
สังคมให้มากขึ้นกว่าเดิมในขั้นตอนใดบ้าง สาหรับการทางานในครั้งต่อไป
ชั่วโมงที่ 5
๑) ขั้นนาเข้าสู่บทเรียน
กระตุ้นความสนใจ (Engagement)
1. นักเรียนจับคู่หรือแบ่งกลุ่มตามความเหมาะสมของจานวนเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยให้มีนักเรียน 1 คน
ที่มีประสบการณ์ในการใช้งานคอมพิวเตอร์ จากนั้นแต่ละกลุ่มสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการทาโครงงานวิทยาศาสตร์
ประเภททฤษฎี (หากมีโครงงานที่ทาไว้แล้วสามารถใช้โครงงานนั้นได้)
แต่ละกลุ่มจะต้องเป็นโครงงานเรื่องที่ไม่ซ้ากัน จากนั้นร่วมกันวิเคราะห์ในประเด็นดังต่อไปนี้








ชื่อโครงงาน
ที่มาของการจัดทาโครงงาน
วัตถุประสงค์ของโครงงาน
วิธีการดาเนินการหรือขั้นตอนการปฏิบัติงาน
สรุปผลการทาโครงงาน
ประโยชน์ที่ได้รับจากการทาโครงงาน

เมื่อวิเคราะห์และสรุปข้อมูลตามหัวข้อแล้ว นาไปจัดทาด้วยโปรแกรมนาเสนอ
พร้อมตกแต่งให้สวยงาม
๒) ขั้นสอน
สารวจค้นหา (Exploration)
2. นักเรียนร่วมกันสรุปสิ่งที่เข้าใจเป็นความรู้ร่วมกัน ดังนี้
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททฤษฎี เป็นโครงงานที่เสนอหลักการ แนวคิดหรือทฤษฎีใหม่ ๆ โดยมี
เหตุผลข้อสนับสนุนที่เชื่อถือได้ ซึ่งอาจเป็นแนวคิดใหม่ หรือขยายสนับสนุนแนวคิดเดิมให้ชัดเจน
มากยิ่งขึ้น หรืออาจจะเป็นการคัดค้านแนวคิดเดิมก็ได้ โดยหลักการแนวคิดหรือทฤษฎีที่สร้างขึ้นนี้
อาจจะอยู่ในรูปของคาอธิบาย หรือสมการทางคณิตศาสตร์
อธิบายความรู้ (Explanation)
3. นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานาเสนอผลการวิเคราะห์โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททฤษฎี
โดยใช้โปรแกรมนาเสนอที่นักเรียนจัดทาไว้หน้าชั้นเรียน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน
4. นักเรียนร่วมกันอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยตอบคาถามกระตุ้นการเรียนรู้ ดังนี้
 ในปัจจุบันประเทศไทยมีโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททฤษฎีใด ที่มีการนามาประยุกต์ใช้
กับชีวิตประจาวันอย่างแพร่หลาย
(ตัวอย่างคาตอบ แนวคิดทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง)
๓) ขั้นสรุป
ตรวจสอบผล (Evaluation)
5. นักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุปเกี่ยวกับวิธีการทางานให้เห็นการคิดเชิงระบบและวิธีการทางาน
ที่มีแบบแผน
6. นักเรียนประเมินตนเอง โดยเขียนแสดงความรู้สึกหลังการเรียนและหลังการทากิจกรรม
ในประเด็นต่อไปนี้
• สิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้ในวันนี้คืออะไร
• นักเรียนมีส่วนร่วมกิจกรรมในกลุ่มมากน้อยเพียงใด
• เพื่อนนักเรียนในกลุ่มมีส่วนร่วมกิจกรรมในกลุ่มมากน้อยเพียงใด
• นักเรียนพึงพอใจกับการเรียนในวันนี้หรือไม่ เพียงใด
• นักเรียนจะนาความรู้ที่ได้นี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง ครอบครัว และสังคมทั่วไป
ได้อย่างไร

จากนั้นแลกเปลี่ยนตรวจสอบขั้นตอนการทางานทุกขั้นตอนว่าจะเพิ่มคุณค่าไปสู่สังคม
เกิดประโยชน์ต่อสังคมให้มากขึ้นกว่าเดิมในขั้นตอนใดบ้าง สาหรับการทางานในครั้งต่อไป
๙. สื่อการเรียนรู้
1. หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
2. ห้องคอมพิวเตอร์
3. แหล่งการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
๑๐. การวัดผลประเมินผลหน่วยการเรียนรู้
1. ประเมินความรู้ เรื่อง ประเภทของโครงงาน (K) ด้วยแบบทดสอบ
2. ประเมินกระบวนการทางานกลุ่ม (P) ด้วยแบบประเมิน
3. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้านใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทางาน (A) ด้วยแบบประเมิน
แบบประเมินตามสภาพจริง (Rubrics)
แบบประเมินกระบวนการทางานกลุ่ม
รายการการประเมิน
กระบวนการ
ทางานกลุ่ม

ระดับคุณภาพ
4
มีการกาหนดบทบาท
สมาชิกชัดเจน
และมีการชี้แจงเป้าหมาย
การทางาน
มีการปฏิบตั ิงานร่วมกัน
อย่างร่วมมือร่วมใจ
พร้อมกับการประเมินเป็น
ระยะ ๆ

3
มีการกาหนดบทบาท
สมาชิกชัดเจน
มีการชี้แจงเป้าหมาย
อย่างชัดเจนและ
ปฏิบัติงานร่วมกัน
แต่ไม่มีการประเมิน
เป็นระยะ ๆ

2
มีการกาหนดบทบาท
เฉพาะหัวหน้า
ไม่มีการชี้แจงเป้าหมาย
อย่างชัดเจน
ปฏิบัติงานร่วมกัน
ไม่ครบทุกคน

1
ไม่มีการกาหนด
บทบาทสมาชิก
และไม่มีการชี้แจง
เป้าหมาย สมาชิก
ต่างคนต่างทางาน

แบบประเมินใบงาน
รายการการประเมิน

3
การแสดงถึงสาเหตุหรือปัจจัย อธิบายสาเหตุหรือปัจจัยที่ส่งผล
ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง ต่อการเปลี่ยนแปลงของ
ของเทคโนโลยี
เทคโนโลยีได้สมั พันธ์กัน มีการ
เชื่อมโยงให้เห็นภาพรวม พร้อม
ยกตัวอย่างได้

ระดับคุณภาพ
2
1
อธิบายสาเหตุหรือปัจจัยที่ส่งผล อธิบายสาเหตุหรือปัจจัยที่ส่งผล
ต่อการเปลี่ยนแปลงของ
ต่อการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีได้สมั พันธ์กันมีการ เทคโนโลยีได้พอเข้าใจ
อธิบายอย่างเป็นเหตุเป็นผล

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ใฝ่เรียนรู้
ตัวชี้วัดที่ 4.1 ตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียนและเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้
พฤติกรรมบ่งชี้
4.1.1 ตั้งใจเรียน
4.1.2 เอาใจใส่
และมีความเพียรพยายาม
ในการเรียนรู้
4.1.3 สนใจเข้าร่วม
กิจกรรมการเรียนรูต้ ่าง ๆ

ดีเยี่ยม (3)
เข้าเรียนตรงเวลา
ตั้งใจเรียน เอาใจใส่
และมีความเพียรพยายาม
ในการเรียนรู้
มีส่วนร่วมในการเรียนรู้
และเข้าร่วมกิจกรรม
การเรียนรู้ต่าง ๆ
ทั้งภายในและภายนอก
โรงเรียนเป็นประจา
และเป็นแบบอย่างที่ดี

ดี (2)
เข้าเรียนตรงเวลา
ตั้งใจเรียน เอาใจใส่
และมีความเพียรพยายาม
ในการเรียนรู้
มีส่วนร่วมในการเรียนรู้
และเข้าร่วมกิจกรรม
การเรียนรู้ต่าง ๆ
ทั้งภายในและภายนอก
โรงเรียนบ่อยครั้ง

ผ่าน (1)
ไม่ผ่าน (0)
เข้าเรียนตรงเวลา
ไม่ตั้งใจเรียน
ตั้งใจเรียน เอาใจใส่
และมีความเพียรพยายาม
ในการเรียนรู้
มีส่วนร่วมในการเรียนรู้
และเข้าร่วมกิจกรรม
การเรียนรู้ต่าง ๆ บางครั้ง

ตัวชี้วัดที่ 4.2 แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ด้วยการ
เลือกใช้สื่ออย่างเหมาะสม บันทึกความรู้ วิเคราะห์ สรุปเป็นองค์ความรู้ สามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้
พฤติกรรมบ่งชี้
4.2.1 ศึกษาค้นคว้า
หาความรู้จากหนังสือ
เอกสาร สิ่งพิมพ์
สื่อเทคโนโลยีต่าง ๆ
แหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน
และภายนอกโรงเรียน
และเลือกใช้สื่อ
ได้อย่างเหมาะสม
4.2.2 บันทึกความรู้
วิเคราะห์ ตรวจสอบ
จากสิ่งที่เรียนรู้
สรุปเป็นองค์ความรู้
4.2.3 แลกเปลีย่ นเรียนรู้
ด้วยวิธีการต่าง ๆ
เพื่อนาไปใช้
ในชีวิตประจาวัน

ดีเยี่ยม (3)
ศึกษาค้นคว้า
หาความรู้จากหนังสือ
เอกสาร สิ่งพิมพ์
สื่อเทคโนโลยี
และสารสนเทศ
แหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน
และภายนอกโรงเรียน
เลือกใช้สื่อ
ได้อย่างเหมาะสม
มีการบันทึกความรู้
วิเคราะห์ข้อมูล
สรุปเป็นองค์ความรู้
แลกเปลีย่ นเรียนรู้
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย
และเผยแพร่
แก่บุคคลทั่วไปนาไปใช้
ในชีวิตประจาวันได้

ดี (2)
ศึกษาค้นคว้า
หาความรู้จากหนังสือ
เอกสาร สิ่งพิมพ์
สื่อเทคโนโลยี
และสารสนเทศ
แหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน
และภายนอกโรงเรียน
และเลือกใช้สื่อ
ได้อย่างเหมาะสม
มีการบันทึกความรู้
วิเคราะห์ข้อมูล
สรุปเป็นองค์ความรู้
แลกเปลีย่ นเรียนรู้
กับผู้อื่นได้ และนาไปใช้
ในชีวิตประจาวันได้

ผ่าน (1)
ศึกษาค้นคว้า
หาความรู้จากหนังสือ
เอกสาร สิ่งพิมพ์
สื่อเทคโนโลยี
แหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน
และภายนอกโรงเรียน
เลือกใช้สื่อ
ได้อย่างเหมาะสม
มีการบันทึกความรู้

ไม่ผ่าน (0)
ไม่ศึกษาค้นคว้า
หาความรู้

มุ่งมั่นในการทางาน
ตัวชี้วัดที่ 6.1 ตั้งใจและรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่การงาน
พฤติกรรมบ่งชี้
6.1.1 เอาใจใส่ต่อ
การปฏิบัตหิ น้าที่
ที่ได้รับมอบหมาย
6.1.2 ตั้งใจและ
รับผิดชอบ
ในการทางานให้สาเร็จ
6.1.3 ปรับปรุงและ
พัฒนาการทางาน
ด้วยตนเอง

ดีเยี่ยม (3)
ตั้งใจและรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติหน้าที่
ที่ได้รับมอบหมาย
ให้สาเร็จ มีการปรับปรุง
และพัฒนาการทางาน
ให้ดีขึ้นด้วยตนเอง
และเป็นแบบอย่างที่ดี

ดี (2)
ตั้งใจและรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติหน้าที่
ที่ได้รับมอบหมาย
ให้สาเร็จ มีการปรับปรุง
และพัฒนาการทางาน
ให้ดีขึ้นด้วยตนเอง

ผ่าน (1)
ไม่ผ่าน (0)
ตั้งใจและรับผิดชอบ
ไม่ตั้งใจปฏิบตั ิ
ในการปฏิบัติหน้าที่
หน้าที่การงาน
ที่ได้รับมอบหมาย
ให้สาเร็จ มีการปรับปรุง
และพัฒนาการทางาน
ให้ดีขึ้น

ตัวชี้วัดที่ 6.2 ทางานด้วยความเพียรพยายามและอดทนเพื่อให้งานสาเร็จตามเป้าหมาย
พฤติกรรมบ่งชี้
6.2.1 ทุ่มเททางาน
อดทน ไม่ย่อท้อ
ต่อปัญหาและอุปสรรค
ในการทางาน
6.2.2 พยายาม
แก้ปัญหาและอุปสรรค
ในการทางานให้สาเร็จ
6.2.3 ชื่นชมผลงาน
ด้วยความภาคภูมิใจ

ดีเยี่ยม (3)
ทางานด้วยความขยัน
อดทน ไม่ย่อท้อต่อปัญหา
พยายามแก้ปัญหา
อุปสรรคในการทางาน
ให้งานสาเร็จ
ตามเป้าหมายก่อนเวลา
ที่กาหนด ชื่นชมผลงาน
ด้วยความภาคภูมิใจ

ดี (2)
ทางานด้วยความขยัน
อดทน ไม่ย่อท้อต่อปัญหา
พยายามแก้ปัญหา
อุปสรรคในการทางาน
ให้งานสาเร็จ
ตามเป้าหมาย
ภายในเวลาที่กาหนด
ชื่นชมผลงาน
ด้วยความภาคภูมิใจ

ผ่าน (1)
ไม่ผ่าน (0)
ทางานด้วยความขยัน
ไม่ขยัน อดทน
อดทน ไม่ย่อท้อต่อปัญหา ในการทางาน
ในการทางาน
พยายามให้งานสาเร็จ
ตามเป้าหมาย
ชื่นชมผลงาน
ด้วยความภาคภูมิใจ

บันทึกหลังการสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
ปัญหาอุปสรรค
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ ....
แนวทางแก้ไข
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ.......................................... (ผู้บันทึก)
(นางสาวสิริกร เกตุประเสริฐวงศ์)
ความเห็นของหัวหน้าฝ่ายวิชาการ
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ..............................................................
(นางสาวนุชจรี กลิ่นมณฑา)
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
ความเห็นของผู้อานวยการโรงเรียน
............................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... ..
ลงชื่อ................................................................
(นางสาวทัศนา จรจวบโชค)
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดบางกะพ้อม(คงลาภยิ่งประชานุสรณ์)

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ โครงงานกับกระบวนการเรียนรู้และการแก้ปัญหา
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 5 ความรู้เกี่ยวกับโครงงานวิทยาศาสตร์
วิชา การออกแบบและเทคโนโลยี 2
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
เวลา 6 ชั่วโมง
๑. สาระ/มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด (พื้นฐาน) ผลการเรียนรู้ (เพิ่มเติม)
สาระที่ ๔ เทคโนโลยี
มาตรฐาน ว 4.1 เข้าใจแนวคิดหลักของเทคโนโลยีเพื่อการดารงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว ใช้ความรู้และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และศาสตร์อื่น ๆ
เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนางานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ ด้วยกระบวนการออกแบบ
เชิงวิศวกรรม เลือกใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม โดยคานึงถึงผลกระทบต่อชีวิต
สังคม และสิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัด ว 4.1 ม.5/1
ประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะจากศาสตร์ต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรในการทาโครงงาน เพื่อ
แก้ปัญหาหรือพัฒนางาน
๒. สาระสาคัญ
1. โครงงานเป็นกิจกรรมที่เน้นทักษะกระบวนการ โดยนักเรียนเป็นผู้คิดค้น วางแผน และลงมือปฏิบัติ
เพื่อให้งานสาเร็จภายใต้คาแนะนาของครูหรือผู้เชี่ยวชาญ โครงงานประกอบด้วย
โครงงานประเภททดลอง โครงงานประเภทสารวจรวบรวมข้อมูล โครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์
หรือการพัฒนา และโครงงานประเภททฤษฎีหรืออธิบาย
2. โครงงานคณิตศาสตร์เป็นงานที่ผู้ทาได้คิดอย่างอิสระ ฝึกปฏิบัติในข้อที่สงสัย โดยอาศัยความรู้
หลักการ แนวคิด และทฤษฎีทางคณิตศาสตร์ไปเชื่อมโยงกับประเด็นปัญหาที่จะศึกษา
ประกอบด้วย 3 ลักษณะ คือ งานศึกษาค้นคว้า งานสร้างทฤษฎีบทหรือสูตรใหม่ ๆ
งานประยุกต์ความรู้ไปใช้
3. โครงงานวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง โครงงานวิทยาศาสตร์
ประเภทสิ่งประดิษฐ์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสารวจ และโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททฤษฎี
ซึง่ แต่ละประเภทจะมีลักษณะแตกต่างกันออกไปตามลักษณะเฉพาะ แต่วธิ แี ละขัน้ ตอนการทา
โครงงานจะใช้ทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เข้ามาประยุกต์ใช้ โดยมีวิธีการทางวิทยาศาสตร์
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร์ เข้ามาช่วยในการดาเนินกิจกรรมโครงงาน
ให้สาเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย
4. การพัฒนาหรือศึกษาโครงงานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ จะมุ่งเน้นพัฒนาในด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์
โดยใช้อุปกรณ์และกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมเข้ามาช่วยในการพัฒนา ซึ่งโครงงาน
คอมพิวเตอร์ประกอบด้วย โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา โครงงานพัฒนาเครื่องมือ
โครงงานจาลองทฤษฎี โครงงานการประยุกต์ใช้งาน และโครงงานพัฒนาเกม

5. โครงงานสะเต็มศึกษา เป็นการประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
โดยอาศัยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมเข้ามาช่วยในการสร้างหรือพัฒนาเทคโนโลยี
หรือนวัตกรรมให้สาเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย และใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า
ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด
6. เทคโนโลยีทาให้เกิดความก้าวหน้าของสิ่งต่าง ๆ โดยอาศัยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม
ซึ่งเป็นกระบวนการแก้ปัญหาหรือพัฒนางานอย่างเป็นระบบ ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน คือ
ขั้นระบุปัญหา ขั้นรวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปัญหา ขั้นออกแบบวิธีการแก้ปัญหา
ขั้นวางแผนและดาเนินการแก้ปัญหา ขั้นทดสอบ ประเมินผล และปรับปรุงแก้ไขวิธีการแก้ปัญหา
หรือชิ้นงาน และขั้นนาเสนอวิธีการแก้ปัญหา ผลการแก้ปัญหาหรือชิ้นงาน
๓. จุดประสงค์การเรียนรู้
1. อธิบายความรู้เกี่ยวกับโครงงานคอมพิวเตอร์ (K)
2. วิเคราะห์เกี่ยวกับโครงงานคอมพิวเตอร์ (P)
3. เห็นประโยชน์และความสาคัญของโครงงานคอมพิวเตอร์ (A)
๔. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑. มีวินัย
๒. ใฝ่เรียนรู้
๓. มุ่งมั่นในการทางาน
๕. สาระการเรียนรู้
การพัฒนาหรือศึกษาโครงงานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ จะมุ่งเน้นพัฒนาในด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ โดยใช้
อุปกรณ์และกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมเข้ามาช่วยในการพัฒนา ซึ่งโครงงานคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย
โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา โครงงานพัฒนาเครื่องมือ โครงงานจาลองทฤษฎีโครงงานการประยุกต์ใช้งาน
และโครงงานพัฒนาเกม
๖. ความเข้าใจที่คงทน
นักเรียนเข้าใจว่า การทาโครงงานเป็นการประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะจากศาสตร์ต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรใน
การสร้างหรือพัฒนาชิ้นงานหรือวิธีการ โดยใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เพื่อแก้ปัญหาหรืออานวยความ
สะดวกในชีวิตประจาวัน
๗. คาถามท้าทาย
1. การพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์เป็นการมุ่งเน้นพัฒนาในด้านใด
2. โครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษาจะอยู่ในรูปแบบใด
3. โครงงานพัฒนาเครื่องมือเป็นโครงงานที่เน้นในการพัฒนาสิ่งใด
4. ถ้าต้องการทาโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทจาลองทฤษฎี เรื่อง การจาลองระบบไหลเวียนโลหิต นักเรียนจะ
ใช้เครื่องมือใดในการทางานจึงจะเหมาะสม
5. นักเรียนคิดว่ามีอะไรบ้างที่เกิดจากการพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทการประยุกต์ใช้งาน
6. เกมใดบ้างที่เน้นกระบวนการคิดสอดแทรกไปกับเนื้อหาของเกมนั้น

ชั่วโมงที่ 1
๑) ขั้นนาเข้าสู่บทเรียน
กระตุ้นความสนใจ (Engagement)
1. นักเรียนร่วมกันสังเกตภาพหุ่นยนต์บนกระดาน แล้วตอบคาถาม ดังนี้

 จากภาพคืออะไร
(หุ่นยนต์ Pepper)
 หุ่นยนต์นี้ถูกออกแบบมาเพื่ออะไร
(ตัวอย่างคาตอบ ทางานแทนมนุษย์)
 นักเรียนคิดว่าหุ่นยนต์นี้เกิดจากการพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์หรือไม่
(เป็น/ไม่เป็น)
 นักเรียนคิดว่าหุ่นยนต์นี้เป็นการพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์ด้านใด
(ตัวอย่างคาตอบ ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์)
๒) ขั้นสอน
สารวจค้นหา (Exploration)
2. นักเรียนร่วมกันสนทนา โดยตอบคาถามกระตุ้นความสนใจ ดังนี้
 โครงงานคอมพิวเตอร์เป็นการทาโครงงานแบบใด
(ตัวอย่างคาตอบ เป็นการศึกษา พัฒนาเรื่องหรือปัญหาที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์
โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง และกระบวนการทางวิศวกรรมเข้ามาช่วยในการพัฒนา
โดยอาจเป็นฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์ก็ได้ และยังรวมไปถึงการพัฒนาแอปพลิเคชันบนสมาร์ตโฟน)
3. ตัวแทนนักเรียน 2-3 คน ออกมาเล่าประสบการณ์การทาโครงงานคอมพิวเตอร์หน้าชั้นเรียน
ให้เพื่อน ๆ ฟัง
4. นักเรียนร่วมกันศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับโครงงานคอมพิวเตอร์ จากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ อย่าง
หลากหลาย เช่น การสอบถามจากครูหรือผู้ปกครอง และห้องสมุด
อธิบายความรู้ (Explanation)
5. นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละเท่า ๆ กัน จากนั้นแต่ละกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์เกี่ยวกับประเภท
ของโครงงานคอมพิวเตอร์ โดยเขียนบันทึกคาตอบเป็นแผนภาพความคิดบนกระดาน ดังตัวอย่าง

6. นักเรียนร่วมกันสังเกตและวิเคราะห์ภาพและบัตรคาเกี่ยวกับประเภทของโครงงานบนกระดาน จากนั้น
จับคู่บัตรคาและภาพให้สัมพันธ์กัน ดังตัวอย่าง

โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา

โครงงานพัฒนาเครื่องมือ

โครงงานจาลองทฤษฎี

โครงงานการประยุกต์ใช้งาน

โครงงานพัฒนาเกม

7. นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์เกี่ยวกับกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม โดยเขียนบันทึกคาตอบเป็น
แผนภาพความคิดบนกระดาน ดังตัวอย่าง

8. นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์ภาพเกี่ยวกับการพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์ด้านฮาร์ดแวร์
และซอฟต์แวร์บนกระดาน แล้วเลือกภาพไปใส่ในช่องตาราง ตามประเภทของภาพให้สัมพันธ์กัน
ดังตัวอย่าง
การพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์ด้านฮาร์ดแวร์

การพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์ด้านซอฟต์แวร์

9. นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์และอภิปรายตัวอย่างโครงงานคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนที่จัดทาไว้
หรือสืบค้นบนอินเทอร์เน็ต โดยวิเคราะห์ตามหัวข้อ ดังนี้







ชื่อโครงงาน
ที่มาของการจัดทาโครงงาน
วัตถุประสงค์ของโครงงาน
วิธีการดาเนินการหรือขั้นตอนการปฏิบัติงาน
สรุปผลการทาโครงงาน
ประโยชน์ที่ได้รับจากการทาโครงงาน

10. นักเรียนร่วมกันคิดวิเคราะห์ โดยตอบคาถามกระตุ้นความคิด ดังนี้
 การพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์เป็นการมุ่งเน้นพัฒนาในด้านใด
(ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์)
๓) ขั้นสรุป
ตรวจสอบผล (Evaluation)
7. นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์และอภิปรายตัวอย่างโครงงานวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนที่จัดทาไว้
หรือสืบค้นบนอินเทอร์เน็ต โดยวิเคราะห์ตามหัวข้อ ดังนี้







ชื่อโครงงาน
ที่มาของการจัดทาโครงงาน
วัตถุประสงค์ของโครงงาน
วิธีการดาเนินการหรือขั้นตอนการปฏิบัติงาน
สรุปผลการทาโครงงาน
ประโยชน์ที่ได้รับจากการทาโครงงาน

8. นักเรียนร่วมกันสรุปความคิดรวบยอดเกี่ยวกับโครงงานวิทยาศาสตร์ ดังนี้
โครงงานวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลองโครงงานวิทยาศาสตร์
ประเภทสิ่งประดิษฐ์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสารวจ และโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททฤษฎี ซึ่งแต่ละ
ประเภทจะมีลักษณะแตกต่างกันออกไปตามลักษณะเฉพาะ แต่วิธีและขั้นตอนการทาโครงงานจะใช้ทักษะและ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เข้ามาประยุกต์ใช้ โดยมีวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
และจิตวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยในการดาเนินกิจกรรมโครงงานให้สาเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย
ชั่วโมงที่ 2
๑) ขั้นนาเข้าสู่บทเรียน
กระตุ้นความสนใจ (Engagement)
1. นักเรียนจับคู่หรือแบ่งกลุ่มตามความเหมาะสมของจานวนเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยให้มีนักเรียน 1
คน ที่มีประสบการณ์ในการใช้งานคอมพิวเตอร์ จากนั้นแต่ละกลุ่มสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการทาโครงงาน
วิทยาศาสตร์ประเภททดลอง (หากมีโครงงานที่ทาไว้แล้วสามารถใช้โครงงานนั้นได้) แต่ละกลุ่มจะต้องเป็นโครงงาน
เรื่องที่ไม่ซ้ากัน จากนั้นร่วมกันวิเคราะห์ในประเด็นดังต่อไปนี้







ชื่อโครงงาน
ที่มาของการจัดทาโครงงาน
วัตถุประสงค์ของโครงงาน
วิธีการดาเนินการหรือขั้นตอนการปฏิบัติงาน
สรุปผลการทาโครงงาน
ประโยชน์ที่ได้รับจากการทาโครงงาน

เมื่อวิเคราะห์และสรุปข้อมูลตามหัวข้อแล้ว นาไปจัดทาด้วยโปรแกรมนาเสนอ
พร้อมตกแต่งให้สวยงาม

๒) ขั้นสอน
สารวจค้นหา (Exploration)
2. นักเรียนร่วมกันสรุปสิ่งที่เข้าใจเป็นความรู้ร่วมกัน ดังนี้
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง เป็นโครงงานที่มีการออกแบบการทดลอง เพื่อศึกษาผลของตัว
แปรต้นที่มีผลต่อตัวแปรตาม โดยทาการควบคุมตัวแปรอื่น ๆ ที่อาจมีผลต่อตัวแปรต้นที่ต้องการศึกษา
อธิบายความรู้ (Explanation)
4. นักเรียนร่วมกันอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยตอบคาถามกระตุ้นการเรียนรู้ ดังนี้
 นักเรียนสามารถนาความรู้เกี่ยวกับโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลองไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจาวันได้อย่างไร
(ตัวอย่างคาตอบ นาไปใช้ในการทดลองการกรองน้าขุ่นให้ใส เพื่อให้ได้น้าที่ใสและสะอาดมาใช้)
๓) ขั้นสรุป
ตรวจสอบผล (Evaluation)
11. นักเรียนร่วมกันสรุปความคิดรวบยอดเกี่ยวกับโครงงานคอมพิวเตอร์ ดังนี้
การพัฒนาหรือศึกษาโครงงานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ จะมุ่งเน้นพัฒนาในด้านฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์
โดยใช้อุปกรณ์และกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมเข้ามาช่วยในการพัฒนาซึ่งโครงงานคอมพิวเตอร์
ประกอบด้วย โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา โครงงานพัฒนาเครื่องมือ โครงงานจาลองทฤษฎี โครงงานการ
ประยุกต์ใช้งาน และโครงงานพัฒนาเกม
ชั่วโมงที่ 2
๑) ขั้นนาเข้าสู่บทเรียน
กระตุ้นความสนใจ (Engagement)
1. นักเรียนจับคู่หรือแบ่งกลุ่มตามความเหมาะสมของจานวนเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยให้มีนักเรียน 1 คน
ที่มีประสบการณ์ในการใช้งานคอมพิวเตอร์ จากนั้นแต่ละกลุ่มสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการทาโครงงานคอมพิวเตอร์
ประเภทพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา (หากมีโครงงานที่ทาไว้แล้วสามารถใช้โครงงานนั้นได้)
แต่ละกลุ่มจะต้องเป็นโครงงานเรื่องที่ไม่ซ้ากัน จากนั้นร่วมกันวิเคราะห์ในประเด็นดังต่อไปนี้







ชื่อโครงงาน
ที่มาของการจัดทาโครงงาน
วัตถุประสงค์ของโครงงาน
วิธีการดาเนินการหรือขั้นตอนการปฏิบัติงาน
สรุปผลการทาโครงงาน
ประโยชน์ที่ได้รับจากการทาโครงงาน

เมื่อวิเคราะห์และสรุปข้อมูลตามหัวข้อแล้ว นาไปจัดทาด้วยโปรแกรมนาเสนอ
พร้อมตกแต่งให้สวยงาม

๒) ขั้นสอน
สารวจค้นหา (Exploration)
2. นักเรียนร่วมกันสรุปสิ่งที่เข้าใจเป็นความรู้ร่วมกัน ดังนี้
โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา เป็นโครงงานพัฒนาโปรแกรมเพื่อประกอบการสอนในรายวิชาต่าง ๆ
ใช้นาเข้าสู่บทเรียน หรือใช้อธิบายการสอนที่เข้าใจยากให้เห็นภาพมากขึ้น อาจเป็นโปรแกรมบทเรียนที่มีทั้งเนื้อหา
สรุปทบทวน แบบฝึกหัด ทั้งนี้อาจเป็นแบบระบบออนไลน์หรือออฟไลน์ก็ได้
3. นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานาเสนอผลการวิเคราะห์โครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทพัฒนาสื่อเพื่อ
การศึกษา โดยใช้โปรแกรมนาเสนอที่นักเรียนจัดทาไว้หน้าชั้นเรียน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน
อธิบายความรู้ (Explanation)
4. นักเรียนร่วมกันอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยตอบคาถามกระตุ้นการเรียนรู้ ดังนี้
 โครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษาจะอยู่ในรูปแบบใด
(ตัวอย่างคาตอบ สื่อการสอนแบบ CAI และมัลติมีเดีย)
5. นักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุปเกี่ยวกับวิธีการทางานให้เห็นการคิดเชิงระบบและวิธีการทางาน
ที่มีแบบแผน
๓) ขั้นสรุป
ตรวจสอบผล (Evaluation)
6. นักเรียนประเมินตนเอง โดยเขียนแสดงความรู้สึกหลังการเรียนและหลังการทากิจกรรม
ในประเด็นต่อไปนี้
• สิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้ในวันนี้คืออะไร
• นักเรียนมีส่วนร่วมกิจกรรมในกลุ่มมากน้อยเพียงใด
• เพื่อนนักเรียนในกลุ่มมีส่วนร่วมกิจกรรมในกลุ่มมากน้อยเพียงใด
• นักเรียนพึงพอใจกับการเรียนในวันนี้หรือไม่ เพียงใด
• นักเรียนจะนาความรู้ที่ได้นี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง ครอบครัว และสังคมทั่วไปได้อย่างไร
จากนั้นแลกเปลี่ยนตรวจสอบขั้นตอนการทางานทุกขั้นตอนว่าจะเพิ่มคุณค่าไปสู่สังคม เกิดประโยชน์
ต่อสังคมให้มากขึ้นกว่าเดิมในขั้นตอนใดบ้าง สาหรับการทางานในครั้งต่อไป
ชั่วโมงที่ 3
๑) ขั้นนาเข้าสู่บทเรียน
1. นักเรียนจับคู่หรือแบ่งกลุ่มตามความเหมาะสมของจานวนเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยให้มีนักเรียน 1 คน
ที่มีประสบการณ์ในการใช้งานคอมพิวเตอร์ จากนั้นแต่ละกลุ่มสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการทาโครงงานคอมพิวเตอร์
ประเภทพัฒนาเครื่องมือ (หากมีโครงงานที่ทาไว้แล้วสามารถใช้โครงงานนั้นได้)
แต่ละกลุ่มจะต้องเป็นโครงงานเรื่องที่ไม่ซ้ากัน จากนั้นร่วมกันวิเคราะห์ในประเด็นดังต่อไปนี้







ชื่อโครงงาน
ที่มาของการจัดทาโครงงาน
วัตถุประสงค์ของโครงงาน
วิธีการดาเนินการหรือขั้นตอนการปฏิบัติงาน
สรุปผลการทาโครงงาน
ประโยชน์ที่ได้รับจากการทาโครงงาน

เมื่อวิเคราะห์และสรุปข้อมูลตามหัวข้อแล้ว นาไปจัดทาด้วยโปรแกรมนาเสนอ
พร้อมตกแต่งให้สวยงาม
๒) ขั้นสอน
สารวจค้นหา (Exploration)
2. นักเรียนร่วมกันสรุปสิ่งที่เข้าใจเป็นความรู้ร่วมกัน ดังนี้
โครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทพัฒนาเครื่องมือเป็นการพัฒนาโปรแกรมเข้ามาช่วยในการดาเนินงาน
บางอย่างให้ง่าย สวยงาม และสะดวกสบาย
อธิบายความรู้ (Explanation)
3. นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานาเสนอผลการวิเคราะห์โครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทพัฒนา
เครื่องมือ โดยใช้โปรแกรมนาเสนอที่นักเรียนจัดทาไว้หน้าชั้นเรียน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน
4. นักเรียนร่วมกันอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยตอบคาถามกระตุ้นการเรียนรู้ ดังนี้
 โครงงานพัฒนาเครื่องมือเป็นโครงงานที่เน้นในการพัฒนาสิ่งใด
(ตัวอย่างคาตอบ เป็นการพัฒนาซอฟต์แวร์ เช่น ซอฟต์แวร์ที่ช่วยในการคานวณ
ซอฟต์แวร์ที่ช่วยในการวาดภาพ ซอฟต์แวร์ที่ช่วยในการแปลภาษา)
๓) ขั้นสรุป
ตรวจสอบผล (Evaluation)
5. นักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุปเกี่ยวกับวิธีการทางานให้เห็นการคิดเชิงระบบและวิธีการทางาน
ที่มีแบบแผน
6. นักเรียนประเมินตนเอง โดยเขียนแสดงความรู้สึกหลังการเรียนและหลังการทากิจกรรม
ในประเด็นต่อไปนี้
• สิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้ในวันนี้คืออะไร
• นักเรียนมีส่วนร่วมกิจกรรมในกลุ่มมากน้อยเพียงใด
• เพื่อนนักเรียนในกลุ่มมีส่วนร่วมกิจกรรมในกลุ่มมากน้อยเพียงใด
• นักเรียนพึงพอใจกับการเรียนในวันนี้หรือไม่ เพียงใด
• นักเรียนจะนาความรู้ที่ได้นี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง ครอบครัว และสังคมทั่วไป
ได้อย่างไร
จากนั้นแลกเปลี่ยนตรวจสอบขั้นตอนการทางานทุกขั้นตอนว่าจะเพิ่มคุณค่าไปสู่สังคม
เกิดประโยชน์ต่อสังคมให้มากขึ้นกว่าเดิมในขั้นตอนใดบ้าง สาหรับการทางานในครั้งต่อไป
ชั่วโมงที่ 4
๑) ขั้นนาเข้าสู่บทเรียน
กระตุ้นความสนใจ (Engagement)
1. นักเรียนจับคู่หรือแบ่งกลุ่มตามความเหมาะสมของจานวนเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยให้มีนักเรียน 1 คน
ที่มีประสบการณ์ในการใช้งานคอมพิวเตอร์ จากนั้นแต่ละกลุ่มสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการทาโครงงานคอมพิวเตอร์
ประเภทจาลองทฤษฎี (หากมีโครงงานที่ทาไว้แล้วสามารถใช้โครงงานนั้นได้)
แต่ละกลุ่มจะต้องเป็นโครงงานเรื่องที่ไม่ซ้ากัน จากนั้นร่วมกันวิเคราะห์ในประเด็นดังต่อไปนี้








ชื่อโครงงาน
ที่มาของการจัดทาโครงงาน
วัตถุประสงค์ของโครงงาน
วิธีการดาเนินการหรือขั้นตอนการปฏิบัติงาน
สรุปผลการทาโครงงาน
ประโยชน์ที่ได้รับจากการทาโครงงาน

เมื่อวิเคราะห์และสรุปข้อมูลตามหัวข้อแล้ว นาไปจัดทาด้วยโปรแกรมนาเสนอ
พร้อมตกแต่งให้สวยงาม
๒) ขั้นสอน
สารวจค้นหา (Exploration)
2. นักเรียนร่วมกันสรุปสิ่งที่เข้าใจเป็นความรู้ร่วมกัน ดังนี้
โครงงานจาลองทฤษฎี เป็นโครงงานที่ใช้โปรแกรมหรือคอมพิวเตอร์มาช่วยในการจาลองทฤษฎี
การทดลอง หรือหลักการในสาขาวิชาต่าง ๆ ทั้งนี้การทาโครงงานผู้จัดทาต้องทาการศึกษาเนื้อหา
ในเรื่องที่จะนาเสนอให้เข้าใจเป็นอย่างดีเสียก่อน เพื่อนาเสนอออกมาให้กระชับ ได้ใจความ
และให้เข้าใจถึงเนื้อหาในทฤษฎีนั้น ๆ
อธิบายความรู้ (Explanation)
3. นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานาเสนอผลการวิเคราะห์โครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทจาลองทฤษฎี โดยใช้
โปรแกรมนาเสนอที่นักเรียนจัดทาไว้หน้าชั้นเรียน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน
4. นักเรียนร่วมกันอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยตอบคาถามกระตุ้นการเรียนรู้ ดังนี้
 ถ้าต้องการทาโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทจาลองทฤษฎี เรื่อง การจาลองระบบไหลเวียนโลหิต
นักเรียนจะใช้เครื่องมือใดในการทางานจึงจะเหมาะสม
(ตัวอย่างคาตอบ คอมพิวเตอร์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์)
๓) ขั้นสรุป
ตรวจสอบผล (Evaluation)
5. นักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุปเกี่ยวกับวิธีการทางานให้เห็นการคิดเชิงระบบและวิธีการทางาน
ที่มีแบบแผน
6. นักเรียนประเมินตนเอง โดยเขียนแสดงความรู้สึกหลังการเรียนและหลังการทากิจกรรม
ในประเด็นต่อไปนี้
• สิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้ในวันนี้คืออะไร
• นักเรียนมีส่วนร่วมกิจกรรมในกลุ่มมากน้อยเพียงใด
• เพื่อนนักเรียนในกลุ่มมีส่วนร่วมกิจกรรมในกลุ่มมากน้อยเพียงใด
• นักเรียนพึงพอใจกับการเรียนในวันนี้หรือไม่ เพียงใด
• นักเรียนจะนาความรู้ที่ได้นี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง ครอบครัว และสังคมทั่วไปได้อย่างไร
จากนั้นแลกเปลี่ยนตรวจสอบขั้นตอนการทางานทุกขั้นตอนว่าจะเพิ่มคุณค่าไปสู่สังคม
เกิดประโยชน์ต่อสังคมให้มากขึ้นกว่าเดิมในขั้นตอนใดบ้าง สาหรับการทางานในครั้งต่อไป

ชั่วโมงที่ 5
๑) ขั้นนาเข้าสู่บทเรียน
กระตุ้นความสนใจ (Engagement)
1. นักเรียนจับคู่หรือแบ่งกลุ่มตามความเหมาะสมของจานวนเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยให้มีนักเรียน 1 คน
ที่มีประสบการณ์ในการใช้งานคอมพิวเตอร์ จากนั้นแต่ละกลุ่มสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการทาโครงงานคอมพิวเตอร์
ประเภทการประยุกต์ใช้งาน (หากมีโครงงานที่ทาไว้แล้วสามารถใช้โครงงานนั้นได้)
แต่ละกลุ่มจะต้องเป็นโครงงานเรื่องที่ไม่ซ้ากัน จากนั้นร่วมกันวิเคราะห์ในประเด็นดังต่อไปนี้







ชื่อโครงงาน
ที่มาของการจัดทาโครงงาน
วัตถุประสงค์ของโครงงาน
วิธีการดาเนินการหรือขั้นตอนการปฏิบัติงาน
สรุปผลการทาโครงงาน
ประโยชน์ที่ได้รับจากการทาโครงงาน

เมื่อวิเคราะห์และสรุปข้อมูลตามหัวข้อแล้ว นาไปจัดทาด้วยโปรแกรมนาเสนอ
พร้อมตกแต่งให้สวยงาม
2. นักเรียนร่วมกันสรุปสิ่งที่เข้าใจเป็นความรู้ร่วมกัน ดังนี้
โครงงานการประยุกต์ใช้งาน เป็นโครงงานพัฒนาโปรแกรมเข้ามาช่วยแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นใน
ชีวิตประจาวันของมนุษย์ หรือช่วยให้การดาเนินงานต่าง ๆ ในชีวิตประจาวันมีความสะดวกสบาย
มากยิ่งขึ้น โครงงานประเภทนี้อาจจะมีการใช้ความรู้ทั้งด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์เข้ามาช่วยในการพัฒนา
๒) ขั้นสอน
สารวจค้นหา (Exploration)
3. นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานาเสนอผลการวิเคราะห์โครงงานคอมพิวเตอร์ประเภท
การประยุกต์ใช้งาน โดยใช้โปรแกรมนาเสนอที่นักเรียนจัดทาไว้หน้าชั้นเรียน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน
อธิบายความรู้ (Explanation)
4. นักเรียนร่วมกันอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยตอบคาถามกระตุ้นการเรียนรู้ ดังนี้
 นักเรียนคิดว่ามีอะไรบ้างที่เกิดจากการพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทการประยุกต์ใช้งาน
(ตัวอย่างคาตอบ ซอฟต์แวร์ระบบรู้จาลายนิ้วมือที่ใช้ในการระบุตัวตน
แอปพลิเคชันเรียกแท็กซี่ผ่านสมาร์ตโฟน แอปพลิเคชันปิด-เปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าผ่านสมาร์ตโฟน
ระบบโรงเรือนอัจฉริยะควบคุมผ่านคอมพิวเตอร์และสมาร์ตโฟน)
๓) ขั้นสรุป
ตรวจสอบผล (Evaluation)
5. นักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุปเกี่ยวกับวิธีการทางานให้เห็นการคิดเชิงระบบและวิธีการทางาน
ที่มีแบบแผน
6. นักเรียนประเมินตนเอง โดยเขียนแสดงความรู้สึกหลังการเรียนและหลังการทากิจกรรม
ในประเด็นต่อไปนี้

•
•
•
•
•

สิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้ในวันนี้คืออะไร
นักเรียนมีส่วนร่วมกิจกรรมในกลุ่มมากน้อยเพียงใด
เพื่อนนักเรียนในกลุ่มมีส่วนร่วมกิจกรรมในกลุ่มมากน้อยเพียงใด
นักเรียนพึงพอใจกับการเรียนในวันนี้หรือไม่ เพียงใด
นักเรียนจะนาความรู้ที่ได้นี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง ครอบครัว และสังคมทั่วไป
ได้อย่างไร
จากนั้นแลกเปลี่ยนตรวจสอบขั้นตอนการทางานทุกขั้นตอนว่าจะเพิ่มคุณค่าไปสู่สังคม
เกิดประโยชน์ต่อสังคมให้มากขึ้นกว่าเดิมในขั้นตอนใดบ้าง สาหรับการทางานในครั้งต่อไป
ชั่วโมงที่ 6
๑) ขั้นนาเข้าสู่บทเรียน
กระตุ้นความสนใจ (Engagement)
1. นักเรียนจับคู่หรือแบ่งกลุ่มตามความเหมาะสมของจานวนเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยให้มีนักเรียน 1 คน
ที่มีประสบการณ์ในการใช้งานคอมพิวเตอร์ จากนั้นแต่ละกลุ่มสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการทาโครงงานคอมพิวเตอร์
ประเภทพัฒนาเกม (หากมีโครงงานที่ทาไว้แล้วสามารถใช้โครงงานนั้นได้)
แต่ละกลุ่มจะต้องเป็นโครงงานเรื่องที่ไม่ซ้ากัน จากนั้นร่วมกันวิเคราะห์ในประเด็นดังต่อไปนี้







ชื่อโครงงาน
ที่มาของการจัดทาโครงงาน
วัตถุประสงค์ของโครงงาน
วิธีการดาเนินการหรือขั้นตอนการปฏิบัติงาน
สรุปผลการทาโครงงาน
ประโยชน์ที่ได้รับจากการทาโครงงาน

เมื่อวิเคราะห์และสรุปข้อมูลตามหัวข้อแล้ว นาไปจัดทาด้วยโปรแกรมนาเสนอ
พร้อมตกแต่งให้สวยงาม
2. นักเรียนร่วมกันสรุปสิ่งที่เข้าใจเป็นความรู้ร่วมกัน ดังนี้
โครงงานพัฒนาเกม เป็นโครงงานพัฒนาเกมต่าง ๆ เพื่อการเรียนรู้ ความสนุก ความบันเทิง
และความเพลิดเพลินใจ โดยเน้นการพัฒนากระบวนการคิดสอดแทรกไปกับเนื้อหาของเกมนั้น
๒) ขั้นสอน
สารวจค้นหา (Exploration)
3. นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานาเสนอผลการวิเคราะห์โครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทพัฒนาเกม โดยใช้
โปรแกรมนาเสนอที่นักเรียนจัดทาไว้หน้าชั้นเรียน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน
อธิบายความรู้ (Explanation)
4. นักเรียนร่วมกันอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยตอบคาถามกระตุ้นการเรียนรู้ ดังนี้
 เกมใดบ้างที่เน้นกระบวนการคิดสอดแทรกไปกับเนื้อหาของเกมนั้น
(ตัวอย่างคาตอบ เกมจัตุรัสกลที่นาตัวเลขมาใส่ในช่องว่างที่กาหนดแล้วได้ผลบวกในแนวนอน แนวตั้ง
และแนวเส้นทแยงมุมมีค่าเท่ากัน เกม 24 ที่ให้ตัวเลขมา 4 ตัว แล้วทาการบวก ลบ คูณ หรือหารกัน
ก็ได้เพื่อให้ได้ผลลัพธ์เป็น 24)

๓) ขั้นสรุป
ตรวจสอบผล (Evaluation)
5. นักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุปเกี่ยวกับวิธีการทางานให้เห็นการคิดเชิงระบบและวิธีการทางาน
6. นักเรียนประเมินตนเอง โดยเขียนแสดงความรู้สึกหลังการเรียนและหลังการทากิจกรรม
ในประเด็นต่อไปนี้
• สิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้ในวันนี้คืออะไร
• นักเรียนมีส่วนร่วมกิจกรรมในกลุ่มมากน้อยเพียงใด
• เพื่อนนักเรียนในกลุ่มมีส่วนร่วมกิจกรรมในกลุ่มมากน้อยเพียงใด
• นักเรียนพึงพอใจกับการเรียนในวันนี้หรือไม่ เพียงใด
• นักเรียนจะนาความรู้ที่ได้นี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง ครอบครัว และสังคมทั่วไป
ได้อย่างไร
จากนั้นแลกเปลี่ยนตรวจสอบขั้นตอนการทางานทุกขั้นตอนว่าจะเพิ่มคุณค่าไปสู่สังคม
เกิดประโยชน์ต่อสังคมให้มากขึ้นกว่าเดิมในขั้นตอนใดบ้าง สาหรับการทางานในครั้งต่อไป
๙. สื่อการเรียนรู้
1. หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
2. ห้องคอมพิวเตอร์
3. แหล่งการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
๑๐. การวัดผลประเมินผลหน่วยการเรียนรู้
1. ประเมินความรู้ เรื่อง ประเภทของโครงงาน (K) ด้วยแบบทดสอบ
2. ประเมินกระบวนการทางานกลุ่ม (P) ด้วยแบบประเมิน
3. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้านใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทางาน (A) ด้วยแบบประเมิน
แบบประเมินตามสภาพจริง (Rubrics)
แบบประเมินกระบวนการทางานกลุ่ม
รายการการประเมิน
กระบวนการ
ทางานกลุ่ม

ระดับคุณภาพ
4
มีการกาหนดบทบาท
สมาชิกชัดเจน
และมีการชี้แจงเป้าหมาย
การทางาน
มีการปฏิบตั ิงานร่วมกัน
อย่างร่วมมือร่วมใจ
พร้อมกับการประเมินเป็น
ระยะ ๆ

3
มีการกาหนดบทบาท
สมาชิกชัดเจน
มีการชี้แจงเป้าหมาย
อย่างชัดเจนและ
ปฏิบัติงานร่วมกัน
แต่ไม่มีการประเมิน
เป็นระยะ ๆ

2
มีการกาหนดบทบาท
เฉพาะหัวหน้า
ไม่มีการชี้แจงเป้าหมาย
อย่างชัดเจน
ปฏิบัติงานร่วมกัน
ไม่ครบทุกคน

1
ไม่มีการกาหนด
บทบาทสมาชิก
และไม่มีการชี้แจง
เป้าหมาย สมาชิก
ต่างคนต่างทางาน

แบบประเมินใบงาน
ระดับคุณภาพ

รายการการประเมิน

3
การแสดงถึงสาเหตุหรือปัจจัย อธิบายสาเหตุหรือปัจจัยที่ส่งผล
ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง ต่อการเปลี่ยนแปลงของ
ของเทคโนโลยี
เทคโนโลยีได้สมั พันธ์กัน มีการ
เชื่อมโยงให้เห็นภาพรวม พร้อม
ยกตัวอย่างได้

2
1
อธิบายสาเหตุหรือปัจจัยที่ส่งผล อธิบายสาเหตุหรือปัจจัยที่ส่งผล
ต่อการเปลี่ยนแปลงของ
ต่อการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีได้สมั พันธ์กันมีการ เทคโนโลยีได้พอเข้าใจ
อธิบายอย่างเป็นเหตุเป็นผล

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ใฝ่เรียนรู้
ตัวชี้วัดที่ 4.1 ตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียนและเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้
พฤติกรรมบ่งชี้
4.1.1 ตั้งใจเรียน
4.1.2 เอาใจใส่
และมีความเพียรพยายามใน
การเรียนรู้
4.1.3 สนใจเข้าร่วม
กิจกรรมการเรียนรูต้ ่าง ๆ

ดีเยี่ยม (3)
เข้าเรียนตรงเวลา
ตั้งใจเรียน เอาใจใส่
และมีความเพียรพยายาม
ในการเรียนรู้ มีส่วนร่วมในการ
เรียนรู้และเข้าร่วมกิจกรรม
การเรียนรู้ต่าง ๆทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียนเป็นประจา
และเป็นแบบอย่างที่ดี

ดี (2)
เข้าเรียนตรงเวลา
ตั้งใจเรียน เอาใจใส่
และมีความเพียรพยายาม
ในการเรียนรู้
มีส่วนร่วมในการเรียนรู้
และเข้าร่วมกิจกรรม
การเรียนรู้ต่าง ๆ
ทั้งภายในและภายนอก
โรงเรียนบ่อยครั้ง

ผ่าน (1)
ไม่ผ่าน (0)
เข้าเรียนตรงเวลา
ไม่ตั้งใจเรียน
ตั้งใจเรียน เอาใจใส่
และมีความเพียร
พยายามในการเรียนรู้
มีส่วนร่วมในการ
เรียนรู้และเข้าร่วม
กิจกรรมการเรียนรู้
ต่าง ๆ บางครั้ง

ตัวชี้วัดที่ 4.2 แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ด้วยการ
เลือกใช้สื่ออย่างเหมาะสม บันทึกความรู้ วิเคราะห์ สรุปเป็นองค์ความรู้ สามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้
พฤติกรรมบ่งชี้
4.2.1 ศึกษาค้นคว้า
หาความรู้จากหนังสือ เอกสาร
สิ่งพิมพ์
สื่อเทคโนโลยีต่าง ๆ แหล่ง
เรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก
โรงเรียน และเลือกใช้สื่อ
ได้อย่างเหมาะสม
4.2.2 บันทึกความรู้ วิเคราะห์
ตรวจสอบ
จากสิ่งที่เรียนรู้
สรุปเป็นองค์ความรู้
4.2.3 แลกเปลีย่ นเรียนรู้
ด้วยวิธีการต่าง ๆ
เพื่อนาไปใช้
ในชีวิตประจาวัน

ดีเยี่ยม (3)
ศึกษาค้นคว้า
หาความรู้จากหนังสือ เอกสาร
สิ่งพิมพ์
สื่อเทคโนโลยี
และสารสนเทศ
แหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน
และภายนอกโรงเรียน
เลือกใช้สื่อได้อย่างเหมาะสม
มีการบันทึกความรู้ วิเคราะห์
ข้อมูล
สรุปเป็นองค์ความรู้
แลกเปลีย่ นเรียนรู้
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย
และเผยแพร่
แก่บุคคลทั่วไปนาไปใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้

ดี (2)
ศึกษาค้นคว้า
หาความรู้จากหนังสือ
เอกสาร สิ่งพิมพ์
สื่อเทคโนโลยี
และสารสนเทศ
แหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน
และภายนอกโรงเรียน
และเลือกใช้สื่อ
ได้อย่างเหมาะสม
มีการบันทึกความรู้
วิเคราะห์ข้อมูล
สรุปเป็นองค์ความรู้
แลกเปลีย่ นเรียนรู้
กับผู้อื่นได้ และนาไปใช้
ในชีวิตประจาวันได้

ผ่าน (1)
ศึกษาค้นคว้า
หาความรู้จาก
หนังสือ เอกสาร
สิ่งพิมพ์
สื่อเทคโนโลยี
แหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน
และภายนอกโรงเรียน
เลือกใช้สื่อ
ได้อย่างเหมาะสม
มีการบันทึกความรู้

ไม่ผ่าน (0)
ไม่ศึกษา
ค้นคว้า
หาความรู้

มุ่งมั่นในการทางาน
ตัวชี้วัดที่ 6.1 ตั้งใจและรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่การงาน
พฤติกรรมบ่งชี้
6.1.1 เอาใจใส่ต่อ
การปฏิบัตหิ น้าที่
ที่ได้รับมอบหมาย
6.1.2 ตั้งใจและ
รับผิดชอบ
ในการทางานให้สาเร็จ
6.1.3 ปรับปรุงและ
พัฒนาการทางาน
ด้วยตนเอง

ดีเยี่ยม (3)
ตั้งใจและรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติหน้าที่
ที่ได้รับมอบหมาย
ให้สาเร็จ มีการปรับปรุง
และพัฒนาการทางาน
ให้ดีขึ้นด้วยตนเอง
และเป็นแบบอย่างที่ดี

ดี (2)
ตั้งใจและรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติหน้าที่
ที่ได้รับมอบหมาย
ให้สาเร็จ มีการปรับปรุง
และพัฒนาการทางาน
ให้ดีขึ้นด้วยตนเอง

ผ่าน (1)
ไม่ผ่าน (0)
ตั้งใจและรับผิดชอบ
ไม่ตั้งใจปฏิบตั ิ
ในการปฏิบัติหน้าที่
หน้าที่การงาน
ที่ได้รับมอบหมาย
ให้สาเร็จ มีการปรับปรุง
และพัฒนาการทางาน
ให้ดีขึ้น

ตัวชี้วัดที่ 6.2 ทางานด้วยความเพียรพยายามและอดทนเพื่อให้งานสาเร็จตามเป้าหมาย
พฤติกรรมบ่งชี้
6.2.1 ทุ่มเททางาน
อดทน ไม่ย่อท้อ
ต่อปัญหาและอุปสรรค
ในการทางาน
6.2.2 พยายาม
แก้ปัญหาและอุปสรรค
ในการทางานให้สาเร็จ
6.2.3 ชื่นชมผลงาน
ด้วยความภาคภูมิใจ

ดีเยี่ยม (3)
ทางานด้วยความขยัน
อดทน ไม่ย่อท้อต่อปัญหา
พยายามแก้ปัญหา
อุปสรรคในการทางาน
ให้งานสาเร็จ
ตามเป้าหมายก่อนเวลา
ที่กาหนด ชื่นชมผลงาน
ด้วยความภาคภูมิใจ

ดี (2)
ทางานด้วยความขยัน
อดทน ไม่ย่อท้อต่อปัญหา
พยายามแก้ปัญหา
อุปสรรคในการทางาน
ให้งานสาเร็จ
ตามเป้าหมาย
ภายในเวลาที่กาหนด
ชื่นชมผลงาน
ด้วยความภาคภูมิใจ

ผ่าน (1)
ไม่ผ่าน (0)
ทางานด้วยความขยัน
ไม่ขยัน อดทน
อดทน ไม่ย่อท้อต่อปัญหา ในการทางาน
ในการทางาน
พยายามให้งานสาเร็จ
ตามเป้าหมาย
ชื่นชมผลงาน
ด้วยความภาคภูมิใจ

แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-Test)
นักเรียนกากบาท หน้ าคาตอบทีถ่ ูกต้ อง
1. ข้อใดกล่าวได้ถูกต้องเกี่ยวกับโครงงานการศึกษาประสิ ทธิ ภาพของใบยาสู บในการกาจัดหนอนผีเสื้ อ
1 เป็ นโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททฤษฎี
2 เป็ นโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง
3 เป็ นโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทประยุกต์ใช้งาน
4 เป็ นโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทพัฒนาเครื่ องมือ
5 เป็ นโครงงานคณิ ตศาสตร์ประเภทงานศึกษาค้นคว้า
2. การทาโครงงานเป็ นการประยุกต์ความรู ้จากสิ่ งที่เรี ยนมานามาแก้ปัญหาให้บรรลุผล ผูท้ าโครงงาน
จาเป็ นต้องมีสิ่งเหล่านี้ ยกเว้ นข้อใด
1 ความพยายาม มุมานะ และอดทน
2 การวางแผนดาเนินงานของโครงงาน
3 ความรู้และความเข้าใจในโครงงานที่ทา
4 การประยุกต์ความรู ้และทักษะจากศาสตร์ ต่าง ๆ
5 งบประมาณและค่าใช้จ่ายในการทาโครงงานที่เกินตัว
3. เทคโนโลยีและกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมนามาใช้แก้ปัญหาอย่างถูกต้องตามขั้นตอน
แต่ผลที่ได้กลับมีประสิ ทธิ ภาพไม่ดีเท่าที่ควร ส่ วนใหญ่สาเหตุเกิดจากข้อใด
1 รวบรวมข้อมูลน้อยเกินไป
2 มีปัญหาระบบการทางานเป็ นทีม
3 วางแผนแต่ละขั้นตอนไม่ชดั เจน
4 ออกแบบวิธีการแก้ปัญหาไม่ถูกต้อง
5 ระบุขอบเขตของปั ญหากว้างเกินไป
4. เมื่อสร้างชิ้นงานต้นแบบเสร็ จแล้วจะต้องดาเนินกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม
ขั้นตอนในข้อใดต่อไป
1 ระบุปัญหา
2 นาเสนอวิธีการแก้ปัญหา
3 ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา
4 รวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปั ญหา
5 ทดสอบ ประเมินผล และปรับปรุ งแก้ไขวิธีการแก้ปัญหาหรื อชิ้นงาน

5. ข้อใดจัดเป็ นโครงงานคณิ ตศาสตร์ประเภทนาความรู้คณิ ตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ได้ชดั เจนที่สุด
1 การผลิตสบู่จากสารสกัดดอกอัญชัน
2 การทดลองปลูกพืชช่วยกรองอากาศ
3 สารวจข้อมูลสาเหตุการเกิดอุบตั ิเหตุของรถจักรยานยนต์
4 การสร้างเครื่ องแจ้งเตือนการล้มของผูส้ ู งอายุดว้ ย Microbit
5 การสร้างแอปพลิเคชัน เปิ ด-ปิ ด เครื่ องปรับอากาศผ่านสมาร์ ตโฟน
6. โครงงานวิทยาศาสตร์ในข้อใดไม่ เข้ าพวก
1 โครงงานสร้างเครื่ องปอกเปลือกทุเรี ยน
2 โครงงานประดิษฐ์ระบบดับเพลิงด้วยโดรน
3 โครงงานประดิษฐ์เครื่ องฟักไข่แสงอาทิตย์
4 โครงงานพัฒนาเครื่ องอบพลังงานแสงอาทิตย์
5 โครงงานศึกษาประสิ ทธิ ภาพของผิวมะกรู ดต่อการกาจัดยุง
7. โครงงานคอมพิวเตอร์ ขอ้ ใดจับคู่วชิ าบูรณาการได้ถูกต้องชัดเจนที่สุด
1 โครงงานเครื่ องตรวจจับแมลงวันบูรณาการกับวิชาศิลปะ
2 โครงงานสัญญาณไฟจราจรอัจฉริ ยะบูรณาการกับวิชาสังคม
3 โครงงานพัฒนาโปรแกรมแปลภาษาจีนบูรณาการกับวิชาสุ ขศึกษา
4 โครงงานพัฒนาเกมปริ ศนาสานวนไทยบูรณาการกับวิชาสุ ขศึกษา
5 โครงงานโปรแกรมคานวณอายุวตั ถุโบราณบูรณาการกับวิชาประวัติศาสตร์
8. หัวข้อโครงงานสะเต็มศึกษาข้อใดเหมาะสมที่สุด เพื่อต่อยอดโครงงานเดิมที่ชื่อว่า
โครงงานอากาศยานไร้คนขับถ่ายภาพไฟป่ า
1 โครงงานหุ่นยนต์ดบั ไฟป่ า
2 โครงงานเครื่ องสู บน้ าดับไฟป่ า
3 โครงงานทดลองทรายดับไฟป่ า
4 โครงงานเครื่ องขุดแนวกันไฟป่ า
5 โครงงานอากาศยานไร้คนขับสารวจไฟป่ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
9. ข้อใดไม่ ใช่ ผลดีของการทาโครงงานต่อยอดจากโครงงานเดิม
1 ทาให้เกิดการละเมิดผลงานผูอ้ ื่น
2 เกิดการค้นพบองค์ความรู ้ใหม่ ๆ
3 ทาให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของผูท้ าโครงงาน
4 ทาให้เกิดการฝึ กกระบวนการคิดและทางานเป็ นทีม
5 เกิดการประยุกต์ใช้โครงงานเดิมสู่ การผลิตผลิตภัณฑ์

10. กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมประกอบด้วยกระบวนการที่สาคัญ 6 ขั้นตอน ในการแก้ปัญหา
หรื อได้ชิ้นงานออกมา ข้อใดเรี ยงลาดับได้ถูกต้อง
1 ระบุปัญหา รวบรวมข้อมูล ออกแบบ วางแผน ทดสอบ นาเสนอ
2 ระบุปัญหา วางแผน รวบรวมข้อมูล ออกแบบ ทดสอบ นาเสนอ
3 ระบุปัญหา วางแผน ออกแบบ ทดสอบ รวบรวมข้อมูล นาเสนอ
4 ระบุปัญหา นาเสนอ รวบรวมข้อมูล ออกแบบ ทดสอบ วางแผน
5 ระบุปัญหา รวบรวมข้อมูล นาเสนอ ออกแบบ ทดสอบ วางแผน

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-Test)

1.
2.
3.
4.
5.

2
5
2
5
3

6.
7.
8.
9.
10.

5
5
5
1
1

แบบทดสอบหลังเรียน (Post-Test)
นักเรียนกากบาท หน้ าคาตอบทีถ่ ูกต้ อง
1. การทาโครงงานเป็ นการประยุกต์ความรู ้จากสิ่ งที่เรี ยนมานามาแก้ปัญหาให้บรรลุผล ผูท้ าโครงงาน
จาเป็ นต้องมีสิ่งเหล่านี้ ยกเว้ นข้อใด
1 ความพยายาม มุมานะ และอดทน
2 การวางแผนดาเนินงานของโครงงาน
3 ความรู้และความเข้าใจในโครงงานที่ทา
4 การประยุกต์ความรู ้และทักษะจากศาสตร์ ต่าง ๆ
5 งบประมาณและค่าใช้จ่ายในการทาโครงงานที่เกินตัว
2. ข้อใดไม่ ใช่ ผลดีของการทาโครงงานต่อยอดจากโครงงานเดิม
1 ทาให้เกิดการละเมิดผลงานผูอ้ ื่น
2 เกิดการค้นพบองค์ความรู ้ใหม่ ๆ
3 ทาให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของผูท้ าโครงงาน
4 ทาให้เกิดการฝึ กกระบวนการคิดและทางานเป็ นทีม
5 เกิดการประยุกต์ใช้โครงงานเดิมสู่ การผลิตผลิตภัณฑ์
3. ข้อใดจัดเป็ นโครงงานคณิ ตศาสตร์ประเภทนาความรู้คณิ ตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ได้ชดั เจนที่สุด
1 การผลิตสบู่จากสารสกัดดอกอัญชัน
2 การทดลองปลูกพืชช่วยกรองอากาศ
3 สารวจข้อมูลสาเหตุการเกิดอุบตั ิเหตุของรถจักรยานยนต์
4 การสร้างเครื่ องแจ้งเตือนการล้มของผูส้ ู งอายุดว้ ย Microbit
5 การสร้างแอปพลิเคชัน เปิ ด-ปิ ด เครื่ องปรับอากาศผ่านสมาร์ ตโฟน
4. โครงงานวิทยาศาสตร์ในข้อใดไม่ เข้ าพวก
1 โครงงานสร้างเครื่ องปอกเปลือกทุเรี ยน
2 โครงงานประดิษฐ์เครื่ องฟักไข่แสงอาทิตย์
3 โครงงานประดิษฐ์ระบบดับเพลิงด้วยโดรน
4 โครงงานพัฒนาเครื่ องอบพลังงานแสงอาทิตย์
5 โครงงานศึกษาประสิ ทธิ ภาพของผิวมะกรู ดต่อการกาจัดยุง

5. โครงงานคอมพิวเตอร์ ขอ้ ใดจับคู่วชิ าบูรณาการได้ถูกต้องชัดเจนที่สุด
1 โครงงานเครื่ องตรวจจับแมลงวันบูรณาการกับวิชาศิลปะ
2 โครงงานสัญญาณไฟจราจรอัจฉริ ยะบูรณาการกับวิชาสังคม
3 โครงงานพัฒนาโปรแกรมแปลภาษาจีนบูรณาการกับวิชาสุ ขศึกษา
4 โครงงานพัฒนาเกมปริ ศนาสานวนไทยบูรณาการกับวิชาสุ ขศึกษา
5 โครงงานโปรแกรมคานวณอายุวตั ถุโบราณบูรณาการกับวิชาประวัติศาสตร์
6. หัวข้อโครงงานสะเต็มศึกษาข้อใดเหมาะสมที่สุด เพื่อต่อยอดโครงงานเดิมที่ชื่อว่า
โครงงานอากาศยานไร้คนขับถ่ายภาพไฟป่ า
1 โครงงานหุ่นยนต์ดบั ไฟป่ า
2 โครงงานเครื่ องสู บน้ าดับไฟป่ า
3 โครงงานทดลองทรายดับไฟป่ า
4 โครงงานเครื่ องขุดแนวกันไฟป่ า
5 โครงงานอากาศยานไร้คนขับสารวจไฟป่ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
7. กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมประกอบด้วยกระบวนการที่สาคัญ 6 ขั้นตอน ในการแก้ปัญหา
หรื อได้ชิ้นงานออกมา ข้อใดเรี ยงลาดับได้ถูกต้อง
1 ระบุปัญหา รวบรวมข้อมูล ออกแบบ วางแผน ทดสอบ นาเสนอ
2 ระบุปัญหา วางแผน รวบรวมข้อมูล ออกแบบ ทดสอบ นาเสนอ
3 ระบุปัญหา วางแผน ออกแบบ ทดสอบ รวบรวมข้อมูล นาเสนอ
4 ระบุปัญหา นาเสนอ รวบรวมข้อมูล ออกแบบ ทดสอบ วางแผน
5 ระบุปัญหา รวบรวมข้อมูล นาเสนอ ออกแบบ ทดสอบ วางแผน
8. ข้อใดกล่าวได้ถูกต้องเกี่ยวกับโครงงานการศึกษาประสิ ทธิ ภาพของใบยาสู บในการกาจัดหนอนผีเสื้ อ
1 เป็ นโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททฤษฎี
2 เป็ นโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง
3 เป็ นโครงงานคอมพิวเตอร์ ประเภทประยุกต์ใช้งาน
4 เป็ นโครงงานคอมพิวเตอร์ ประเภทพัฒนาเครื่ องมือ
5 เป็ นโครงงานคณิ ตศาสตร์ ประเภทงานศึกษาค้นคว้า

9. เทคโนโลยีและกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมนามาใช้แก้ปัญหาอย่างถูกต้องตามขั้นตอน
แต่ผลที่ได้กลับมีประสิ ทธิภาพไม่ดีเท่าที่ควร ส่ วนใหญ่สาเหตุเกิดจากข้อใด
1 รวบรวมข้อมูลน้อยเกินไป
2 มีปัญหาระบบการทางานเป็ นทีม
3 วางแผนแต่ละขั้นตอนไม่ชดั เจน
4 ออกแบบวิธีการแก้ปัญหาไม่ถูกต้อง
5 ระบุขอบเขตของปั ญหากว้างเกินไป
10. เมื่อสร้างชิ้นงานต้นแบบเสร็ จแล้วจะต้องดาเนินกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม
ขั้นตอนในข้อใดต่อไป
1 ระบุปัญหา
2 นาเสนอวิธีการแก้ปัญหา
3 ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา
4 รวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปั ญหา
5 ทดสอบ ประเมินผล และปรับปรุ งแก้ไขวิธีการแก้ปัญหาหรื อชิ้นงาน

เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน (Post-Test)

1.
2.
3.
4.
5.

5
1
3
5
5

6.
7.
8.
9.
10.

5
1
2
2
5

แบบบันทึกสรุ ปผลการเรียนรู้
ชื่อ-นามสกุล _______________________________ เลขที่ _________ ชั้น ___________
วันที่ _________________________ เดือน _______________________ พ.ศ. ___________
คาชี้แจง นักเรี ยนบันทึกสรุ ปผลการเรี ยนรู ้จากหน่วยการเรี ยนรู ้น้ ี

นักเรี ยนยังไม่เข้าใจเรื่ องใดอีกบ้าง
ที่เกี่ยวกับหน่วยการเรี ยนรู ้น้ ี
ซึ่ งต้องการให้ครู อธิ บายเพิม่ เติม
___________________________

นักเรี ยนมีความรู ้สึกอย่างไร
หลังจากที่เรี ยนหน่วยการเรี ยนรู ้น้ ี
แล้ว
___________________________
__________________________
___________________________

___________________________

_____________

___________________________

นักเรี ยนได้รับความรู้เรื่ องใดบ้าง
จากหน่วยการเรี ยนรู ้น้ ี
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________

หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 1

_____________

โครงงานกับกระบวนการเรียนรู้
และการแก้ปัญหา
นักเรี ยนจะสามารถนาความรู้ความ
เข้าใจจากหน่วยการเรี ยนรู ้น้ ีไปใช้
ประโยชน์
ในชีวติ ประจาวันได้อย่างไรบ้าง
___________________________
___________________________
___________________________
_____________

ผลงานที่นกั เรี ยนชอบและต้องการ
คัดเลื อกเป็ นผลงานดี เด่ น
จากหน่วยการเรี ยนรู ้น้ ีคือผลงาน
ใดบ้าง เพราะอะไร
__________________________
___________________________
___________________________
_____________

นักเรี ยนได้ทากิจกรรมอะไรบ้าง
ในหน่วยการเรี ยนรู ้น้ ี
___________________________

__________________________
__________________________
___________________________
_____________

บันทึกหลังการสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
ปัญหาอุปสรรค
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
แนวทางแก้ไข
....................................................................................................................................................................... .....
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ.......................................... (ผู้บันทึก)
(นางสาวสิริกร เกตุประเสริฐวงศ์)
ความเห็นของหัวหน้าฝ่ายวิชาการ
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ..............................................................
(นางสาวนุชจรี กลิ่นมณฑา)
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
ความเห็นของผู้อานวยการโรงเรียน
............................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................... .......
ลงชื่อ................................................................
(นางสาวทัศนา จรจวบโชค)
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดบางกะพ้อม(คงลาภยิ่งประชานุสรณ์)

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การทาโครงงาน
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 1 การกาหนดปัญหา
วิชา การออกแบบและเทคโนโลยี 2
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

เวลา 20 ชั่วโมง

๑. สาระ/มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด (พื้นฐาน) ผลการเรียนรู้ (เพิ่มเติม)
สาระที่ ๔ เทคโนโลยี
มาตรฐาน ว 4.1 เข้าใจแนวคิดหลักของเทคโนโลยีเพื่อการดารงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว ใช้ความรู้และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และศาสตร์อื่น ๆ
เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนางานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ ด้วยกระบวนการออกแบบ
เชิงวิศวกรรม เลือกใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม โดยคานึงถึงผลกระทบต่อชีวิต
สังคม และสิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัด ว 4.1 ม.5/1
ประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะจากศาสตร์ต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรในการทาโครงงาน เพื่อ
แก้ปัญหาหรือพัฒนางาน
๒. สาระสาคัญ
1. การกาหนดปัญหา
มนุษย์มีความสงสัยใคร่รู้ในเรื่องต่าง ๆ อยู่ตลอดเวลา ความสงสัยเหล่านี้เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดคาถามต่าง ๆ
มากมาย เช่น ปัญหานี้ส่งผลกระทบกับใครบ้าง อะไรคือสาเหตุของปัญหานี้ ปัญหานี้เกิดขึ้นที่ไหน ปัญหานี้เกิดขึ้น
เมื่อใด ทาไมต้องแก้ปัญหานี้ จะแก้ปัญหานี้อย่างไร คาถามเหล่านี้จะช่วยสารวจปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาที่
เกิดขึ้น
หากนักเรียนลองสารวจรอบ ๆ ตัว ทั้งที่บ้าน โรงเรียน ห้างสรรพสินค้า กิจกรรมที่ทา หรือการดูสื่อออนไลน์
แล้วตั้งข้อสังเกตว่ามีปัญหาต่าง ๆ เกิดขึ้นหรือไม่ เช่น นักเรียนและครอบครัวไม่อยู่บ้านหลายวันจะให้อาหารสัตว์
เลี้ยงอย่างไร ที่โรงเรียนเกิดปัญหารองเท้านักเรียนหายหรือสับเปลี่ยนกันบ่อยจะแก้ปัญหาอย่างไร ห้างสรรพสินค้า
มีรา้ นอาหารมากมายจะเลือกรับประทานอะไรดีโดยที่มีเงินจากัด และไม่ซ้ากับที่เคยรับประทานมา ทาอย่างไรถึง
จะมีเพื่อนหรือคนที่ชอบทากิจกรรมเดียวกันมาพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้หรือทัศนคติต่อกัน ดูข่าวออนไลน์แล้ว
พบว่า ปัญหาขยะจากเปลือกหอยแต่ละปี
ในประเทศไทยมีจานวนมาก แล้วจะสามารถกาจัดขยะจากเปลือกหอยหรือสามารถนามาใช้ประโยชน์ได้
อย่างไร ปัญหาที่เกิดจากแหล่งที่มาเหล่านี้ล้วนเป็นตัวกระตุ้นและช่วยจุดประกายในการทาโครงงานของนักเรียนได้
เป็นอย่างดี ที่มาของปัญหาสามารถจาแนกได้ ดังนี้
1. ปัญหาที่เกิดขึ้นในการใช้ชีวิตประจาวัน เช่น การเดินทางมาโรงเรียนสาย การสื่อสารกับชาวต่างชาติ การ
ลืมสิ่งของ การประกอบอาหาร
2. ปัญหาที่เกิดจากกิจกรรมต่าง ๆ หรืองานอดิเรก เช่น การวิ่งออกกาลังกายแล้วเจ็บเท้า การจัดเก็บ
และลืมหนังสือการ์ตูนที่สะสม การเปลี่ยนน้าในตู้ปลาของปลาที่เลี้ยง ขนสัตว์เลี้ยงติดเสื้อผ้า

3. ปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น ขยะในโรงเรียน ท่อระบายน้าอุดตัน ฝุ่นที่เกิดจาก
การก่อสร้าง ควันพิษที่เกิดจากการเผาไหม้ของน้ามันเชื้อเพลิงรถยนต์
4. ปัญหาที่เกิดจากพลังงาน เช่น ไม่มีไฟฟ้าใช้หรือไฟฟ้าเข้าไม่ทั้วถึง การขาดแคลนพลังงาน
การคัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์
5. ปัญหาที่เกิดจากการเกษตร เช่น การตกค้างของยาฆ่าแมลงในพืชผักผลไม้ การทาไร่เลื่อนลอย
ฝุ่นควันที่เกิดจากการเผาไหม้ฟางข้าว การตกค้างของสารเร่งเนื้อเร่งโตในเนื้อสัตว์
เมื่อนักเรียนได้ปัญหาในการทาโครงงานแล้ว ต้องพิจารณาองค์ประกอบและข้อกาหนด
ในการพัฒนาโครงงาน ดังต่อไปนี้
1. ปัญหาที่เลือกมาสามารถแก้ได้ และมีข้อยุติ
2. ปัญหาที่เลือกมาควรจะมีขอบเขตที่เหมาะสมตามระดับชั้น ความสามารถ และทุนหรือทรัพยากร
ของนักเรียน
3. วิธีการแก้ปัญหาในสถานการณ์เดียวกันต้องไม่ซ้าซ้อนหรือลอกเลียนแบบผู้อื่น
4. วิธีการแก้ปัญหาได้มาซึ่งองค์ความรู้หรือเทคโนโลยีใหม่ และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบด้านอื่น ทั้งต่อมนุษย์
สัตว์ หรือสิ่งแวดล้อม
การพิจารณาองค์ประกอบหรือข้อกาหนดข้างต้น จะช่วยให้โครงงานของนักเรียนน่าสนใจ สามารถเป็นจริง
ได้ และเกิดประโยชน์ต่อการดาเนินชีวิตได้
ในการแก้ปัญหามีหลากหลายวิธี นักเรียนอาจลองคิดหาวิธีการที่หลากหลายเหล่านั้นออกมาก่อน
แล้วตัดสินใจเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งที่นักเรียนสามารถทาได้ ตรงกับขอบเขตหรือวัตถุประสงค์ที่ต้องการศึกษา หาก
ทาการทดลองแล้วเกิดปัญหาอาจเปลี่ยนเป็นวิธีใหม่อีกวิธีได้ ซึ่งกระบวนการนี้
เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นจริงของนักวิทยาศาสตร์ เรียกว่า การลองผิดลองถูก ดังนั้น การได้มา
ซึ่งเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใด ๆ นอกจากอาศัยความรู้และประสบการณ์แล้ว ยังต้องอาศัย
ความพยายามและความอดทนเป็นที่ตั้ง เพื่อจะได้มาซึ่งความสาเร็จ
2. การรวบรวมข้อมูลและกาหนดขอบเขตของปัญหา
การรวบรวมข้อมูลเป็นขั้นตอนที่สาคัญอีกขั้นตอนหนึ่งในการพัฒนาโครงงาน เพราะจะช่วยให้เราทราบถึง
ความสาคัญของปัญหา วิธีการแก้ปัญหาลักษณะเดียวกันที่เคยมีมาก่อน เครื่องมือ อุปกรณ์ ความรู้และทฤษฎีต่างๆ
ที่จาเป็นจะต้องรู้เพื่อช่วยให้การพัฒนาโครงงานง่ายขึ้นและสาเร็จลุล่วง โดยแนวทางในการได้มาซึ่งข้อมูลที่สาคัญ
นั้น สามารถทาได้ ดังนี้
• การสืบค้นจากโครงงานที่เคยแก้ปัญหาลักษณะเดียวกัน วิธีนี้จะช่วยให้ทราบถึงข้อมูล และการ
แก้ปัญหาที่ต้องการรวดเร็วขึ้น ในการศึกษาควรพิจารณาผลการแก้ปัญหาและวิเคราะห์ การแก้ปัญหาด้วยวิธีการ
ในโครงงาน และเน้นที่ข้อจากัดของวิธีการเดิม เพื่อใช้เป็นแนวทาง และข้อสนับสนุนในการพัฒนาโครงงานต่อยอด
• การสัมภาษณ์โดยตรงจากแหล่งข้อมูล เป็นวิธีการที่นิยมกัน เพื่อจะได้ทราบถึงปัญหา
และผลกระทบของปัญหาโดยตรง เช่น การสัมภาษณ์ผู้คนในชุมชนที่ได้รับผลกระทบเกี่ยวกับปัญหา เรื่อง
กลิ่นเน่าเหม็นจากบ่อขยะ การสัมภาษณ์ผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยน้าป่าไหลหลากในจังหวัดทางภาคเหนือ การ
สัมภาษณ์ประชาชนที่ประสบปัญหาการจราจรติดขัดในชั่วโมงเร่งด่วนเขตจตุจักร การสัมภาษณ์จากแหล่งข้อมูล
โดยตรง หากผู้ถูกสัมภาษณ์มีความสงสัยในประเด็นคาถามก็จะสามารถสอบถามผู้สัมภาษณ์ได้โดยตรง หรือผู้
สัมภาษณ์มีประเด็นที่สงสัยเพิ่มเติมก็สามารถสอบถามผู้ถูกสัมภาษณ์ได้ทันที ทาให้ข้อมูลที่ได้รับตรงตามความ
ต้องการมากที่สุด
• การสังเกต เป็นวิธีการที่ใช้เพื่อดูลักษณะของข้อมูลที่เกิดขึ้นว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างไร
และทาการจดบันทึกไว้ เช่น การสังเกตทิศทางของเม็ดฝนที่ตกกระทบลงบนกระจกหน้ารถยนต์ขณะวิ่ง
การสังเกตลักษณะการเดินเรียงกันของมด การสังเกตลักษณะการกระโดดลงจากที่สูงของแมว การสังเกต

ปริมาณน้าที่เพิ่มขึ้นในเขื่อนเก็บกักน้าช่วงฤดูฝน การสังเกตจะช่วยให้ทราบถึงพฤติกรรม สภาพการณ์ ของสิ่ง
นั้น ๆ แต่อาจใช้เวลานานในการเก็บข้อมูล
• การศึกษาจากหนังสือ เอกสาร และเว็บไซต์ เป็นวิธีการที่นิยมทากันมากในปัจจุบัน เพราะง่ายในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล หรือศึกษาทฤษฎีต่าง ๆ ที่ต้องการรู้เพื่อมาช่วยในการพัฒนาโครงงานในการสืบค้นจากเว็บไซต์
ควรเลือกเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือ เพื่อป้องกันการบิดเบือนของข้อมูล และได้ข้อมูล ที่ตรงสภาพจริงมากที่สุด
2.1 การกาหนดวัตถุประสงค์ของโครงงาน
การกาหนดวัตถุประสงค์ของโครงงาน เป็นการบอกให้ทราบว่าโครงงานนี้จะทาอะไร และผลลัพธ์ที่ได้
คืออะไร การกาหนดวัตถุประสงค์ของโครงงานต้องชัดเจน สามารถวัดผลได้ และในการกาหนดวัตถุประสงค์ควรใช้
คาขึ้นต้นว่า เพื่อ เช่น เพื่อศึกษา เพื่อสร้าง เพื่อสารวจ เพื่อเปรียบเทียบ เพื่อพิสูจน์
2.2 การกาหนดขอบเขตของโครงงาน
การกาหนดขอบเขตของโครงงานเป็นการกาหนดกรอบของปัญหา เพื่อที่จะได้ศึกษาหรือแก้ปัญหาใน
วงที่จากัดไว้ ทาให้ผู้ทาโครงงานไม่หลงทิศทาง และช่วยให้สามารถหาข้อมูลมาช่วยในการพัฒนาและสนับสนุน
โครงงานได้ตรงประเด็นมากยิ่งขึ้น
2.3 การประเมินข้อจากัดและทรัพยากรที่ใช้ในการทาโครงงาน
การประเมินข้อจากัดและทรัพยากรที่ใช้ในการทาโครงงานนั้น จะช่วยให้เราสามารถระบุได้ว่า
โครงงานควรใช้อุปกรณ์อะไรในการทางานบ้าง วางแผนเกี่ยวกับระยะเวลาในการทางานได้ถูกต้อง และสามารถ
ประเมินงบประมาณในการทาโครงงานอย่างคร่าว ๆ ได้
2.4 ระยะเวลาที่ใช้ในการทาโครงงาน
2.5 การทาเค้าโครงโครงงาน
เป็นการจัดทาเพื่อให้ครูที่ปรึกษาทราบถึงความพร้อมในการประเมินศักยภาพของผู้จัดทาโครงงาน
และให้ทราบถึงความเป็นไปได้ในการจัดทาโครงงาน นอกจากเป็นการช่วยประเมินผู้จัดทาโครงงานแล้ว การทาเค้า
โครงโครงงานยังเป็นประโยชน์โดยตรงต่อผู้จัดทา เพราะช่วยในการวางแผน ศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
แล้วนาข้อมูลมาเรียบเรียง ตัดสินใจเลือก แล้วกาหนดเป้าหมายและขอบเขต การทาโครงงานภายใต้ข้อจากัดด้าน
ต่าง ๆ ทั้งเวลา ทุน หรือทรัพยากรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการออกแบบและวางแผน เพื่อให้โครงงานที่จัดทาขึ้น
สาเร็จลุล่วงและมีประสิทธิภาพ
การทาเค้าโครงโครงงาน จะเป็นการเขียนอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับลาดับของการดาเนินงาน
ให้ครูที่ปรึกษาอ่านและพิจารณาเค้าโครงโครงงาน ซึ่งมีหัวข้อดังต่อไปนี้
1. ชื่อโครงงาน
2. ผู้จัดทาโครงงาน
3. ชื่อครูที่ปรึกษาโครงงาน
4. ที่มาและความสาคัญของโครงงาน
5. วัตถุประสงค์ของโครงงาน
6. สมมุติฐาน
7. ขอบเขตของการทาโครงงาน
8. วิธีการดาเนินงาน
9. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
10. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
11. เอกสารอ้างอิง
3. การออกแบบและวางแผนการทาโครงงาน
เป็นขั้นตอนที่สาคัญในการจัดทาโครงงาน เพราะโครงงานที่ผ่านการเสนอหัวข้อแล้ว จะสาเร็จลุล่วง ตาม

เป้าหมายหรือจุดประสงค์ที่กาหนดไว้หรือไม่ขึ้นอยู่กับขั้นตอนนี้ เมื่อนักเรียนผ่านการเสนอหัวข้อ โครงงานแล้ว ครู
ที่ปรึกษาอาจให้ข้อชี้แนะ ซึ่งข้อชี้แนะที่ได้รับนี้จะเป็นแนวทางสาคัญในการค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมในการจัดทา
โครงงาน เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนมากยิ่งขึ้น ในการวางแผน การทาโครงงานควรกาหนดลาดับขั้นตอนในแต่ละ
กิจกรรม ระยะเวลาในการดาเนินงาน และผู้รับผิดชอบให้ครบถ้วน โดยอ้างอิงจากแผนการปฏิบัติงานในเค้าโครง
โครงงาน
4. การดาเนินงานและสรุปผล
เป็นขั้นตอนที่นักเรียนจะต้องเริ่มลงมือในการดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ตามที่ได้ออกแบบและวางแผนไว้
โดยสามารถระบุเป็นขั้นตอน ดังนี้
4.1 การเตรียมการ
การเตรียมการเป็นการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ต่าง ๆ ที่จาเป็นในการทาโครงงาน
ตลอดจนการเตรียมทรัพยากรบุคคลที่ต้องจัดสรรเวลาให้สามารถทาโครงงานตามกิจกรรมที่ออกแบบ และ
วางแผนไว้
4.2 การลงมือทาโครงงาน
การลงมือทาโครงงานเป็นการลงมือทากิจกรรมต่าง ๆ ตามโครงงานที่นักเรียนได้ออกแบบ และวางแผน
โดยใช้ทรัพยากรที่ได้จัดเตรียมมา เพื่อมาช่วยในการพัฒนาโครงงาน ขั้นตอนนี้หากนักเรียนพบปัญหาหรือข้อสงสัย
ควรรีบปรึกษาครูที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญในด้านนั้น เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่น และสามารถแล้ว
เสร็จได้ตามแผนปฏิบัติงานที่กาหนดไว้
4.3 การทดสอบและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น
การทดสอบและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นการทดสอบชิ้นงาน หรือวิธีการที่นักเรียนได้สร้างขึ้นว่าผลลัพธ์
จากการทดลองที่ได้สอดคล้องตามวัตถุประสงค์และขอบเขตของโครงงานที่นักเรียนได้กาหนดไว้ในขั้นตอนการทาเค้า
โครงโครงงานหรือไม่ หากผลลัพธ์ตรงตามที่กาหนดแล้ว นักเรียนอาจปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น แต่หากไม่
ตรง นักเรียนควรรีบแก้ไข เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่กาหนด ทั้งนี้การทดสอบและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ควรจดบันทึก
ปัญหาที่เกิดขึ้นและวิธีแก้ปัญหาในตารางกิจกรรม เพื่อให้ง่ายต่อการจัดเก็บและค้นหาเมื่อนาไปทารูปเล่ม และยัง
ช่วยเป็นข้อมูลในการนาไปปรับปรุงต่อยอดพัฒนาโครงงานในอนาคต
5. การนาเสนอและเผยแพร่ผลงาน
การนาเสนอผลการดาเนินการของโครงงานจะอยู่ในรูปแบบของรูปเล่มรายงาน ซึ่งเป็นการเขียนเกี่ยวกับ
ข้อมูลทั้งหมดที่นักเรียนได้ศึกษา ผลที่ได้จากการทดลอง โดยต้องเขียนตามข้อเท็จจริงที่นักเรียน ได้จากการ
ทดลอง และสรุป อภิปรายผลภายใต้วัตถุประสงค์และขอบเขตที่นักเรียนกาหนดไว้
๓. จุดประสงค์การเรียนรู้
1. อธิบายความรู้เกี่ยวกับโครงงานคอมพิวเตอร์ (K)
2. วิเคราะห์เกี่ยวกับโครงงานคอมพิวเตอร์ (P)
3. เห็นประโยชน์และความสาคัญของโครงงานคอมพิวเตอร์ (A)
๔. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑. มีวินัย
๒. ใฝ่เรียนรู้
๓. มุ่งมั่นในการทางาน

๕. สาระการเรียนรู้
การกาหนดปัญหาในการทาโครงงาน เป็นการพิจารณาถึงปัญหาของสิ่งที่เราต้องการจะศึกษาหรือพัฒนา ซึ่ง
เป็นการระบุที่มาและความสาคัญ และวิธีการแก้ปัญหาในเรื่องนั้น ๆ โดยถือว่าเป็นรากฐานสาคัญในการทา
โครงงาน
๖. ความเข้าใจที่คงทน
นักเรียนเข้าใจว่าการออกแบบและเทคโนโลยีสามารถดาเนินการได้โดยเริ่มจากการสารวจ สถานการณ์
ปัญหาที่สนใจ กาหนดหัวข้อโครงงาน รวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปัญหาออกแบบแนวทางการ
แก้ปัญหา วางแผนและดาเนินการแก้ปัญหา ทดสอบ ประเมินผล ปรับปรุงแก้ไขวิธีการแก้ปัญหาหรือชิ้นงาน และ
นาเสนอวิธีการแก้ปัญหา
๗. คาถามท้าทาย
1. การกาหนดปัญหาในการทาโครงงานมีความสาคัญอย่างไร
2. ถ้านักเรียนจะทาโครงงานการสร้างหุ่นยนต์ นักเรียนจะรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการใดบ้าง
เพราะเหตุใดจึงเลือกวิธีการนั้น
3. การกาหนดขอบเขตของปัญหาในการทาโครงงานมีประโยชน์อย่างไร
4. การออกแบบและวางแผนการทาโครงงานจัดทาขึ้นเพื่อสิ่งใด
5. ในระหว่างการดาเนินงาน หากนักเรียนพบปัญหานักเรียนจะทาอย่างไร
6. การจัดทารูปเล่มรายงานโครงงานมีกี่ส่วน อะไรบ้าง
7. การทาโครงงานจะต้องคานึงถึงสิ่งใดเป็นสาคัญ
8. ถ้ากาหนดปัญหาในการทาโครงงานผิดพลาด จะส่งผลให้เกิดสิ่งใด
9. นอกจากการรวบรวมข้อมูลจากหนังสือหรือเว็บไซต์แล้ว นักเรียนสามารถรวบรวมข้อมูล
ด้วยวิธีการใดได้อีก
10. การกาหนดขอบเขตของปัญหาในการทาโครงงานมีประโยชน์อย่างไร
11. ส่วนใดของเค้าโครงโครงงานที่เป็นตัวคาดคะเนผลลัพธ์ของโครงงานไว้ล่วงหน้า
12. การกาหนดลาดับขั้นตอนในแต่ละกิจกรรม ระยะเวลาในการดาเนินงานและผู้รับผิดชอบ
จะต้องอ้างอิงจากสิ่งใด
13. ถ้าไม่มีการเตรียมการจะส่งผลกระทบต่อการดาเนินกิจกรรมโครงงานอย่างไร
14. การเก็บข้อมูลในการทาโครงงานสามารถทาได้โดยวิธีการใดบ้าง
15. การลงมือปฏิบัติการทาโครงงานมีลักษณะอย่างไร
16. การเก็บข้อมูลในการทาโครงงานมีผลดีอย่างไร
17. ในระหว่างการทาโครงงาน ปัญหาที่นักเรียนพบมากที่สุดคืออะไร
18. เพราะเหตุใดจึงต้องทาการทดสอบชิ้นงานหลังจากทาโครงงานเสร็จสิ้น
19. การพัฒนาชิ้นงานมีประโยชน์อย่างไร
20. ถ้าไม่ทดสอบและพัฒนาแก้ไขปรับปรุงชิ้นงานที่สร้างขึ้นให้ดีก่อนการนาไปใช้ จะส่งผลอย่างไร
21. การนารูปเล่มของรายงานโครงงานไปเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์สามารถทาได้อย่างไร
22. แผงโครงงานเป็นสื่อที่มีคุณค่าอย่างไร

ชั่วโมงที่ 1
๑) ขั้นนาเข้าสู่บทเรียน
กระตุ้นความสนใจ (Engagement)
1. นักเรียนร่วมกันสังเกตภาพป้ายเตือนการทิ้งขยะบนกระดาน แล้วตอบคาถาม ดังนี้

• จากภาพนักเรียนเห็นอะไรบ้าง
(ตัวอย่างคาตอบ ป้ายเตือนการทิ้งขยะและขยะ)
• นักเรียนคิดว่าปัญหานี้เกิดจากอะไร
(ตัวอย่างคาตอบ การทิ้งขยะไม่เป็นที่)
• นักเรียนคิดว่าผู้แก้ปัญหานี้ได้มีการแก้ปัญหาอย่างไร
(ตัวอย่างคาตอบ ใช้กล้องวงจรปิด และมีการเขียนป้ายเตือนการทิ้งขยะ)
• นักเรียนคิดว่าการแก้ปัญหานี้เกิดจากการทาโครงงานหรือไม่
(ตัวอย่างคาตอบ เกิดจากการทาโครงงาน)
2. ตัวแทนนักเรียน 2-3 คน ออกมาเล่าประสบการณ์ การพบเจอการแก้ปัญหาต่าง ๆ
ที่พบในชีวิตประจาวันหน้าชั้นเรียนให้เพื่อน ๆ ฟัง
๒) ขั้นสอน
สารวจค้นหา (Exploration)
3. นักเรียนร่วมกันศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับการกาหนดปัญหา จากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ
อย่างหลากหลาย เช่น การสอบถามจากครูหรือผู้ปกครอง และห้องสมุด
อธิบายความรู้ (Explanation)
4. นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละเท่า ๆ กัน จากนั้นแต่ละกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์และจาแนกที่มาของปัญหาที่
เป็นจุดประกายในการทาโครงงาน โดยเขียนบันทึกคาตอบเป็นแผนภาพความคิดบนกระดาน
ดังตัวอย่าง

ปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตประจาวัน
ปัญหาที่เกิดจากกิจกรรมต่าง ๆ
หรืองานอดิเรก

ปัญหาที่เกิดจากการเกษตร

ปัญหาที่เกิดจากพลังงาน

ที่มาของปัญหา
ที่เป็นจุดประกายในการทา
โครงงาน

ปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม

5. นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์เกี่ยวกับการพิจารณาองค์ประกอบและข้อกาหนดในการพัฒนาโครงงาน โดย
เขียนคาตอบเป็นแผนภาพความคิดบนกระดาน ดังตัวอย่าง
ปัญหาที่เลือกมาสามารถแก้ไขได้
และมีข้อยุติ

ปัญหาที่เลือกมาควรมีขอบเขต
ที่เหมาะสมตามระดับชั้น ความสามารถ
หรือทุนทรัพย์
องค์ประกอบและข้อกาหนด
ในการพัฒนาโครงงาน

วิธีการแก้ปัญหาได้มาซึ่งองค์ความรู้ หรือ
เทคโนโลยีใหม่และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ
ด้านอื่นทั้งต่อมนุษย์ สัตว์ หรือสิ่งแวดล้อม

วิธีแก้ปัญหาในสถานการณ์เดียวกัน
ต้องไม่ซ้าซ้อนหรือลอกเลียนแบบ
ผู้อื่น

6. นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์และพิจารณาแล้วระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตประจาวัน ดังตัวอย่าง
ตัวอย่างที่ 1 ปัญหาการรบกวนระบบรากและขยะจากถุงพลาสติกเพาะชา
ระบุปัญหา
ที่มาและความสาคัญ
ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม มีเกษตรกรที่เพาะปลูกต้นไม้จานวนมากในการเพาะชาต้นไม้
เกษตรกรส่วนใหญ่นิยมใช้ถุงดาหรือถุงพลาสติกเพาะชาในการเพาะชาต้นไม้ก่อนนาไปปลูกจริง เนื่องจากสะดวก
หาซื้อง่าย และราคาไม่แพง จึงทาให้เกิดการใช้อย่างแพร่หลาย หากลองสังเกตต้นไม้
ที่ซื้อมาจากเกษตรกรหรือร้านขายต้นไม้ที่ใช้ถุงดาในการเพาะชา เมื่อนาไปปลูกมักจะเจริญเติบโตช้า
ไม่เหมือนกับตอนที่อยู่ในร้าน หรือบางทีต้นไม้ก็ตาย ปัจจัยหนึ่งเกิดจากการแกะถุงดาแล้วทาให้เกิด
การรบกวนระบบรากของต้นไม้ โดยรากของต้นไม้จะติดอยู่กับถุงดาและขาดได้ง่าย เมื่อแกะต้นไม้
ออกจากถุง ส่งผลต่อการเจริญเติบโตและอาจทาให้ต้นไม้ตายได้ นอกจากปัญหาการรบกวนระบบราก
แล้ว การใช้ถุงพลาสติกเพาะชายังเป็นการเพิ่มปัญหาขยะตามมา เพราะถุงพลาสติกกว่าจะย่อยสลายได้
ด้วยวิธีทางธรรมชาติต้องใช้เวลานาน ปัญหาขยะเป็นปัญหาใหญ่อีกอย่างหนึ่งของประเทศไทยที่จะต้อง
รีบแก้ไข
วิธีการแก้ปัญหา
สร้างกระถางหรือถุงเพาะชาจากวัสดุธรรมชาติสามารถนาไปปลูกลงดินได้เลย และย่อยสลาย
ได้เองตามธรรมชาติ เช่น กระถางจากใยมะพร้าว ถุงพลาสติกเพาะชาจากพลาสติกชีวภาพของเปลือกทุเรียน
ถุงพลาสติกชีวภาพ

ถุงพลาสติกเพาะชา

แก้ไข

• แกะถุงออกก่อนนาไปปลูกจะรบกวน

ระบบราก

จากเปลือกทุเรี ยน

• ไม่ตอ้ งแกะถุงออก นาไปปลูกได้เลย

• สามารถย่อยสลายเองได้ตามธรรมชาติ

ตัวอย่างที่ 2 ปัญหาความไม่สะดวกในการเปลี่ยนน้าปลากัด
ระบุปัญหา
ที่มาและความสาคัญ
ปลากัดเป็นปลาสวยงามที่อยู่คู่กับคนไทยมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และจากข้อมูลของ
กรมประมงพบว่า ปลากัดเป็นปลาสวยงามที่มีมูลค่าการส่งออกเป็นอันดับหนึ่งของปลาสวยงามที่ส่งออก
ของประเทศไทย ในการเพาะเลี้ยงปลากัดนั้น น้าเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่สาคัญที่ช่วยให้ปลากัดอยู่รอด
และเจริญเติบโตได้ ปัญหาที่สาคัญประการหนึ่งที่พบในการเพาะเลี้ยงปลากัด คือ การเปลี่ยนน้าจาก
โหลปลากัดของผู้เลี้ยงปลากัดนั้นไม่สะดวก โดยเฉพาะการดูดน้าออกจากโหลปลากัดต้องใช้สายยางจุ่ม
ในโหลปลากัดและใช้ปากดูดน้าออกจากสายยางแล้วปล่อยให้น้าไหลออกเองด้วยระบบกาลักน้า
การใช้ปากดูดน้าออกนี้อาจทาให้น้าไหลเข้าปากของผู้เปลี่ยนน้าได้
วิธีการแก้ปัญหา
การสร้างอุปกรณ์ที่อาศัยหลักการของกาลักน้า เพื่อใช้ดูดน้าออกจากโหลปลากัด
โดยเพียงจุ่มลงในโหลปลากัดน้าก็สามารถไหลออกได้เอง

สายยาง

ท่อพลาสติก/

แก้ไข

หลอดพลาสติก

น้ าไหลออก

• ใช้สายยางดูดน้าออก น้าอาจไหลเข้าปากผู้

ดูด
• ไม่สะดวก ช้า ต้องดูดใหม่ทุกครั้ง

น้ าไหลออก

• น้าไหลออกได้เอง ไม่ต้องดูดน้าออกก่อน
• สะดวกรวดเร็วขึ้น เพียงจุ่มในโหลปลากัด

ก็ใช้ได้

ตัวอย่างที่ 3 ปัญหาการเสียชีวิตขณะนอนหลับในรถยนต์ที่ติดเครื่องไว้
ระบุปัญหา
ที่มาและความสาคัญ
ตามข่าวจากโทรทัศน์ หน้าหนังสือพิมพ์ หรือสื่อออนไลน์พบว่า ประเทศไทยมีผู้เสียชีวิต
จากการนอนหลับในรถยนต์ขณะที่รถยนต์ติดเครื่องไว้ปีละหลายราย ทั้งนี้เพราะอาจจะเหนื่อยล้าจากงาน การ
เดินทาง หรือรอคอยทากิจกรรมบางอย่าง การนอนในรถจึงเป็นทางเลือกหนึ่งของผู้คนส่วนใหญ่
การติดเครื่องรถยนต์ไว้ ปิดกระจกมิดชิดและเปิดระบบปรับอากาศรถยนต์เป็นพฤติกรรมที่หลาย ๆ
คนชอบทาขณะพักผ่อนในรถ การที่รถยนต์ติดเครื่องไว้จะมีแก๊สพิษชนิดหนึ่งที่เกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิง และ
ลอยเข้ามาในตัวรถทางระบบปรับอากาศรถยนต์ ระบบนี้นอกจากจะให้ความเย็นแล้ว ยังทาหน้าที่
อีกอย่างหนึ่งคือ การดูดอากาศจากภายนอกเข้ามาไหลเวียนในรถยนต์ ช่วงที่ระบบปรับอากาศรถยนต์
ดูดอากาศอาจทาให้แก๊สพิษชนิดนี้ลอยเข้ามาในรถยนต์ได้ โดยแก๊สพิษดังกล่าว คือ แก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)
เป็นแก๊สพิษที่ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น การสูดดมเข้าไปเป็นเวลานานจะส่งผลต่อระบบหายใจและทาให้เสียชีวิตได้
วิธีการแก้ปัญหา
สร้างเครื่องตรวจวัดปริมาณแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ในรถยนต์ หากมีปริมาณเกินกว่ากาหนดจะส่ง
เสียงและสั่นเตือนให้ผู้อยู่ในรถยนต์ทราบ

แก๊สพิษลอยเข้าไปใน
รถยนต์
คนนอนหลับ แก้ไข
ในรถ

• สูดแก๊สพิษ (แก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์)
ส่งผลต่อระบบหายใจ อาจเสียชีวิตได้

เครื่ องตรวจวัด
ปริ มาณแก๊สพิษ
หากมีปริ มาณมาก
จะส่ งเสี ยงเตือน
• รู ้ตวั ทันเมื่อแก๊สพิษมีปริ มาณมาก

ตัวอย่างที่ 4 ปัญหาความไม่สะดวกในการถืออาหารว่าง เครื่องดื่ม และขนมรับประทาน
ระบุปัญหา
ที่มาและความสาคัญ
ในการอบรม สัมมนา ประชุม เข้าค่ายหรือทากิจกรรมบางอย่างนั้นอาหารว่างมักจะถูกเสิร์ฟ
คั่นเวลาพัก อาหารว่างเหล่านี้ส่วนใหญ่จะมีเครื่องดื่มพวกชา กาแฟ น้าผลไม้ ซึ่งเสิร์ฟคู่กับขนมหวาน
พวกขนมปัง เค้ก แซนด์วิช ในการรับประทานอาจจะใส่จานมาร่วมกัน หากที่ประชุมหรือที่สัมมนา
มีที่นั่งเพียงพอก็สามารถนาจานมาวางได้ แต่หากที่นั่งมีไม่เพียงพอต้องเร่งรีบหรือต้องยืนรับประทาน
อาจไม่สะดวกในการรับประทานและอาจทาให้หกเลอะเทอะได้
วิธีการแก้ปัญหา
สร้างแก้วที่มีหู โดยมีช่องใส่เครื่องดื่มและอีกช่องใส่ขนมอยู่รวมกัน เพื่อให้สะดวกในการถือ และหยิบ
รับประทาน

ถ้วยกาแฟ
จานขนม

• ไม่สะดวกในการถือพร้อมกัน
• อาจหกเลอะเทอะ

มีช่องใส่ ขนม
แก้ไข

ติดกับแก้ว

• สะดวก ถือพร้อมกันได้
• ไม่หกเลอะเทอะ

ช่องใส่ กาแฟ

ตัวอย่างที่ 5 ปัญหาไม่ทราบชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับต้นไม้หรือพืชผักต่าง ๆ ภายในศูนย์การเรียนรู้
เกษตรพอเพียงภายในโรงเรียนระบุปัญหา
ที่มาและความสาคัญ
ภายในศูนย์การเรียนรู้เกษตรพอเพียงภายในโรงเรียนจะมีต้นไม้ พืชผัก ผลไม้ อยู่หลากหลายชนิด
ซึ่งบางชนิดอาจมีป้ายชื่อพร้อมบอกลักษณะ การดูแล การเก็บเกี่ยว สรรพคุณของต้นไม้หรือพืชผักนั้น ๆ
ติดอยู่ และบางชนิดอาจไม่มีป้ายติดอยู่ การนาแผ่นป้ายเหล่านี้มาติดอาจทาให้เสียเวลาในการทา และขนาดของ
แผ่นป้ายจะเปลืองพื้นที่หรือบดบังต้นไม้หรือพืชผักได้
วิธีการแก้ปัญหา
สร้างแผ่นป้ายบอกชื่อต้นไม้และพืชผักโดยมีคิวอาร์โคดอยู่ด้วย ซึ่งหากนาสมาร์ตโฟนมาสแกนที่คิวอาร์
โคดนี้จะเชื่อมโยงไปยังหน้าเว็บไซต์ที่บอกรายละเอียดเกี่ยวกับต้นไม้และพืชผักชนิดนั้น

แสดงข้อมูล
ป้ ายชื่อขนาด
ใหญ่

ผ่านสมาร์ ตโฟน
แก้ไข
ป้ ายคิวอาร์ โคด

• เสี ยเวลาทา

• สะดวก ทุ่นเวลา

• เปลืองพื้นที่

• ไม่เปลืองพื้นที่

• บดบังต้นไม้หรื อพืชผัก

• ไม่บดบังต้นไม้หรื อพืชผัก

๓) ขั้นสรุป
ตรวจสอบผล (Evaluation)
7. นักเรียนร่วมกันสรุปความคิดรวบยอดเกี่ยวกับการกาหนดปัญหา ดังนี้
ในการทาโครงงานจะต้องทาการกาหนดปัญหา เพื่อพิจารณาถึงปัญหาของสิ่งที่เราต้องการศึกษาหรือ
พัฒนา โดยมีทั้งปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตประจาวัน ปัญหาที่เกิดจากกิจกรรมต่าง ๆ หรืองานอดิเรก ปัญหาที่ส่งผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อม ปัญหาที่เกิดจากพลังงานและปัญหาที่เกิดจากการเกษตร ซึ่งปัญหาเหล่านี้
เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดจุดประกายโครงงานได้เป็นอย่างดี ซึ่งการทาโครงงานจะต้องอาศัยองค์ประกอบ

และข้อกาหนดในการทาโครงงานเป็นตัวตั้ง และในการกาหนดปัญหานั้นผู้ทาโครงงานต้องกาหนดที่มา
และความสาคัญ วิธีการแก้ปัญหา ระบุผลเสียก่อนการแก้ปัญหา และระบุผลดีหลังการแก้ปัญหานั้นได้
8. นักเรียนแต่ละกลุ่ม เลือกปัญหาที่สนใจมา 1 ปัญหา แล้ววิเคราะห์การกาหนดปัญหาในหัวข้อต่อไปนี้
• ระบุปัญหา
• ที่มาและความสาคัญ
• วิธีการแก้ปัญหา
• เขียนภาพร่างเทคโนโลยีและวิธีการแก้ปัญหา
9. นักเรียนร่วมกันสรุปสิ่งที่เข้าใจเป็นความรู้ร่วมกัน ดังนี้
การกาหนดปัญหาในการทาโครงงาน เป็นการพิจารณาถึงปัญหาของสิ่งที่เราต้องการจะศึกษาหรือ
พัฒนา ซึ่งเป็นการระบุที่มาและความสาคัญ และวิธีการแก้ปัญหาในเรื่องนั้น ๆ โดยถือว่าเป็นรากฐานสาคัญในการ
ทาโครงงาน
10. นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานาเสนอผลการวิเคราะห์ปัญหาของกลุ่มตนเองหน้าชั้นเรียน
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน อาจใช้โปรแกรมนาเสนอในการนาเสนอ เพื่อให้เห็นข้อมูลได้ชัดเจนและน่าสนใจ
11. นักเรียนร่วมกันอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยตอบคาถาม ดังนี้
• การกาหนดปัญหาในการทาโครงงาน มีความสาคัญอย่างไร
(ตัวอย่างคาตอบ ทาให้ได้แนวทางการทาโครงงานที่ชัดเจนและตรงประเด็น)
12. นักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุปเกี่ยวกับวิธีการทางานให้เห็นการคิดเชิงระบบและวิธีการทางาน
ที่มีแบบแผน
13. นักเรียนประเมินตนเอง โดยเขียนแสดงความรู้สึกหลังการเรียนและหลังการทากิจกรรม
ในประเด็นต่อไปนี้
• สิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้ในวันนี้คืออะไร
• นักเรียนมีส่วนร่วมกิจกรรมในกลุ่มมากน้อยเพียงใด
• เพื่อนนักเรียนในกลุ่มมีส่วนร่วมกิจกรรมในกลุ่มมากน้อยเพียงใด
• นักเรียนพึงพอใจกับการเรียนในวันนี้หรือไม่ เพียงใด
• นักเรียนจะนาความรู้ที่ได้นี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง ครอบครัว และสังคมทั่วไป
ได้อย่างไร
จากนั้นแลกเปลี่ยนตรวจสอบขั้นตอนการทางานทุกขั้นตอนว่าจะเพิ่มคุณค่าไปสู่สังคม
เกิดประโยชน์ต่อสังคมให้มากขึ้นกว่าเดิมในขั้นตอนใดบ้าง สาหรับการทางานในครั้งต่อไป
ชั่วโมงที่ 2
๑) ขั้นนาเข้าสู่บทเรียน
กระตุ้นความสนใจ (Engagement)
1. นักเรียนร่วมกันสังเกตภาพคอมพิวเตอร์บนกระดาน แล้วตอบคาถาม ดังนี้

• จากภาพคือภาพอะไร
(คอมพิวเตอร์)
• คอมพิวเตอร์ในภาพเป็นคอมพิวเตอร์ประเภทใด
(คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะหรือ desktop computer)
• จากภาพมีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อะไรบ้าง
(จอภาพ ตัวเครื่องหรือเคส แป้นพิมพ์ เมาส์ ลาโพง)
• นักเรียนคิดว่าสิ่งที่นักเรียนเห็นจากภาพเป็นการรวบรวมข้อมูลแบบใด
(การสังเกต)
๒) ขั้นสอน
สารวจค้นหา (Exploration)
2. นักเรียนร่วมกันศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลและกาหนดขอบเขตของปัญหา จาก
แหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ อย่างหลากหลาย เช่น การสอบถามจากครูหรือผู้ปกครอง และห้องสมุด
อธิบายความรู้ (Explanation)
3. นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละเท่า ๆ กัน จากนั้นร่วมกันวิเคราะห์เกี่ยวกับแนวทางการรวบรวมข้อมูลในการ
ทาโครงงาน โดยเขียนบันทึกคาตอบเป็นแผนภาพความคิดบนกระดาน ดังตัวอย่าง
การสืบค้นจากโครงงานที่เคยแก้ปัญหาใน
ลักษณะเดียวกัน จะช่วยให้ทราบถึง
ข้อมูลและการแก้ปัญหาที่ต้องการ
ได้รวดเร็วมากขึ้น โดยต้องพิจารณา
ผลการแก้ปัญหาและการวิเคราะห์
ด้วยวิธีการในโครงงาน

การศึกษาจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เช่น
หนังสือ เอกสาร และเว็บไซต์
เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากตารา
หรือเว็บไซต์ที่มีความน่าเชื่อถือ
เพื่อศึกษาทฤษฎีต่าง ๆ ที่ใช้ในการ
ทาโครงงาน

การสัมภาษณ์โดยตรงจากแหล่งข้อมูล
จะช่วยให้เราทราบถึงปัญหาและผลกระทบ
ของปัญหาโดยตรง

แนวทางการรวบรวม
ข้อมูลในการทาโครงงาน

การสังเกตเป็นการใช้เพื่อดูลักษณะ
ของข้อมูลที่เกิดขึ้นว่ามีความสัมพันธ์กัน
อย่างไร แล้วทาการจดบันทึกไว้

4. นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์เกี่ยวกับขั้นตอนการกาหนดขอบเขตของปัญหา โดยเขียนบันทึกคาตอบเป็น
แผนภาพความคิดบนกระดาน ดังตัวอย่าง
5. การทาข้อเสนอโครงงาน ทาให้ทราบถึงความพร้อมในการประเมินศักยภาพของ
ผู้จัดทาโครงงาน และให้ทราบถึงความเป็นไปได้ในการจัดทา
4. ระยะเวลาที่ใช้ในการทาโครงงาน เป็นการระบุหรือกาหนดระยะเวลาในการทาโครงงาน
ให้ทราบถึงระยะเวลาในการทากิจกรรมต่าง ๆ ในการดาเนินการตั้งแต่เริ่มต้นจนจบ
3. การประเมินข้อจากัดและทรัพยากรที่ใช้ในการทาโครงงาน
การประเมินข้อจากัดและทรัพยากรที่ใช้ในการทาโครงงานนั้น จะช่วยให้เราสามารถระบุได้ว่า
โครงงานควรใช้อุปกรณ์อะไรในการทางานบ้าง วางแผนเกี่ยวกับระยะเวลาในการทางานได้ถูกต้อง และ
สามารถประเมินงบประมาณในการทาโครงงานอย่างคร่าว ๆ ได้
2. การกาหนดขอบเขตของโครงงาน เป็นการกาหนดกรอบของปัญหา เพื่อที่จะได้ศึกษาหรือแก้ปัญหา
ในขอบเขตที่จากัด ทาให้ผู้ทาโครงงานไม่หลงทิศทาง
1. การกาหนดวัตถุประสงค์ของโครงงาน เป็นการบอกให้ทราบว่าโครงงานนี้ทาอะไร และผลลัพธ์ที่ได้คืออะไร
5. นักเรียนร่วมกันอ่านและวิเคราะห์สถานการณ์ที่กาหนด แล้วตอบคาถาม ดังนี้
นาฏฤดีต้องการทราบว่าอาจารย์ประจาชั้นทาอะไรบ้างในวันหยุดที่ผ่านมา นาฏฤดีจึงได้คิดหาวิธีการ
ในการหาคาตอบ เพื่อคลายความสงสัย
• ถ้านักเรียนเป็นนาฏฤดี นักเรียนจะใช้วิธีการใดในการหาคาตอบที่สงสัย
(ตัวอย่างคาตอบ ใช้การสัมภาษณ์อาจารย์)
• ในขณะที่สัมภาษณ์ ผู้สัมภาษณ์จะต้องทาสิ่งใดควบคู่กับการสัมภาษณ์ไปด้วย
(ตัวอย่างคาตอบ จดบันทึกคาตอบของผู้ถูกสัมภาษณ์ลงในแบบบันทึก)
• นักเรียนสามารถนาเทคโนโลยีใดมาใช้แทนการจดบันทึกผลการสัมภาษณ์ได้บ้าง
(ตัวอย่างคาตอบ โทรศัพท์เคลื่อนที่ เครื่องบันทึกเสียง)
6. นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์และอภิปรายการกาหนดขอบเขตของปัญหาในการทาโครงงาน
หากมีข้อสงสัยสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ โดยมีหัวข้อ ดังนี้
6.1 การกาหนดวัตถุประสงค์ของโครงงาน
• การระบุปัญหา
• การตั้งวัตถุประสงค์ของการแก้ปัญหา
6.2 การกาหนดขอบเขตของโครงงาน
• เนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้อง
• ระยะเวลาในการดาเนินการ
• สถานที่ในการศึกษาค้นคว้า

6.3 การประเมินข้อจากัดและทรัพยากรที่ใช้ในการทาโครงงาน
• วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือที่ใช้ในการผลิต
6.4 ระยะเวลาที่ใช้ในการทาโครงงาน
ลาดับที่

กิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินการ
สัปดาห์ที่ 1 สัปดาห์ที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 สัปดาห์ที่ 4 สัปดาห์ที่ 5 สัปดาห์ที่ 6

การทาเค้าโครงโครงงาน
• ชื่อโครงงาน
• ผู้จัดทาโครงงาน
• ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน
• ที่มาและความสาคัญของโครงงาน
• วัตถุประสงค์ของโครงงาน
• สมมุติฐาน
• ขอบเขตของการทาโครงงาน
• วิธีการดาเนินงาน
• ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
• ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
• เอกสารอ้างอิง
7. นักเรียนร่วมกันคิดวิเคราะห์ โดยตอบคาถามกระตุ้นความคิด ดังนี้
• ถ้านักเรียนจะทาโครงงานการสร้างหุ่นยนต์เพื่อแก้ปัญหา นักเรียนจะรวบรวมข้อมูล
ด้วยวิธีการใดบ้าง เพราะเหตุใดจึงเลือกวิธีการนั้น
(ตัวอย่างคาตอบ
1. การสืบค้นโครงงานที่เคยแก้ปัญหาลักษณะเดียวกัน เพราะจะช่วยให้เราทราบข้อมูล
และการแก้ปัญหาที่ต้องการได้รวดเร็วขึ้น
2. การสัมภาษณ์โดยตรงจากแหล่งข้อมูล เพราะจะได้ทราบถึงปัญหาและผลกระทบ
ของปัญหาโดยตรงในพื้นที่นั้น ๆ เพื่อนามาวิเคราะห์การสร้างหุ่นยนต์ไปแก้ปัญหา
3. การศึกษาจากหนังสือ เอกสาร และเว็บไซต์ เพราะจะทาให้รู้จักทฤษฎีและขั้นตอนต่าง ๆ
ในการประดิษฐ์หุ่นยนต์)
๓) ขั้นสรุป
ตรวจสอบผล (Evaluation)
8. นักเรียนร่วมกันสรุปความคิดรวบยอดเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลและกาหนดขอบเขตของปัญหา ดังนี้
การพัฒนาโครงงานจะต้องมีการรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ มาใช้ในการทาโครงงาน ซึ่งมีแนวทาง

การรวบรวมข้อมูลในการทาโครงงาน ทั้งการสืบค้นจากโครงงานที่เคยแก้ปัญหาลักษณะเดียวกับ
การสัมภาษณ์โดยตรงจากแหล่งข้อมูล การสังเกต และการศึกษา จากหนังสือ เอกสาร และเว็บไซต์
นอกจากจะต้องรวบรวมข้อมูลแล้ว ต้องกาหนดขอบเขตปัญหาในการทาโครงงาน ประกอบไปด้วย
การกาหนดวัตถุประสงค์ของโครงงาน การกาหนดขอบเขตของโครงงาน การประเมินข้อจากัดและทรัพยากร
ที่ใช้ในการทาโครงงาน การกาหนดระยะเวลาที่ใช้ในการทาโครงงาน และการทาข้อเสนอแนะโครงงาน
ชั่วโมงที่ 3
๑) ขั้นนาเข้าสู่บทเรียน
1. ใช้นักเรียนกลุ่มเดิมและหัวข้อปัญหาของแต่ละกลุ่มหัวข้อเดิมจากแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
แล้วร่วมกันกาหนดขอบเขตของปัญหาในการทาโครงงาน โดยมีหัวข้อ ดังนี้
• การกาหนดวัตถุประสงค์ของโครงงาน
• การกาหนดขอบเขตของโครงงาน
• การประเมินข้อจากัดและทรัพยากรที่ใช้ในการทาโครงงาน
• ระยะเวลาที่ใช้ในการทาโครงงาน
• การทาเค้าโครงโครงงาน
๒) ขั้นสอน
สารวจค้นหา (Exploration)
2. นักเรียนร่วมกันสรุปสิ่งที่เข้าใจเป็นความรู้ร่วมกัน ดังนี้
การทาโครงงานนั้นต้องมีการกาหนดขอบเขตของปัญหาในการดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อไม่ให้การ
ดาเนินงานหลุดกรอบ ซึ่งการกาหนดขอบเขตนั้นประกอบด้วยการกาหนดวัตถุประสงค์ของโครงงาน การกาหนด
ขอบเขตของโครงงาน การประเมินข้อจากัดและทรัพยากรที่ใช้ในการทาโครงงาน การกาหนดระยะเวลาในการทา
โครงงาน การทาข้อเสนอโครงงาน
3. นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานาเสนอการกาหนดขอบเขตของปัญหาตามหัวข้อปัญหาที่เลือก
ของกลุ่มตนเองหน้าชั้นเรียน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน อาจใช้โปรแกรมนาเสนอในการนาเสนอ
เพื่อให้เห็นข้อมูลได้ชัดเจน และน่าสนใจ
อธิบายความรู้ (Explanation)
4. นักเรียนร่วมกันอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยตอบคาถาม ดังนี้
• การกาหนดขอบเขตของปัญหาในการทาโครงงานมีประโยชน์อย่างไร
(ตัวอย่างคาตอบ ทาให้ขอบเขตของปัญหาแคบลง ตรงประเด็น และได้แนวทางในการทาโครงงานที่
ชัดเจน)
๓) ขั้นสรุป
ตรวจสอบผล (Evaluation)
6. นักเรียนประเมินตนเอง โดยเขียนแสดงความรู้สึกหลังการเรียนและหลังการทากิจกรรม
ในประเด็นต่อไปนี้
• สิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้ในวันนี้คืออะไร
• นักเรียนมีส่วนร่วมกิจกรรมในกลุ่มมากน้อยเพียงใด
• เพื่อนนักเรียนในกลุ่มมีส่วนร่วมกิจกรรมในกลุ่มมากน้อยเพียงใด

• นักเรียนพึงพอใจกับการเรียนในวันนี้หรือไม่ เพียงใด
• นักเรียนจะนาความรู้ที่ได้นี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง ครอบครัว และสังคมทั่วไป
ได้อย่างไร
จากนั้นแลกเปลี่ยนตรวจสอบขั้นตอนการทางานทุกขั้นตอนว่าจะเพิ่มคุณค่าไปสู่สังคม
เกิดประโยชน์ต่อสังคมให้มากขึ้นกว่าเดิมในขั้นตอนใดบ้าง สาหรับการทางานในครั้งต่อไป
ชั่วโมงที่ 4
๑) ขั้นนาเข้าสู่บทเรียน
กระตุ้นความสนใจ (Engagement)
1. นักเรียนร่วมกันสังเกตภาพเกี่ยวกับการออกแบบบ้านบนกระดาน แล้วตอบคาถาม ดังนี้

• ภาพนี้คือภาพอะไร
(ตัวอย่างคาตอบ ภาพร่างการออกแบบการสร้างบ้าน)
• การสร้างบ้านไม่ออกแบบได้หรือไม่
(ได้/ไม่ได้)
• เพราะเหตุใดจึงต้องมีการออกแบบก่อนการสร้างจริง
(ตัวอย่างคาตอบ เพื่อให้เห็นโครงร่าง และแนวทางที่ชัดเจนว่าต้องการบ้านรูปแบบใด
จะสร้างอย่างไร)
• นักเรียนคิดว่าการออกแบบหากไม่ใช้การวาดภาพด้วยมือ สามารถใช้อะไรเข้ามาช่วย
ในการออกแบบ
(ตัวอย่างคาตอบ คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์)
๒) ขั้นสอน
สารวจค้นหา (Exploration)
2. นักเรียนร่วมกันศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับ การออกแบบและวางแผนการทาโครงงาน
จากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ อย่างหลากหลาย เช่น การสอบถามจากครูหรือผู้ปกครอง และห้องสมุด
อธิบายความรู้ (Explanation)
3. นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์และอภิปราย แล้วออกแบบกิจกรรมดาเนินงานโครงงาน
ในรูปแบบของตาราง โดยเขียนบันทึกคาตอบบนกระดาน ดังตัวอย่าง

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ผู้รับผิดชอบ

ทรัพยากรที่ใช้

ระยะเวลา
ในการทางาน
(วัน)

ปัญหาที่เกิดขึ้น
และวิธีแก้ปัญหา

4. นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์และอภิปราย แล้วออกแบบแผนปฏิบัติงานโครงงาน
ในรูปแบบของตาราง โดยเขียนบันทึกคาตอบบนกระดาน ดังตัวอย่าง
ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน

ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลาในการทางาน (วัน)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

5. นักเรียนร่วมกันคิดวิเคราะห์ โดยตอบคาถามกระตุ้นความคิด ดังนี้
• การออกแบบและวางแผนการทาโครงงานจัดทาขึ้นเพื่อสิ่งใด
(ตัวอย่างคาตอบ เพื่อเป็นแบบแผนในการดาเนินกิจกรรมโครงงาน)
๓) ขั้นสรุป
ตรวจสอบผล (Evaluation)
6. นักเรียนร่วมกันสรุปความคิดรวบยอดเกี่ยวกับการออกแบบและวางแผนการทาโครงงาน ดังนี้
แผนการปฏิบัติงานในแต่ละกิจกรรม จะช่วยให้เราคานวณเวลาและสามารถคาดการณ์
เวลาที่ใช้ในการพัฒนาให้โครงงานแล้วเสร็จได้ ดังเช่นตัวอย่างแผนการปฏิบัติงาน กิจกรรมสร้างอิฐมวลเบา
จากเปลือกหอย พบว่า ต้องใช้เวลาเป็นอย่างน้อยทั้งสิ้น 14 วัน จึงจะทากิจกรรมนี้แล้วเสร็จ
7. ใช้นักเรียนกลุ่มเดิมและหัวข้อปัญหาของแต่ละกลุ่มหัวข้อเดิม จากแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 แล้ว
ร่วมกันออกแบบกิจกรรมและแผนการปฏิบัติงาน ลงในตารางที่ออกแบบไว้
8. นักเรียนร่วมกันสรุปสิ่งที่เข้าใจเป็นความรู้ร่วมกัน ดังนี้
การออกแบบและวางแผนการทาโครงงานเป็นขั้นตอนที่สาคัญอีกขั้นตอนหนึ่ง โดยในการ
วางแผนการทาโครงงานจะต้องกาหนดขั้นตอนในแต่ละกิจกรรม ระยะเวลาในการดาเนินงาน

และผู้รับผิดชอบให้ครบถ้วน โดยอ้างอิงจากแผนการปฏิบัติงานในข้อเสนอโครงงาน
9. นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานาเสนอการออกแบบกิจกรรมและแผนการปฏิบัติงานของกลุ่มตนเอง หน้า
ชั้นเรียน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน อาจใช้โปรแกรมนาเสนอในการนาเสนอ เพื่อให้เห็นข้อมูลได้ชัดเจนและ
น่าสนใจ
10. นักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุปเกี่ยวกับวิธีการทางานให้เห็นการคิดเชิงระบบและวิธีการทางาน
ที่มีแบบแผน
11. นักเรียนประเมินตนเอง โดยเขียนแสดงความรู้สึกหลังการเรียนและหลังการทากิจกรรม
ในประเด็นต่อไปนี้
• สิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้ในวันนี้คืออะไร
• นักเรียนมีส่วนร่วมกิจกรรมในกลุ่มมากน้อยเพียงใด
• เพื่อนนักเรียนในกลุ่มมีส่วนร่วมกิจกรรมในกลุ่มมากน้อยเพียงใด
• นักเรียนพึงพอใจกับการเรียนในวันนี้หรือไม่ เพียงใด
• นักเรียนจะนาความรู้ที่ได้นี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง ครอบครัว และสังคมทั่วไป
ได้อย่างไร
จากนั้นแลกเปลี่ยนตรวจสอบขั้นตอนการทางานทุกขั้นตอนว่าจะเพิ่มคุณค่าไปสู่สังคม
เกิดประโยชน์ต่อสังคมให้มากขึ้นกว่าเดิมในขั้นตอนใดบ้าง สาหรับการทางานในครั้งต่อไป
ชั่วโมงที่ 5
๑) ขั้นนาเข้าสู่บทเรียน
กระตุ้นความสนใจ (Engagement)
1. นักเรียนร่วมกันสังเกตภาพคนกาลังประกอบหุ่นยนต์ แล้วตอบคาถาม ดังนี้

• นักเรียนคิดว่าคนในภาพกาลังทากิจกรรมอะไร
(ประกอบหุ่นยนต์)
• นักเรียนคิดว่าการทากิจกรรมโครงงานของคนในภาพจัดอยู่ในขั้นตอนใดของการทาโครงงาน
(ตัวอย่างคาตอบ การดาเนินงาน)
• นักเรียนคิดว่าเมื่อดาเนินงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องทาสิ่งใด
(ตัวอย่างคาตอบ สรุปผลการดาเนินงาน)
๒) ขั้นสอน
สารวจค้นหา (Exploration)
2. นักเรียนร่วมกันศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับ การดาเนินงานและสรุปผล จากแหล่งการเรียนรู้
ต่าง ๆ อย่างหลากหลาย เช่น การสอบถามจากครูหรือผู้ปกครอง และห้องสมุด

อธิบายความรู้ (Explanation)
3. นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์เกี่ยวกับขั้นตอนการดาเนินกิจกรรมโครงงาน โดยเขียนบันทึกคาตอบเป็น
แผนภาพความคิดบนกระดาน ดังตัวอย่าง
1. การเตรียมการ เป็นการจัดหาวัสดุ เครื่องมือหรือเครื่องใช้ต่าง ๆ ที่จาเป็นในการทาโครงงาน
ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรบุคคล และเวลา
2. การลงมือทาโครงงาน เป็นการลงมือทากิจกรรมต่าง ๆ ตามโครงงานที่ออกแบบและวางแผนไว้
โดยใช้ทรัพยากรที่จัดเตรียมมา
3. การทดสอบและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เป็นการทดสอบชิ้นงานที่สร้างขึ้นว่าผลลัพธ์ที่ได้จากการทดลอง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และขอบเขตของโครงงานที่กาหนดไว้หรือไม่ หากไม่สอดคล้องต้องรีบ
ดาเนินการแก้ไข
4. นักเรียนร่วมกันสังเกตและวิเคราะห์ภาพเกี่ยวกับขั้นตอนการดาเนินกิจกรรมโครงงานอิฐมวลเบา
จากเปลือกหอยแครงบนกระดาน แล้วเลือกภาพไปติดในตาราง ดังตัวอย่าง
การเตรียมการ

การลงมือทาโครงงาน

การทดสอบและแก้ไขปัญหา
ที่เกิดขึ้น

5. นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์และอภิปราย แล้วออกแบบการบันทึกสรุปผลการทากิจกรรม
6. นักเรียนร่วมกันคิดวิเคราะห์ โดยตอบคาถามกระตุ้นความคิด ดังนี้
• ในระหว่างการดาเนินงาน หากนักเรียนพบปัญหา นักเรียนจะทาอย่างไร
(ตัวอย่างคาตอบ ปรึกษาครูที่ปรึกษาโครงงานหรือผู้เชี่ยวชาญในด้านนั้น)

๓) ขั้นสรุป
ตรวจสอบผล (Evaluation)
7. นักเรียนร่วมกันสรุปความคิดรวบยอดเกี่ยวกับ การดาเนินงานและสรุปผล ดังนี้
การดาเนินงานเป็นการลงมือทาโครงงานจริงโดยเริ่มจากการเตรียมอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จะใช้
ในการทาโครงงาน เมื่อเตรียมอุปกรณ์ครบแล้วก็เป็นการลงมือทากิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนที่วางไว้
หลังจากนั้นนาชิ้นงานมาทดสอบเพื่อปรับปรุงแก้ไข หากไม่สอดคล้องตามวัตถุประสงค์และขอบเขต
ของโครงงาน พร้อมกับต้องทาการสรุปผล บันทึกผลการดาเนินงานต่าง ๆ
8. นักเรียนจับคู่หรือแบ่งกลุ่มตามความเหมาะสมของจานวนเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยให้มีนักเรียน 1 คนที่
มีประสบการณ์ในการใช้งานคอมพิวเตอร์ จากนั้นสืบค้นตัวอย่างโครงงาน 1 เรื่อง แล้ววิเคราะห์
การดาเนินงานของโครงงานนั้น
9. นักเรียนร่วมกันสรุปสิ่งที่เข้าใจเป็นความรู้ร่วมกัน ดังนี้
การดาเนินงานและสรุปผลเป็นขั้นตอนที่ต้องเริ่มลงมือในการดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ตามที่ได้ออกแบบ
และวางแผนไว้ ซึ่งประกอบไปด้วยการเตรียมการ การลงมือทาโครงงาน และการทดสอบ
และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
10. นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานาเสนอ การวิเคราะห์การดาเนินงานของโครงงานตัวอย่าง
เรื่องที่เลือกมาหน้าชั้นเรียน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน อาจใช้โปรแกรมนาเสนอ เพื่อให้เห็นข้อมูลได้ชัดเจน
และน่าสนใจ
11. นักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุปเกี่ยวกับวิธีการทางานให้เห็นการคิดเชิงระบบและวิธีการทางาน
ที่มีแบบแผน
12. นักเรียนประเมินตนเอง โดยเขียนแสดงความรู้สึกหลังการเรียนและหลังการทากิจกรรม
ในประเด็นต่อไปนี้
• สิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้ในวันนี้คืออะไร
• นักเรียนมีส่วนร่วมกิจกรรมในกลุ่มมากน้อยเพียงใด
• เพื่อนนักเรียนในกลุ่มมีส่วนร่วมกิจกรรมในกลุ่มมากน้อยเพียงใด
• นักเรียนพึงพอใจกับการเรียนในวันนี้หรือไม่ เพียงใด
• นักเรียนจะนาความรู้ที่ได้นี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง ครอบครัว และสังคมทั่วไป
ได้อย่างไร
จากนั้นแลกเปลี่ยนตรวจสอบขั้นตอนการทางานทุกขั้นตอนว่าจะเพิ่มคุณค่าไปสู่สังคม
เกิดประโยชน์ต่อสังคมให้มากขึ้นกว่าเดิมในขั้นตอนใดบ้าง สาหรับการทางานในครั้งต่อไป
ชั่วโมงที่ 6
๑) ขั้นนาเข้าสู่บทเรียน
กระตุ้นความสนใจ (Engagement)
1. นักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับส่วนประกอบของการเขียนรายงานโครงงาน โดยเขียนบันทึกคาตอบ
เป็นแผนภาพความคิดบนกระดาน ดังตัวอย่าง

ส่วนประกอบของการเขียน
รายงานโครงงาน
ส่ วนนา

ส่ วนเนื้อเรื่ อง

ส่ วนอ้างอิง

2. สุ่มตัวแทนนักเรียน 2-3 คน ออกมาเล่าประสบการณ์การทารูปเล่มรายงานให้เพื่อน ๆ ฟัง
หน้าชั้นเรียน
๒) ขั้นสอน
สารวจค้นหา (Exploration)
3. นักเรียนร่วมกันศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับการนาเสนอและเผยแพร่ผลงาน จากแหล่งการเรียนรู้ต่าง
ๆ อย่างหลากหลาย เช่น การสอบถามจากครูหรือผู้ปกครอง และห้องสมุด
อธิบายความรู้ (Explanation)
4. นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์ส่วนประกอบของการเขียนรายงาน โดยเขียนบันทึกคาตอบ
เป็นแผนภาพความคิดบนกระดาน ดังตัวอย่าง
1. ปกนอก
2. ใบรองปก

6. สารบัญ
ส่ วนนา
5. กิตติกรรมประกาศ

3. ปกใน
3. บทคัดย่อ

1. ที่มาและความสาคัญของโครงงาน
2. จุดประสงค์
3. สมมุติฐาน (ถ้ามี)
4. ตัวแปร (ถ้ามี)
5. นิยามศัพท์เฉพาะ (ถ้ามี)

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง

6. ขอบเขตของการดาเนินงาน
บทที่ 1
บทนา

1. วัสดุ อุปกรณ์ เครื่ องมือ
2. ขั้นตอนการดาเนิ นงาน
บทที่ 3
วิธีการดาเนินงาน

ส่ วนเนือ้ เรื่อง

บทที่ 5
สรุ ปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

บทที่ 4
ผลการดาเนินงาน

1. สรุ ปผลการทาโครงงาน
2. อภิปรายผลที่ได้รับ
3. ข้อเสนอแนะ
บรรณานุกรม

ส่ วนอ้างอิง

ภาคผนวก (ถ้ามี)

5. นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์เกี่ยวกับ การเผยแพร่ผลงาน โดยเขียนบันทึกคาตอบเป็น
แผนภาพความคิดบนกระดาน ดังตัวอย่าง

ทาเป็ นรู ปเล่มรายงาน

การจัดนิทรรศการ
การเผยแพร่ ผลงาน

นาไปเผยแพร่ บนสื่ อ
โซเชียลเน็ตเวิร์ก
6. นักเรียนร่วมกันคิดวิเคราะห์ โดยตอบคาถามกระตุ้นความคิด ดังนี้
• การจัดทารายงานรูปเล่มโครงงานมีกี่ส่วน อะไรบ้าง
(ตัวอย่างคาตอบ 3 ส่วน ส่วนนา ส่วนเนื้อเรื่อง และส่วนอ้างอิง)

นาไปเผยแพร่ บนเว็บไซต์

๓) ขั้นสรุป
ตรวจสอบผล (Evaluation)
7. นักเรียนร่วมกันสรุปความคิดรวบยอดเกี่ยวกับการนาเสนอและเผยแพร่ผลงาน ดังนี้
การนาเสนอผลการดาเนินงานของกิจกรรมโครงงาน จะจัดทาในรูปแบบของรูปเล่มรายงาน
ซึ่งการทารูปเล่มรายงานประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก ๆ คือ ส่วนนา ส่วนเนื้อเรื่อง และส่วนอ้างอิง ซึ่งจะบอก
รายละเอียดของโครงงานนั้น ๆ ไว้อย่างละเอียด เมื่อทารูปเล่มรายงานโครงงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว
สามารถนาไปเผยแพร่ได้หลายรูปแบบ เช่น นารูปเล่มรายงานโครงงานไปเผยแพร่ จัดนิทรรศการ
นาไปเผยแพร่บนเว็บไซต์หรือทาเป็น VDO
8. นักเรียนจับคู่หรือแบ่งกลุ่มตามความเหมาะสมของจานวนเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยให้มีนักเรียน 1 คนที่
มีประสบการณ์ในการใช้งานคอมพิวเตอร์ โดยแต่ละกลุ่มสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับตัวอย่างโครงงาน
ที่นักเรียนสนใจ 1 เรื่อง (หากมีโครงงานที่ทาไว้แล้วสามารถใช้โครงงานนั้นได้) แต่ละกลุ่มจะต้องเป็นโครงงานเรื่อง
ที่ไม่ซ้ากัน จากนั้นร่วมกันวิเคราะห์ตามหัวข้อ ดังต่อไปนี้
1. ส่วนนา
2. ส่วนเนื้อเรื่อง
3. ส่วนอ้างอิง
4. การเผยแพร่ผลงาน
เมื่อวิเคราะห์ แล้วสรุปข้อมูลตามหัวข้อ แล้วนาไปจัดทาใน PowerPoint พร้อมตกแต่ง
ให้สวยงาม
9. นักเรียนร่วมกันสรุปสิ่งที่เข้าใจเป็นความรู้ร่วมกัน ดังนี้
การนาเสนอผลการดาเนินการของโครงงานจะอยู่ในรูปเล่มรายงาน ซึ่งเป็นการเขียนเกี่ยวกับข้อมูล
ทั้งหมดที่นักเรียนได้ศึกษา ผลที่ได้จากการทดลอง โดยต้องเขียนตามข้อเท็จจริงที่นักเรียนได้จาก
การทดลอง และสรุป อภิปรายผลภายใต้วัตถุประสงค์และขอบเขตที่นักเรียนกาหนดไว้
10. นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานาเสนอ การวิเคราะห์โครงงานตามหัวข้อที่กาหนด โดยใช้โปรแกรม
นาเสนอที่นักเรียนจัดทาไว้หน้าชั้นเรียน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน
11. นักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุปเกี่ยวกับวิธีการทางานให้เห็นการคิดเชิงระบบและวิธีการทางาน
ที่มีแบบแผน
12. นักเรียนประเมินตนเอง โดยเขียนแสดงความรู้สึกหลังการเรียนและหลังการทากิจกรรม
ในประเด็นต่อไปนี้
• สิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้ในวันนี้คืออะไร
• นักเรียนมีส่วนร่วมกิจกรรมในกลุ่มมากน้อยเพียงใด
• เพื่อนนักเรียนในกลุ่มมีส่วนร่วมกิจกรรมในกลุ่มมากน้อยเพียงใด
• นักเรียนพึงพอใจกับการเรียนในวันนี้หรือไม่ เพียงใด
• นักเรียนจะนาความรู้ที่ได้นี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง ครอบครัว และสังคมทั่วไป
ได้อย่างไร
จากนั้นแลกเปลี่ยนตรวจสอบขั้นตอนการทางานทุกขั้นตอนว่าจะเพิ่มคุณค่าไปสู่สังคม
เกิดประโยชน์ต่อสังคมให้มากขึ้นกว่าเดิมในขั้นตอนใดบ้าง สาหรับการทางานในครั้งต่อไป

ชั่วโมงที่ 7
๑) ขั้นนาเข้าสู่บทเรียน
กระตุ้นความสนใจ (Engagement)
1. นักเรียนร่วมกันสนทนาทบทวนความรู้เกี่ยวกับที่มาของปัญหาที่เป็นจุดประกายในการทาโครงงาน โดย
เขียนบันทึกคาตอบเป็นแผนภาพความคิดบนกระดาน ดังตัวอย่าง

ปั ญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตประจาวัน
ปั ญหาที่เกิดจากการเกษตร

ทีม่ าของปัญหาทีเ่ ป็ น

ปั ญหาที่เกิดจากกิจกรรมต่าง ๆ
หรื องานอดิเรก

จุดประกายในการทา
โครงงาน
ปั ญหาที่เกิดจากพลังงาน

ปั ญหาที่ส่งผลกระทบ
ต่อสิ่ งแวดล้อม

๒) ขั้นสอน
สารวจค้นหา (Exploration)
2. นักเรียนร่วมกันศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับตัวอย่างโครงงานเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนางาน
จากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ อย่างหลากหลาย เช่น การสอบถามจากครูหรือผู้ปกครอง และห้องสมุด
อธิบายความรู้ (Explanation)
3. นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละเท่า ๆ กัน จากนั้นร่วมกันวิเคราะห์ตัวอย่างโครงงาน เพื่อแก้ปัญหา
หรือพัฒนางานในหนังสือเรียน การออกแบบและเทคโนโลยี หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ดังนี้
1. โครงงานสะเต็มศึกษา
2. โครงงานสิ่งประดิษฐ์
โดยวิเคราะห์ในหัวข้อต่อไปนี้
1. ประเภทของโครงงาน
2. ชื่อโครงงาน
3. โครงงานนี้ทาอะไร
4. โครงงานนี้มีที่มาอย่างไร
5. โครงงานนี้แก้ปัญหาอะไร
6. โครงงานนี้มีประโยชน์อย่างไร
4. นักเรียนร่วมกันคิดวิเคราะห์ โดยตอบคาถามกระตุ้นความคิด ดังนี้
• การทาโครงงานจะต้องคานึงถึงสิ่งใดเป็นสาคัญ
(ตัวอย่างคาตอบ ผลกระทบด้านลบที่มีต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม)

๓) ขั้นสรุป
ตรวจสอบผล (Evaluation)
5. นักเรียนร่วมกันสรุปความคิดรวบยอดเกี่ยวกับตัวอย่างโครงงานเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนางาน ดังนี้
การทาโครงงานเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนางาน เป็นการคิดค้นวิธีการหรือเสนอแนวทางการแก้ปัญหา
ต่าง ๆ อาจเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตประจาวัน ในการทางานปัญหาสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
และเป็นโครงงานที่สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์หรือต่อยอดเทคโนโลยีให้มีคุณสมบัติที่ตอบสนองความต้องการหรือ
แก้ปัญหาให้กับผู้ใช้ ซึ่งต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์และทักษะการทางาน
ชั่วโมงที่ 8
๑) ขั้นนาเข้าสู่บทเรียน
กระตุ้นความสนใจ (Engagement)
1. นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละเท่า ๆ กัน (กลุ่มนี้จะใช้การทาโครงงานเพื่อแก้ปัญหา) จากนั้นเลือกปัญหาใน
ชีวิตประจาวันที่นักเรียนสนใจ 1 เรื่อง เพื่อนามาทาโครงงานเพื่อแก้ปัญหา จากนั้นกาหนดขอบเขตปัญหาตาม
หัวข้อ ดังต่อไปนี้
1. การระบุปัญหา
2. ที่มาและความสาคัญ
3. วิธีการแก้ปัญหา
4. เขียนภาพร่างเทคโนโลยีและวิธีการแก้ปัญหา
2. นักเรียนร่วมกันสรุปสิ่งที่เข้าใจเป็นความรู้ร่วมกัน ดังนี้
ในการทาโครงงานเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนางานต้องมีการกาหนดปัญหาเสียก่อน โดยมีขั้นตอนการ
กาหนดปัญหาที่ประกอบด้วย การระบุปัญหา ที่มาและความสาคัญ วิธีการแก้ปัญหา การร่างแบบเทคโนโลยีวิธีการ
แก้ปัญหา
๒) ขัน้ สอน
สารวจค้นหา (Exploration)
3. นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานาเสนอการกาหนดปัญหาในการทาโครงงานของกลุ่มตนเอง
หน้าชั้นเรียน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน อาจใช้โปรแกรมนาเสนอในการนาเสนอ เพื่อให้เห็นข้อมูลได้ชัดเจน และ
น่าสนใจ
อธิบายความรู้ (Explanation)
4. นักเรียนร่วมกันอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยตอบคาถาม ดังนี้
• ถ้ากาหนดปัญหาในการทาโครงงานผิดพลาด จะส่งผลให้เกิดสิ่งใด
(ตัวอย่างคาตอบ ทาให้การดาเนินกิจกรรมโครงงานเกิดปัญหา และอุปสรรค และอาจส่งผล
ไปถึงเกิดความล้มเหลวในการทาโครงงาน)
๓) ขั้นสรุป
ตรวจสอบผล (Evaluation)
5. นักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุปเกี่ยวกับวิธีการทางานให้เห็นการคิดเชิงระบบและวิธีการทางาน
ที่มีแบบแผน

ชั่วโมงที่ 9
๑) ขั้นนาเข้าสู่บทเรียน
กระตุ้นความสนใจ (Engagement)
1. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันรวบรวมข้อมูลเกี่ยวข้องกับหัวข้อโครงงานของกลุ่มตนเอง
จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เช่น ห้องสมุด อินเทอร์เน็ต
2. นักเรียนร่วมกันสรุปสิ่งที่เข้าใจเป็นความรู้ร่วมกัน ดังนี้
การรวบรวมข้อมูลในการทาโครงงานจะช่วยให้ทราบถึงความสาคัญของปัญหา วิธีการแก้ปัญหา และ
แนวทางการแก้ปัญหา ตลอดจนเครื่องมือ อุปกรณ์ ความรู้และทฤษฎีต่าง ๆ
๒) ขั้นสอน
สารวจค้นหา (Exploration)
3. นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานาเสนอการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อโครงงานของกลุ่มตนเองหน้า
ชั้นเรียน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน อาจใช้โปรแกรมนาเสนอในการนาเสนอ เพื่อให้เห็นข้อมูล
ได้ชัดเจน และน่าสนใจ
อธิบายความรู้ (Explanation)
4. นักเรียนร่วมกันอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยตอบคาถาม ดังนี้
• นอกจากการรวบรวมข้อมูลจากหนังสือหรือเว็บไซต์แล้ว นักเรียนสามารถรวบรวมข้อมูล
ด้วยวิธีการใดได้อีก
(ตัวอย่างคาตอบ สืบค้นจากโครงงานที่เคยแก้ปัญหาในลักษณะเดียวกัน การสัมภาษณ์โดยตรงจาก
แหล่งข้อมูล การสังเกต)
๓) ขั้นสรุป
ตรวจสอบผล (Evaluation)
5. นักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุปเกี่ยวกับวิธีการทางานให้เห็นการคิดเชิงระบบและวิธีการทางาน
ที่มีแบบแผน
ชั่วโมงที่ 10
๑) ขั้นนาเข้าสู่บทเรียน
1. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันกาหนดขอบเขตของปัญหาในหัวข้อโครงงานของกลุ่มตนเอง
โดยกาหนดขอบเขตของปัญหาตามหัวข้อ ดังต่อไปนี้
1. การกาหนดวัตถุประสงค์
2. การกาหนดขอบเขตของโครงงาน
• เนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้อง
• ระยะเวลาในการดาเนินการ
• สถานที่ในการศึกษาค้นคว้า
3. การประเมินข้อจากัดและทรัพยากรที่ใช้ในการทาโครงงาน
• วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือที่ใช้ในการผลิต
4. ระยะเวลาที่ใช้ในการทาโครงงาน

ลาดับที่

กิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินการ
สัปดาห์ที่ 1 สัปดาห์ที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 สัปดาห์ที่ 4 สัปดาห์ที่ 5 สัปดาห์ที่ 6

1.
2.
3.
2. นักเรียนร่วมกันสรุปสิ่งที่เข้าใจเป็นความรู้ร่วมกัน ดังนี้
การกาหนดขอบเขตของปัญหาในการทาโครงงาน จะช่วยให้เห็นภาพรวมของการทาโครงงานอย่างมี
แบบแผนคร่าว ๆ ว่าจะมีจุดมุ่งหมายอย่างไร ใช้งบประมาณเท่าไร ใช้เวลาในการดาเนินโครงงานเท่าไร
๒) ขั้นสอน
สารวจค้นหา (Exploration)
3. นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานาเสนอการกาหนดขอบเขตของปัญหาในการทาโครงงาน
เพื่อแก้ปัญหาหน้าชั้นเรียน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน อาจใช้โปรแกรมนาเสนอในการนาเสนอ
เพื่อให้เห็นข้อมูลได้ชัดเจน และน่าสนใจ
อธิบายความรู้ (Explanation)
4. นักเรียนร่วมกันอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยตอบคาถาม ดังนี้
• การกาหนดขอบเขตของปัญหาในการทาโครงงานมีประโยชน์อย่างไร
(ตัวอย่างคาตอบ ทาให้ได้แบบแผนในการทาโครงงานที่ชัดเจน ในด้านของจุดมุ่งหมาย
ด้านเนื้อหา วัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่าย และระยะเวลาในการดาเนินงาน)
๓) ขั้นสรุป
ตรวจสอบผล (Evaluation)
5. นักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุปเกี่ยวกับวิธีการทางานให้เห็นการคิดเชิงระบบและวิธีการทางาน
ที่มีแบบแผน
ชั่วโมงที่ 11
๑) ขั้นนาเข้าสู่บทเรียน
กระตุ้นความสนใจ (Engagement)
1. นักเรียนร่วมกันทาเค้าโครงโครงงานของกลุ่มตนเอง ตามหัวข้อในแบบฟอร์ม โดยจัดทาเป็นชิ้นงานที่ 2
เรื่อง การทาเค้าโครงโครงงาน

แบบฟอร์ มการเขียนเค้ าโครงโครงงาน
ชื่อโครงงาน
ผูจ้ ดั ทาโครงงาน

ชื่ออาจารย์ที่ปรึ กษาโครงงาน
ที่มาและความสาคัญของโครงงาน

วัตถุประสงค์ของโครงงาน

สมมุติฐาน (ถ้ามี)

ขอบเขตของการทาโครงงาน

แบบฟอร์ มการเขียนเค้ าโครงโครงงาน
วิธีการดาเนินงาน

ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
ลาดับที่

กิจกรรม

พ.ค.

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

เอกสารอ้างอิง

มิ.ย.

ระยะเวลาดาเนินการ
ก.ค.
ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ

2. นักเรียนร่วมกันสรุปสิ่งที่เข้าใจเป็นความรู้ร่วมกัน ดังนี้
การทาเค้าโครงโครงงานเป็นการเขียนบรรยาย อธิบายเรียงลาดับให้ครูที่ปรึกษาโครงงาน
อ่านเค้าโครงโครงงานพิจารณาในการอนุมัติให้จัดทาหรือดาเนินการ
๒) ขั้นสอน
สารวจค้นหา (Exploration)
3. นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานาเสนอเค้าโครงโครงงานของกลุ่มตนเองให้ครูและเพื่อน ๆ ฟัง
หน้าชั้นเรียน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน และเพื่อครูพิจารณาอนุมัติการทาโครงงาน อาจใช้โปรแกรมนาเสนอในการ
นาเสนอ เพื่อให้เห็นข้อมูลได้ชัดเจน และน่าสนใจ
อธิบายความรู้ (Explanation)
4. นักเรียนร่วมกันอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยตอบคาถาม ดังนี้
• ส่วนใดของเค้าโครงโครงงานที่เป็นตัวคาดคะเนผลลัพธ์ของโครงงานไว้ล่วงหน้า
(สมมุติฐาน)
๓) ขั้นสรุป
ตรวจสอบผล (Evaluation)
5. นักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุปเกี่ยวกับวิธีการทางานให้เห็นการคิดเชิงระบบและวิธีการทางาน
ที่มีแบบแผน
ชั่วโมงที่ 12
๑) ขั้นนาเข้าสู่บทเรียน
1. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันออกแบบและวางแผนการทาโครงงานของกลุ่มตนเองตามแบบฟอร์มดังนี้
• การออกแบบกิจกรรมดาเนินงานโครงงาน
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ผู้รับผิดชอบ

ทรัพยากรที่ใช้

ระยะเวลา
ในการทางาน
(วัน)

ปัญหาที่เกิดขึ้น
และวิธีแก้ปัญหา

• การออกแบบแผนปฏิบัติงานโครงงาน
ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน

ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลาในการทางาน (วัน)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

๒) ขั้นสอน
สารวจค้นหา (Exploration)
2. นักเรียนร่วมกันสรุปสิ่งที่เข้าใจเป็นความรู้ร่วมกัน ดังนี้
การออกแบบและวางแผนการทาโครงงานเป็นการกาหนดขั้นตอนในแต่ละกิจกรรม ระยะเวลาในการ
ดาเนินงาน และผู้รับผิดชอบให้ครบถ้วน โดยอ้างอิงจากแผนปฏิบัติงานในข้อเสนอโครงงาน
อธิบายความรู้ (Explanation)
4. นักเรียนร่วมกันอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยตอบคาถามกระตุ้นการเรียนรู้ ดังนี้
3. นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานาเสนอการออกแบบและวางแผนการทาโครงงานของกลุ่มตนเอง หน้าชั้น
เรียน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน อาจใช้โปรแกรมนาเสนอในการนาเสนอ เพื่อให้เห็นข้อมูลได้ชัดเจน และน่าสนใจ
4. นักเรียนร่วมกันอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยตอบคาถาม ดังนี้
• การกาหนดลาดับขั้นตอนในแต่ละกิจกรรม ระยะเวลาในการดาเนินงานและผู้รับผิดชอบ จะต้อง
อ้างอิงกับสิ่งใด
(ตัวอย่างคาตอบ แผนปฏิบัติงานในเค้าโครงโครงงาน)
๓) ขั้นสรุป
ตรวจสอบผล (Evaluation)
5. นักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุปเกี่ยวกับวิธีการทางานให้เห็นการคิดเชิงระบบและวิธีการทางาน
ที่มีแบบแผน
ชั่วโมงที่ 13
๑) ขั้นนาเข้าสู่บทเรียน
กระตุ้นความสนใจ (Engagement)
1. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันจัดเตรียมอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จะใช้ในการทาโครงงาน และจัดสรร
ทรัพยากรบุคคลและเวลาในการทากิจกรรมตามที่ออกแบบและวางแผนไว้

๒) ขั้นสอน
สารวจค้นหา (Exploration)
2. นักเรียนร่วมกันสรุปสิ่งที่เข้าใจเป็นความรู้ร่วมกัน ดังนี้
การเตรียมการ เป็นการจัดหาวัสดุ เครื่องมือ หรือเครื่องใช้ต่าง ๆ ที่จาเป็นในการทาโครงงาน
ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรบุคคลและเวลา
อธิบายความรู้ (Explanation)
3. นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานาเสนออุปกรณ์ในการจัดทาโครงงาน และการจัดสรรทรัพยากรบุคคล
และเวลาในการทากิจกรรมโครงงานของกลุ่มตนเองหน้าชั้นเรียนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน
4. นักเรียนร่วมกันอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยตอบคาถาม ดังนี้
• หากไม่มีการเตรียมการจะส่งผลกระทบต่อการดาเนินกิจกรรมโครงงานอย่างไร
(ตัวอย่างคาตอบ ทาให้เกิดปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ เช่น ใช้เวลามากเกินกว่ากาหนด
วัสดุและอุปกรณ์ไม่เพียงพอหรือไม่เหมาะสมในการทากิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง)
๓) ขั้นสรุป
ตรวจสอบผล (Evaluation)
5. นักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุปเกี่ยวกับวิธีการทางานให้เห็นการคิดเชิงระบบและวิธีการทางาน
ที่มีแบบแผน
ชั่วโมงที่ 14
๑) ขั้นนาเข้าสู่บทเรียน
กระตุ้นความสนใจ (Engagement)
1. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันลงมือทาโครงงานตามแผนที่วางไว้ ถ้ามีปัญหาหรืออุปสรรค
สามารถปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาร่วมกันโดยในแต่ละกิจกรรมในการทาโครงงาน
นักเรียนต้องเก็บข้อมูลหรือหลักฐานในทุกขั้นตอนเสมอ
๒) ขั้นสอน
สารวจค้นหา (Exploration)
2. นักเรียนร่วมกันสรุปสิ่งที่เข้าใจเป็นความรู้ร่วมกัน ดังนี้
การลงมือทาโครงงาน เป็นการลงมือทากิจกรรมต่าง ๆ ตามที่ออกแบบและวางแผนไว้ทีละขั้นตอน โดยใช้
ทรัพยากรต่าง ๆ ที่เตรียมมา และมีการนาความรู้จากศาสตร์ต่าง ๆ มาใช้ในการแก้ปัญหา ในการดาเนินกิจกรรมแต่ละ
ครั้งต้องมีการเก็บข้อมูลหรือหลักฐาน เช่น การถ่ายภาพนิ่ง การถ่ายภาพเคลื่อนไหว การบันทึกข้อความ
3. นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานาเสนอผลการดาเนินกิจกรรมโครงงานของกลุ่มตนเองว่า มีความคืบหน้า
อย่างไร เกิดปัญหาหรืออุปสรรคหรือไม่ เมื่อเกิดปัญหา นักเรียนแก้ปัญหาอย่างไรหน้าชั้นเรียน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กัน อาจใช้โปรแกรมนาเสนอในการนาเสนอเพื่อให้เห็นข้อมูลได้ชัดเจน และน่าสนใจ
อธิบายความรู้ (Explanation)
4. นักเรียนร่วมกันอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยตอบคาถาม ดังนี้
• การเก็บข้อมูลในการทาโครงงาน สามารถทาได้โดยวิธีการใดบ้าง

(ตัวอย่างคาตอบ การถ่ายภาพนิ่ง การถ่ายภาพเคลื่อนไหว การบันทึกข้อความ เช่น
ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ในการถ่ายภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว)
๓) ขั้นสรุป
ตรวจสอบผล (Evaluation)
5. นักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุปเกี่ยวกับวิธีการทางานให้เห็นการคิดเชิงระบบและวิธีการทางาน
ที่มีแบบแผน
ชั่วโมงที่ 15
๑) ขั้นนาเข้าสู่บทเรียน
1. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันลงมือทาโครงงานตามแผนที่วางไว้ ถ้ามีปัญหาหรืออุปสรรคสามารถปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาร่วมกัน โดยในแต่ละกิจกรรมในการทาโครงงานนักเรียนต้องเก็บข้อมูล
หรือหลักฐานในทุกขั้นตอนเสมอ
2. นักเรียนร่วมกันสรุปสิ่งที่เข้าใจเป็นความรู้ร่วมกัน ดังนี้
การลงมือทาโครงงาน เป็นการลงมือทากิจกรรมต่าง ๆ ตามที่ออกแบบและวางแผนไว้ทีละขั้นตอน โดยใช้
ทรัพยากรต่าง ๆ ที่เตรียมมา และมีการนาความรู้จากศาสตร์ต่าง ๆ มาใช้ในการแก้ปัญหา ในการดาเนินกิจกรรมแต่ละ
ครั้งต้องมีการเก็บข้อมูลหรือหลักฐาน เช่น การถ่ายภาพนิ่ง การถ่ายภาพเคลื่อนไหว การบันทึกข้อความ
๒) ขั้นสอน
สารวจค้นหา (Exploration)
3. นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานาเสนอผลการดาเนินกิจกรรมโครงงานของกลุ่มตนเองว่า มีความคืบหน้า
อย่างไร เกิดปัญหาหรืออุปสรรคหรือไม่ เมื่อเกิดปัญหา นักเรียนแก้ปัญหาอย่างไรหน้าชั้นเรียน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กัน อาจใช้โปรแกรมนาเสนอในการนาเสนอเพื่อให้เห็นข้อมูลได้ชัดเจน และน่าสนใจ
อธิบายความรู้ (Explanation)
4. นักเรียนร่วมกันอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยตอบคาถาม ดังนี้
• การลงมือปฏิบัติการทาโครงงานมีลักษณะอย่างไร
(ตัวอย่างคาตอบ เป็นการปฏิบัติงานตามแผนที่ออกแบบและวางแผนไว้ทีละขั้นตอน
โดยการเก็บบันทึกข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ ทุกครั้งที่ดาเนินกิจกรรม)
๓) ขั้นสรุป
ตรวจสอบผล (Evaluation)
5. นักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุปเกี่ยวกับวิธีการทางานให้เห็นการคิดเชิงระบบและวิธีการทางาน
ที่มีแบบแผน
ชั่วโมงที่ 16
๑) ขั้นนาเข้าสู่บทเรียน
กระตุ้นความสนใจ (Engagement)
1. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันลงมือทาโครงงานตามแผนที่วางไว้ ถ้ามีปัญหาหรืออุปสรรคสามารถปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาร่วมกันโดยในแต่ละกิจกรรมในการทาโครงงานนักเรียนต้องเก็บข้อมูล
หรือหลักฐานในทุกขั้นตอนเสมอ

๒) ขั้นสอน
สารวจค้นหา (Exploration)
2. นักเรียนร่วมกันสรุปสิ่งที่เข้าใจเป็นความรู้ร่วมกัน ดังนี้
การลงมือทาโครงงาน เป็นการลงมือทากิจกรรมต่าง ๆ ตามที่ออกแบบและวางแผนไว้ทีละขั้นตอน
โดยใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ที่เตรียมมา และมีการนาความรู้จากศาสตร์ต่าง ๆ มาใช้ในการแก้ปัญหา ในการดาเนินกิจกรรม
แต่ละครั้งต้องมีการเก็บข้อมูลหรือหลักฐาน เช่น การถ่ายภาพนิ่ง การถ่ายภาพเคลื่อนไหว การบันทึกข้อความ
อธิบายความรู้ (Explanation)
3. นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานาเสนอผลการดาเนินกิจกรรมโครงงานของกลุ่มตนเองว่า
มีความคืบหน้าอย่างไร เกิดปัญหาหรืออุปสรรคหรือไม่ เมื่อเกิดปัญหา นักเรียนแก้ปัญหาอย่างไรหน้าชั้นเรียน
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน อาจใช้โปรแกรมนาเสนอในการนาเสนอเพื่อให้เห็นข้อมูลได้ชัดเจน และน่าสนใจ
4. นักเรียนร่วมกันอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยตอบคาถาม ดังนี้
• การเก็บข้อมูลในการทากิจกรรมโครงงานมีผลดีอย่างไร
(ตัวอย่างคาตอบ ทาให้ทราบถึงขั้นตอนการทางานอย่างละเอียด และสามารถนาไปใช้ในการอธิบาย
ขั้นตอนการดาเนินงานในตัวเล่มรายงานโครงงานให้ผู้อื่นเข้าใจได้ดี)
• ในระหว่างการทาโครงงาน ปัญหาที่นักเรียนพบมากที่สุดคืออะไร
(ตัวอย่างคาตอบ คือ วัสดุหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการทาโครงงานชารุด)
๓) ขั้นสรุป
ตรวจสอบผล (Evaluation)
5. นักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุปเกี่ยวกับวิธีการทางานให้เห็นการคิดเชิงระบบและวิธีการทางาน
ที่มีแบบแผน
ชั่วโมงที่ 17
๑) ขั้นนาเข้าสู่บทเรียน
กระตุ้นความสนใจ (Engagement)
1. นักเรียนแต่ละกลุ่มทดสอบชิ้นงานตามที่วางแผนไว้ หากมีปัญหาติดขัดหรือมีอุปสรรค
ให้ปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน แล้วช่วยกันแก้ไขปรับปรุงตามแผนที่วางไว้ให้ดียิ่งขึ้น
๒) ขั้นสอน
สารวจค้นหา (Exploration)
2. นักเรียนร่วมกันสรุปสิ่งที่เข้าใจเป็นความรู้ร่วมกัน ดังนี้
การทดสอบและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น เป็นการทดสอบชิ้นงานที่สร้างขึ้นว่าผลลัพธ์ที่ได้จาก
การทดลองสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และขอบเขตของโครงงานที่กาหนดไว้หรือไม่ หากไม่สอดคล้อง
ต้องรีบดาเนินการแก้ไข
อธิบายความรู้ (Explanation)
3. นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานาเสนอผลการทดสอบชิ้นงาน และวิธีการแก้ไขปรับปรุง
ของกลุ่มตนเองหน้าชั้นเรียน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน อาจใช้โปรแกรมนาเสนอในการนาเสนอ

เพื่อให้เห็นข้อมูลได้ชัดเจน และน่าสนใจ
4. นักเรียนร่วมกันอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยตอบคาถาม ดังนี้
• ทาไมจึงต้องทาการทดสอบชิ้นงานหลังจากทาโครงงานเสร็จสิ้น
(ตัวอย่างคาตอบ เพื่อหาข้อบกพร่องและนามาพัฒนาแก้ไขปรับปรุงเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด)
๓) ขั้นสรุป
ตรวจสอบผล (Evaluation)
5. นักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุปเกี่ยวกับวิธีการทางานให้เห็นการคิดเชิงระบบและวิธีการทางาน
ที่มีแบบแผน
ชั่วโมงที่ 18
๑) ขั้นนาเข้าสู่บทเรียน
กระตุ้นความสนใจ (Engagement)
1. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันทดสอบชิ้นงานตามที่วางแผนไว้ หากมีปัญหาหรืออุปสรรค
ให้ปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน แล้วช่วยกันแก้ไขปรับปรุงตามแผนที่วางไว้ให้ดียิ่งขึ้น
๒) ขั้นสอน
สารวจค้นหา (Exploration)
2. นักเรียนร่วมกันสรุปสิ่งที่เข้าใจเป็นความรู้ร่วมกัน ดังนี้
การทดสอบและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น เป็นการทดสอบชิ้นงานที่สร้างขึ้นว่าผลลัพธ์ที่ได้จาก
การทดลองสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และขอบเขตของโครงงานที่กาหนดไว้หรือไม่ หากไม่สอดคล้อง
ต้องรีบดาเนินการแก้ไข
อธิบายความรู้ (Explanation)
3. นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานาเสนอผลการทดสอบชิ้นงาน และวิธีการแก้ไขปรับปรุง
ของกลุ่มตนเองหน้าชั้นเรียน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน อาจใช้โปรแกรมนาเสนอในการนาเสนอ
เพื่อให้เห็นข้อมูลได้ชัดเจน และน่าสนใจ
4. นักเรียนร่วมกันอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยตอบคาถาม ดังนี้
• การพัฒนาชิ้นงานมีประโยชน์อย่างไร
(ตัวอย่างคาตอบ ทาให้ชิ้นงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สามารถนาไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจาวันให้เกิดประโยชน์สูงสุด)
• ถ้าไม่ทดสอบและพัฒนาแก้ไขปรับปรุงชิ้นงานที่สร้างขึ้นให้ดีก่อนการนาไปใช้จะส่งผลเสียอย่างไร
(ตัวอย่างคาตอบ หากนาไปใช้จริงอาจเกิดอันตรายต่อตนเองและผู้อื่นได้)
๓) ขั้นสรุป
ตรวจสอบผล (Evaluation)
5. นักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุปเกี่ยวกับวิธีการทางานให้เห็นการคิดเชิงระบบและวิธีการทางาน
ที่มีแบบแผน

ชั่วโมงที่ 19
๑) ขั้นนาเข้าสู่บทเรียน
กระตุ้นความสนใจ (Engagement)
1. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันนาเสนอผลการดาเนินกิจกรรมโครงงานในรูปแบบเล่มรายงาน
โดยใช้โปรแกรมประมวลคาในการจัดทา โดยจัดทาเป็นชิ้นงานที่ 3 เรื่อง การทารูปเล่มรายงานโครงงาน
๒) ขั้นสอน
สารวจค้นหา (Exploration)
2. นักเรียนร่วมกันสรุปสิ่งที่เข้าใจเป็นความรู้ร่วมกัน ดังนี้
การนาเสนอผลการดาเนินการของโครงงานจะอยู่ในรูปแบบของรูปเล่มรายงาน ซึ่งเป็นการเขียน
เกี่ยวกับข้อมูลทั้งหมดของนักเรียนที่ได้ศึกษา ผลที่ได้จากการทดลอง โดยต้องเขียนตามข้อเท็จจริงที่นักเรียนได้จาก
การทดลอง และสรุป อภิปรายผลภายใต้วัตถุประสงค์และขอบเขตที่นักเรียนกาหนดไว้
อธิบายความรู้ (Explanation)
3. นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานาเสนอรูปเล่มรายงานโครงงานของกลุ่มตนเองหน้าชั้นเรียน
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน อาจใช้โปรแกรมนาเสนอในการนาเสนอเพื่อให้เห็นข้อมูลได้ชัดเจน และน่าสนใจ
4. นักเรียนร่วมกันอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยตอบคาถาม ดังนี้
• หากจะนารูปเล่มของรายงานโครงงานไปเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ สามารถทาได้อย่างไร
(ตัวอย่างคาตอบ ทาการบันทึกไฟล์รูปเล่มรายงานให้เป็นรูปแบบไฟล์ PDF แล้วนาไปอัปโหลด
ลงในเว็บไซต์ได้ตามต้องการ เช่น นาไปเผยแพร่ผ่านทาง Google Site)
๓) ขั้นสรุป
ตรวจสอบผล (Evaluation)
5. นักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุปเกี่ยวกับวิธีการทางานให้เห็นการคิดเชิงระบบและวิธีการทางาน
ที่มีแบบแผน
ชั่วโมงที่ 20
๑) ขั้นนาเข้าสู่บทเรียน
กระตุ้นความสนใจ (Engagement)
1. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันจัดทาแผงโครงงานของกลุ่มตนเอง
๒) ขั้นสอน
สารวจค้นหา (Exploration)
2. นักเรียนร่วมกันสรุปสิ่งที่เข้าใจเป็นความรู้ร่วมกัน ดังนี้
การจัดทาแผงโครงงานเป็นการนาเสนอและเผยแพร่สิ่งที่ได้จากการทาโครงงานให้ผู้อื่นได้ศึกษา
เพื่อแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ระหว่างผู้จัดทาโครงงานกับผู้ที่สนใจได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
แสดงความคิดเห็นกัน

อธิบายความรู้ (Explanation)
3. นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานาเสนอแผงโครงงานที่นักเรียนจัดทาหน้าชั้นเรียนเพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กัน
4. นักเรียนร่วมกันอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยตอบคาถาม ดังนี้
• แผงโครงงานเป็นสื่อที่มีคุณค่าอย่างไร
(ตัวอย่างคาตอบ เป็นสื่อที่กระตุ้นความสนใจของผู้ชมโดยใช้ภาพ ข้อความ และสัญลักษณ์
ที่สวยงาม และมีความหมายที่เข้าใจง่าย)
๓) ขั้นสรุป
ตรวจสอบผล (Evaluation)
5. นักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุปเกี่ยวกับวิธีการทางานให้เห็นการคิดเชิงระบบและวิธีการทางาน
ที่มีแบบแผน
๙. สื่อการเรียนรู้
1. หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
2. ห้องคอมพิวเตอร์
3. แหล่งการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
๑๐. การวัดผลประเมินผลหน่วยการเรียนรู้
1. ประเมินความรู้ เรื่อง ประเภทของโครงงาน (K) ด้วยแบบทดสอบ
2. ประเมินกระบวนการทางานกลุ่ม (P) ด้วยแบบประเมิน
3. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้านใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทางาน (A) ด้วยแบบประเมิน
แบบประเมินตามสภาพจริง (Rubrics)
แบบประเมินกระบวนการทางานกลุ่ม
รายการการประเมิน
กระบวนการ
ทางานกลุ่ม

ระดับคุณภาพ
4
มีการกาหนดบทบาท
สมาชิกชัดเจน
และมีการชี้แจงเป้าหมาย
การทางาน
มีการปฏิบตั ิงานร่วมกัน
อย่างร่วมมือร่วมใจ
พร้อมกับการประเมินเป็น
ระยะ ๆ

3
มีการกาหนดบทบาท
สมาชิกชัดเจน
มีการชี้แจงเป้าหมาย
อย่างชัดเจนและ
ปฏิบัติงานร่วมกัน
แต่ไม่มีการประเมิน
เป็นระยะ ๆ

2
มีการกาหนดบทบาท
เฉพาะหัวหน้า
ไม่มีการชี้แจงเป้าหมาย
อย่างชัดเจน
ปฏิบัติงานร่วมกัน
ไม่ครบทุกคน

1
ไม่มีการกาหนด
บทบาทสมาชิก
และไม่มีการชี้แจง
เป้าหมาย สมาชิก
ต่างคนต่างทางาน

แบบประเมินใบงาน
ระดับคุณภาพ

รายการการประเมิน

3
การแสดงถึงสาเหตุหรือปัจจัย อธิบายสาเหตุหรือปัจจัยที่ส่งผล
ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง ต่อการเปลี่ยนแปลงของ
ของเทคโนโลยี
เทคโนโลยีได้สมั พันธ์กัน มีการ
เชื่อมโยงให้เห็นภาพรวม พร้อม
ยกตัวอย่างได้

2
1
อธิบายสาเหตุหรือปัจจัยที่ส่งผล อธิบายสาเหตุหรือปัจจัยที่ส่งผล
ต่อการเปลี่ยนแปลงของ
ต่อการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีได้สมั พันธ์กันมีการ เทคโนโลยีได้พอเข้าใจ
อธิบายอย่างเป็นเหตุเป็นผล

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ใฝ่เรียนรู้
ตัวชี้วัดที่ 4.1 ตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียนและเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้
พฤติกรรมบ่งชี้
4.1.1 ตั้งใจเรียน
4.1.2 เอาใจใส่
และมีความเพียรพยายามใน
การเรียนรู้
4.1.3 สนใจเข้าร่วม
กิจกรรมการเรียนรูต้ ่าง ๆ

ดีเยี่ยม (3)
เข้าเรียนตรงเวลา
ตั้งใจเรียน เอาใจใส่
และมีความเพียรพยายาม
ในการเรียนรู้ มีส่วนร่วมใน
การเรียนรู้และเข้าร่วม
กิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ
ทั้งภายในและภายนอก
โรงเรียนเป็นประจา
และเป็นแบบอย่างที่ดี

ดี (2)
เข้าเรียนตรงเวลา
ตั้งใจเรียน เอาใจใส่
และมีความเพียรพยายาม
ในการเรียนรู้
มีส่วนร่วมในการเรียนรู้
และเข้าร่วมกิจกรรม
การเรียนรู้ต่าง ๆ
ทั้งภายในและภายนอก
โรงเรียนบ่อยครั้ง

ผ่าน (1)
ไม่ผ่าน (0)
เข้าเรียนตรงเวลา
ไม่ตั้งใจเรียน
ตั้งใจเรียน เอาใจใส่
และมีความเพียร
พยายาม
ในการเรียนรู้
มีส่วนร่วมในการเรียนรู้
และเข้าร่วมกิจกรรม
การเรียนรู้ต่าง ๆ
บางครั้ง

ตัวชี้วัดที่ 4.2 แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ด้วยการ
เลือกใช้สื่ออย่างเหมาะสม บันทึกความรู้ วิเคราะห์ สรุปเป็นองค์ความรู้ สามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้
พฤติกรรมบ่งชี้
4.2.1 ศึกษาค้นคว้า
หาความรู้จากหนังสือ เอกสาร
สิ่งพิมพ์
สื่อเทคโนโลยีต่าง ๆ แหล่ง
เรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก
โรงเรียน และเลือกใช้สื่อ
ได้อย่างเหมาะสม
4.2.2 บันทึกความรู้ วิเคราะห์
ตรวจสอบ
จากสิ่งที่เรียนรู้
สรุปเป็นองค์ความรู้
4.2.3 แลกเปลีย่ นเรียนรู้
ด้วยวิธีการต่าง ๆ
เพื่อนาไปใช้
ในชีวิตประจาวัน

ดีเยี่ยม (3)
ศึกษาค้นคว้า
หาความรู้จากหนังสือ
เอกสาร สิ่งพิมพ์
สื่อเทคโนโลยี
และสารสนเทศ
แหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน
และภายนอกโรงเรียน
เลือกใช้สื่อได้อย่างเหมาะสม
มีการบันทึกความรู้
วิเคราะห์ข้อมูล
สรุปเป็นองค์ความรู้
แลกเปลีย่ นเรียนรู้
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย
และเผยแพร่
แก่บุคคลทั่วไปนาไปใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้

ดี (2)
ศึกษาค้นคว้า
หาความรู้จากหนังสือ
เอกสาร สิ่งพิมพ์
สื่อเทคโนโลยี
และสารสนเทศ
แหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน
และภายนอกโรงเรียน
และเลือกใช้สื่อ
ได้อย่างเหมาะสม
มีการบันทึกความรู้
วิเคราะห์ข้อมูล
สรุปเป็นองค์ความรู้
แลกเปลีย่ นเรียนรู้
กับผู้อื่นได้ และนาไปใช้
ในชีวิตประจาวันได้

ผ่าน (1)
ไม่ผ่าน (0)
ศึกษาค้นคว้า
ไม่ศึกษา
หาความรู้จากหนังสือ ค้นคว้า
เอกสาร สิ่งพิมพ์
หาความรู้
สื่อเทคโนโลยี
แหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน
และภายนอกโรงเรียน
เลือกใช้สื่อ
ได้อย่างเหมาะสม
มีการบันทึกความรู้

มุ่งมั่นในการทางาน
ตัวชี้วัดที่ 6.1 ตั้งใจและรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่การงาน
พฤติกรรมบ่งชี้
6.1.1 เอาใจใส่ต่อ
การปฏิบัตหิ น้าที่
ที่ได้รับมอบหมาย
6.1.2 ตั้งใจและ
รับผิดชอบ
ในการทางานให้สาเร็จ
6.1.3 ปรับปรุงและ
พัฒนาการทางาน
ด้วยตนเอง

ดีเยี่ยม (3)
ตั้งใจและรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติหน้าที่
ที่ได้รับมอบหมาย
ให้สาเร็จ มีการปรับปรุง
และพัฒนาการทางาน
ให้ดีขึ้นด้วยตนเอง
และเป็นแบบอย่างที่ดี

ดี (2)
ตั้งใจและรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติหน้าที่
ที่ได้รับมอบหมาย
ให้สาเร็จ มีการปรับปรุง
และพัฒนาการทางาน
ให้ดีขึ้นด้วยตนเอง

ผ่าน (1)
ไม่ผ่าน (0)
ตั้งใจและรับผิดชอบ
ไม่ตั้งใจปฏิบตั ิ
ในการปฏิบัติหน้าที่
หน้าที่การงาน
ที่ได้รับมอบหมาย
ให้สาเร็จ มีการปรับปรุง
และพัฒนาการทางาน
ให้ดีขึ้น

ตัวชี้วัดที่ 6.2 ทางานด้วยความเพียรพยายามและอดทนเพื่อให้งานสาเร็จตามเป้าหมาย
พฤติกรรมบ่งชี้
6.2.1 ทุ่มเททางาน
อดทน ไม่ย่อท้อ
ต่อปัญหาและอุปสรรค
ในการทางาน
6.2.2 พยายาม
แก้ปัญหาและอุปสรรค
ในการทางานให้สาเร็จ
6.2.3 ชื่นชมผลงาน
ด้วยความภาคภูมิใจ

ดีเยี่ยม (3)
ทางานด้วยความขยัน
อดทน ไม่ย่อท้อต่อปัญหา
พยายามแก้ปัญหา
อุปสรรคในการทางาน
ให้งานสาเร็จ
ตามเป้าหมายก่อนเวลา
ที่กาหนด ชื่นชมผลงาน
ด้วยความภาคภูมิใจ

ดี (2)
ทางานด้วยความขยัน
อดทน ไม่ย่อท้อต่อปัญหา
พยายามแก้ปัญหา
อุปสรรคในการทางาน
ให้งานสาเร็จ
ตามเป้าหมาย
ภายในเวลาที่กาหนด
ชื่นชมผลงาน
ด้วยความภาคภูมิใจ

ผ่าน (1)
ไม่ผ่าน (0)
ทางานด้วยความขยัน
ไม่ขยัน อดทน
อดทน ไม่ย่อท้อต่อปัญหา ในการทางาน
ในการทางาน
พยายามให้งานสาเร็จ
ตามเป้าหมาย
ชื่นชมผลงาน
ด้วยความภาคภูมิใจ

แบบทดสอบก่ อนเรียน (Pre-Test)

ชื่อ ______________________________________________ เลขที่ _______ ชั้น ______
นักเรียนใช้ ดินสอระบายลงใน

หน้ าคาตอบทีถ่ ูกต้ องให้ เต็มวง

1. ข้อใดกล่าวได้ถูกต้อง ในการสรุ ปผลของโครงงาน
1 ในการเขียนสรุ ปผลไม่ควรสรุ ปเฉพาะผลการทดลอง
2 สรุ ปผลและบทคัดย่อควรมีรูปและตารางประกอบ
3 ไม่ควรเขียนสรุ ปผลด้วยการคาดเดาโดยไม่มีขอ้ มูลสนับสนุน
4 สรุ ปผล คือ การย่อความทุกส่ วนของรายงานไว้ในที่เดียว
5 สรุ ปผลของการทดลองและบทคัดย่อเป็ นการเขียนเนื้ อหาเดียวกันและเหมือนกันทุกส่ วน
2. การกาหนดหัวข้อโครงงานควรเลือกข้อใดต่อไปนี้จึงเหมาะสมที่สุด
1 หัวข้อจากความสนใจของตนเอง
2 หัวข้อโครงงานที่มีผศู้ ึกษา ยังมีไม่มาก
3 หัวข้อโครงงานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีที่ทนั สมัย
4 หัวข้อโครงงานกาลังได้รับความนิยมในขณะนั้น
5 หัวข้อที่มีผทู ้ าโครงงานคล้ายคลึงกันและมีขอ้ มูลมากมาย
3. ข้อใดส่ งผลที่ดีต่อการนาเสนอให้มีความน่าสนใจน้อยที่สุด
1 เตรี ยมเนื้อหาเหมาะสมกับเวลา
2 การอ่านข้อความจากสไลด์ในการนาเสนอ
3 ใช้ความเร็ วในการพูดเป็ นธรรมชาติของตนเอง
4 เลือกยืนหรื อนัง่ นาเสนอตามความเหมาะสมมากที่สุด
5 การนาเสนอโดยมีการพูดติดตลกให้ผฟู ้ ังผ่อนคลาย
4. ข้อใดเป็ นขั้นตอนแรกในการดาเนินการตามแผนที่วางไว้ หลังจากออกแบบและวางแผนการทาโครงงาน
เรี ยบร้อยแล้ว
1 ปรับปรุ งให้มีประสิ ทธิ ภาพที่ดีข้ ึน
2 ทดสอบและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น
3 จดบันทึกปั ญหาที่เกิดขึ้นเพื่อง่ายต่อการจัดเก็บ
4 จัดเตรี ยม จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่ องมือที่ใช้ในโครงงาน
5 ลงมือทากิจกรรมตามโครงงานที่ออกแบบและวางแผนไว้

5. นวัตกรรมสิ่ งอานวยความสะดวกในปั จจุบนั เป็ นผลมาจากการทาโครงงานแก้ปัญหา สื บต่อกันมา
จนได้นวัตกรรมต่าง ๆ ให้ใช้ในปั จจุบนั โครงงานในข้อใดกาหนดปั ญหาเพื่อต่อยอดได้เหมาะสม
กับสังคมในปั จจุบนั และน่าสนใจมากที่สุด
1 โครงงานแผนผังอินโฟกราฟิ ก ระบบขนส่ งมวลชนในกรุ งเทพฯ และปริ มลฑล
2 โครงงานแอปพลิเคชันบนสมาร์ ตโฟน รดน้ าสวนหย่อมอัตโนมัติ
3 โครงงานหลังคาสี เขียว (Green roof) ลดความร้อนในบ้าน
4 โครงงานแผงโซลาร์ เซลล์ ติดตามดวงอาทิตย์
5 โครงงานเคสสมาร์ ตโฟน ทาด้วยยางพารา
6. ข้อใดเป็ นขั้นตอนการจัดทาโครงงานที่ถูกต้อง
ก. ออกแบบและวางแผนการทาโครงงาน
ข. รวบรวมข้อมูลและกาหนดขอบเขตของปั ญหา
ค. กาหนดปั ญหา
ง. ดาเนินงานและสรุ ปผล
จ. นาเสนอและเผยแพร่ ผลงาน
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7. การรวบรวมข้อมูลในข้อใด ทาให้ได้ขอ้ มูลโครงงานเทคโนโลยีดา้ นพลังงาน ตรงตามความต้องการมากที่สุด
1 ค้นหาจากหนังสื อและวารสาร
2 สอบถามสัมภาษณ์ผคู้ นในชุมชน
3 สังเกตอาคารบ้านเรื อนที่ใช้พรรณไม้สีเขียวลดความร้อนบนหลังคา
4 สื บค้นโครงงานลักษณะเดียวกันทางเว็บไซต์ Sciencedirect, ThaiLIS
5 ข้อมูลจากการประชุมสัมมนาด้านประหยัดพลังงานด้วยเทคโนโลยีหลังคาสี เขียว
8. ในการนาเสนอและเผยแพร่ ผลงาน แม้บทคัดย่อจะอยูห่ น้าสุ ด แต่สามารถเขียนได้หลังสุ ด เพราะเหตุผลใน
ข้อใด
1 บทคัดย่อ ต้องใช้ขอ้ มูลอ้างอิงในภาคผนวก
2 รอทราบค่าผลการทดลอง แล้วนามาเขียนแบบย่อให้กะทัดรัด
3 ต้องรอให้บทนาเขียนเสร็ จก่อน แล้วจึงนาค่าจากบทนามาเขียนบทคัดย่อ
4 บทคัดย่อต้องใช้ขอ้ มูลจากการสรุ ปผลและทุกส่ วนของรายงานทั้งหมดมาเขียนอย่างย่อ
5 เพื่อลดการโจรกรรมผลงานของผูอ้ ื่นมาเขียนรายงาน นาเสนอ จึงสามารถเขียนเมื่อโครงงานเสร็ จ

9. ข้อใดกาหนดขอบเขตของปั ญหาที่จะศึกษาในการทาโครงงานอิฐมวลเบาจากเปลือกหอยได้เหมาะสม
ที่สุด
1 เพื่อสร้างอิฐมวลเบาจากเปลือกหอยแครง
2 เพื่อลดปริ มาณขยะของเปลือกหอยแครง และขยะจากภาคการเกษตร
3 โครงงานนี้ครอบคลุมเฉพาะกรณี ศึกษาเปลือกหอย 3 ชนิ ด ได้แก่ หอยแครง หอยแมลงภู่ หอยนางรม
4 เพื่อศึกษาช่วงอุณหภูมิและความชื้นที่เหมาะสมกับการทาอิฐมวลเบาจากเปลือกหอย
5 โครงงานนี้เพื่อตรวจสอบคุณภาพอิฐมวลเบาจากเปลือกหอยแครงกับอิฐมวลเบาที่ขายในท้องตลาด
10. การกาหนดหัวข้อโครงงานในข้อใดนิยมใช้ในการทาโครงงานระดับมัธยมมากที่สุด
1 หัวข้อที่ตนเองเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญ
2 หัวข้อที่ครู ที่ปรึ กษาแนะนา
3 โครงงานสัมพันธ์กบั วิชาที่เรี ยนมา
4 ปัญหาของประเทศชาติที่ตอ้ งการแก้ไข
5 โครงงานที่ชื่นชอบสนใจต้องการศึกษาหาคาตอบ

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-Test)

1.
2.
3.
4.
5.

3
1
2
4
1

6.
7.
8.
9.
10.

3
4
4
3
5

แบบทดสอบหลังเรียน (Post-Test)

ชื่อ ________________________________________________ เลขที่ ______ ชั้น _____
นักเรียนใช้ ดินสอระบายลงใน

หน้ าคาตอบทีถ่ ูกต้ องให้ เต็มวง

1. การกาหนดหัวข้อโครงงานในข้อใดนิยมใช้ในการทาโครงงานระดับมัธยมมากที่สุด
1 หัวข้อที่ตนเองเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญ
2 หัวข้อที่ครู ที่ปรึ กษาแนะนา
3 โครงงานสัมพันธ์กบั วิชาที่เรี ยนมา
4 ปัญหาของประเทศชาติที่ตอ้ งการแก้ไข
5 โครงงานที่ชื่นชอบสนใจต้องการศึกษาหาคาตอบ
2. นวัตกรรมสิ่ งอานวยความสะดวกในปั จจุบนั เป็ นผลมาจากการทาโครงงานแก้ปัญหา สื บต่อกันมา
จนได้นวัตกรรมต่าง ๆ ให้ใช้ในปั จจุบนั โครงงานในข้อใดกาหนดปั ญหาเพื่อต่อยอดได้เหมาะสม
กับสังคมในปั จจุบนั และน่าสนใจมากที่สุด
1 โครงงานแผนผังอินโฟกราฟิ ก ระบบขนส่ งมวลชนในกรุ งเทพฯ และปริ มลฑล
2 โครงงานแอปพลิเคชันบนสมาร์ ตโฟน รดน้ าสวนหย่อมอัตโนมัติ
3 โครงงานหลังคาสี เขียว (Green roof) ลดความร้อนในบ้าน
4 โครงงานแผงโซลาร์ เซลล์ ติดตามดวงอาทิตย์
5 โครงงานเคสสมาร์ ตโฟน ทาด้วยยางพารา
3. การรวบรวมข้อมูลในข้อใด ทาให้ได้ขอ้ มูลโครงงานเทคโนโลยีดา้ นพลังงาน ตรงตามความต้องการ
มากที่สุด
1 ค้นหาจากหนังสื อและวารสาร
2 สอบถามสัมภาษณ์ผคู้ นในชุมชน
3 สังเกตอาคารบ้านเรื อนที่ใช้พรรณไม้สีเขียวลดความร้อนบนหลังคา
4 สื บค้นโครงงานลักษณะเดียวกันทางเว็บไซต์ Sciencedirect, ThaiLIS
5 ข้อมูลจากการประชุมสัมมนาด้านประหยัดพลังงานด้วยเทคโนโลยีหลังคาสี เขียว

4. ข้อใดกาหนดขอบเขตของปั ญหาที่จะศึกษาในการทาโครงงานอิฐมวลเบาจากเปลือกหอยได้เหมาะสม
ที่สุด
1 เพื่อสร้างอิฐมวลเบาจากเปลือกหอยแครง
2 เพื่อลดปริ มาณขยะของเปลือกหอยแครง และขยะจากภาคการเกษตร
3 โครงงานนี้ครอบคลุมเฉพาะกรณี ศึกษาเปลือกหอย 3 ชนิ ด ได้แก่ หอยแครง หอยแมลงภู่ หอยนางรม
4 เพื่อศึกษาช่วงอุณหภูมิและความชื้นที่เหมาะสมกับการทาอิฐมวลเบาจากเปลือกหอย
5 โครงงานนี้เพื่อตรวจสอบคุณภาพอิฐมวลเบาจากเปลือกหอยแครงกับอิฐมวลเบาที่ขายในท้องตลาด
5. ข้อใดเป็ นขั้นตอนการจัดทาโครงงานที่ถูกต้อง
ก. ออกแบบและวางแผนการทาโครงงาน
ข. รวบรวมข้อมูลและกาหนดขอบเขตของปั ญหา
ค. กาหนดปั ญหา
ง. ดาเนินงานและสรุ ปผล
จ. นาเสนอและเผยแพร่ ผลงาน
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6. การกาหนดหัวข้อโครงงานควรเลือกข้อใดต่อไปนี้จึงเหมาะสมที่สุด
1 หัวข้อจากความสนใจของตนเอง
2 หัวข้อโครงงานที่มีผศู้ ึกษา ยังมีไม่มาก
3 หัวข้อโครงงานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีที่ทนั สมัย
4 หัวข้อโครงงานกาลังได้รับความนิยมในขณะนั้น
5 หัวข้อที่มีผทู ้ าโครงงานคล้ายคลึงกันและมีขอ้ มูลมากมาย
7. ข้อใดเป็ นขั้นตอนแรกในการดาเนินการตามแผนที่วางไว้ หลังจากออกแบบและวางแผนการทาโครงงาน
เรี ยบร้อยแล้ว
1 ปรับปรุ งให้มีประสิ ทธิ ภาพที่ดีข้ ึน
2 ทดสอบและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น
3 จดบันทึกปั ญหาที่เกิดขึ้นเพื่อง่ายต่อการจัดเก็บ
4 จัดเตรี ยม จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่ องมือที่ใช้ในโครงงาน
5 ลงมือทากิจกรรมตามโครงงานที่ออกแบบและวางแผนไว้

8. ข้อใดกล่าวได้ถูกต้อง ในการสรุ ปผลของโครงงาน
1 ในการเขียนสรุ ปผลไม่ควรสรุ ปเฉพาะผลการทดลอง
2 สรุ ปผลและบทคัดย่อควรมีรูปและตารางประกอบ
3 ไม่ควรเขียนสรุ ปผลด้วยการคาดเดาโดยไม่มีขอ้ มูลสนับสนุน
4 สรุ ปผล คือ การย่อความทุกส่ วนของรายงานไว้ในที่เดียว
5 สรุ ปผลของการทดลองและบทคัดย่อเป็ นการเขียนเนื้ อหาเดียวกันและเหมือนกันทุกส่ วน
9. ในการนาเสนอและเผยแพร่ ผลงาน แม้บทคัดย่อจะอยูห่ น้าสุ ด แต่สามารถเขียนได้หลังสุ ด เพราะเหตุผล
ในข้อใด
1 บทคัดย่อ ต้องใช้ขอ้ มูลอ้างอิงในภาคผนวก
2 รอทราบค่าผลการทดลอง แล้วนามาเขียนแบบย่อให้กะทัดรัด
3 ต้องรอให้บทนาเขียนเสร็ จก่อน แล้วจึงนาค่าจากบทนามาเขียนบทคัดย่อ
4 บทคัดย่อต้องใช้ขอ้ มูลจากการสรุ ปผลและทุกส่ วนของรายงานทั้งหมดมาเขียนอย่างย่อ
5 เพื่อลดการโจรกรรมผลงานของผูอ้ ื่น มาเขียนรายงาน นาเสนอ จึงสามารถเขียนเมื่อโครงงานเสร็ จ
10. ข้อใดส่ งผลที่ดีต่อการนาเสนอให้มีความน่าสนใจน้อยที่สุด
1 เตรี ยมเนื้อหาเหมาะสมกับเวลา
2 การอ่านข้อความจากสไลด์ในการนาเสนอ
3 ใช้ความเร็ วในการพูดเป็ นธรรมชาติของตนเอง
4 เลือกยืนหรื อนัง่ นาเสนอตามความเหมาะสมมากที่สุด
5 การนาเสนอโดยมีการพูดติดตลกให้ผฟู ้ ังผ่อนคลาย

เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน (Post-Test)
1.
2.
3.
4.
5.

5
1
4
3
3

6.
7.
8.
9.
10.

1
4
3
4
2

แบบบันทึกสรุ ปผลการเรียนรู้
ชื่อ-นามสกุล _______________________________ เลขที่ _________ ชั้น ___________
วันที่ _________________________ เดือน _______________________ พ.ศ. ___________
คาชี้แจง นักเรี ยนบันทึกสรุ ปผลการเรี ยนรู ้จากหน่วยการเรี ยนรู ้น้ ี

นักเรี ยนยังไม่เข้าใจเรื่ องใดอีกบ้าง
ที่เกี่ยวกับหน่วยการเรี ยนรู ้น้ ี
ซึ่ งต้องการให้ครู อธิ บายเพิ่มเติม
___________________________
___________________________
___________________________

นักเรี ยนมีความรู ้สึกอย่างไร
หลังจากที่เรี ยนหน่วยการเรี ยนรู ้น้ ี
แล้ว
___________________________
___________________________

นักเรี ยนได้รับความรู้เรื่ องใดบ้าง
จากหน่วยการเรี ยนรู ้น้ ี
___________________________

___________________________

___________________________

______________________

___________________________
___________________________

_______________

_____________

หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 2
การทาโครงงาน
นักเรี ยนจะสามารถนาความรู้ความ
เข้าใจจากหน่วยการเรี ยนรู ้น้ ีไปใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจาวันได้
อย่างไรบ้าง
___________________________
___________________________
_____________

ผลงานที่นกั เรี ยนชอบและต้องการ
คัดเลื อกเป็ นผลงานดี เด่ น
จากหน่วยการเรี ยนรู ้น้ ีคือผลงาน
ใดบ้าง เพราะอะไร
___________________________
___________________________
_____________

นักเรี ยนได้ทากิจกรรมอะไรบ้าง
ในหน่วยการเรี ยนรู ้น้ ี
___________________________
___________________________

___________________________
___________________________
_____________

ชิ้นงานที่ 1 เรื่อง การออกแบบการแก้ปัญหาโดยใช้ กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม
วันที่________เดือน_______________พ.ศ.___________
ชื่อ_____________________________เลขที่______ชั้น__________
นักเรี ยนเลือกหัวข้อปั ญหาที่สนใจ 1 เรื่ อง จากนั้นออกแบบการแก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการ
ออกแบบเชิงวิศวกรรม
1. ระบุปัญหา
ปั จจุบนั ป่ าไม้จานวนมากถูกทาลายด้วยการะทาของมนุษย์ เช่น การตัดไม้เพื่อนาไปเผาถ่าน
นาไปสร้างที่อยูอ่ าศัย การถางพื้นที่ป่าไม้เพื่อรุ กล้ าเข้าไปทาการเกษตร ทาบ้านพัก ทารี สอร์ ต หรื อการตัดไม้
เพื่อทากิจกรรมต่าง ๆ นอกจากนี้ภยั ธรรมชาติเอง อย่างไฟไหม้ป่าในฤดูร้อน ก็เป็ นสาเหตุหนึ่งในการทาให้
พื้นที่ป่าไม้ลดลง กลุ่มคนที่เล็งเห็นถึงปั ญหานี้จึงได้จดั ทากิจกรรมปลูกป่ าขึ้น ในการปลูกป่ าแต่ละครั้ง
จะมีการปลูกต้นกล้าเป็ นจานวนมาก แต่มีตน้ กล้าบางส่ วนที่ไม่สามารถเจริ ญเติบโตได้ เนื่องจากดิน
ในบางพื้นที่ไม่มีธาตุอาหารที่เพียงพอต่อการเจริ ญเติบโต หรื อต้นกล้าเมื่อแกะออกจากถุงเพาะชาพลาสติก
มีการถูกรบกวนระบบราก จึงทาให้ตน้ ไม้เจริ ญเติบโตช้าหรื อไม่เจริ ญเติบโต
จากสถานการณ์ขา้ งต้น พบว่าการปลูกป่ าประสบปั ญหา ดังนี้
1. ดินในพื้นที่ป่ามีธาตุอาหารไม่เพียงพอในการเจริ ญเติบโตของต้นกล้าในระยะแรก
2. ต้นกล้าที่เพาะจากถุงเพาะชา เมื่อแกะถุงเพาะชาออก ระบบรากบางต้นถูกรวบกวน
เมื่อนาไปปลูกจึงไม่เจริ ญเติบโตหรื อเจริ ญเติบโตช้า
3. ถุงเพาะชาทาจากพลาสติกซึ่ งเป็ นขยะย่อยสลายยาก ใช้เวลานานในการย่อยสลาย
จากปั ญหาข้างต้น สามารถใช้การตั้งคาถาม 5W1H เข้ามาช่วย ซึ่ งจะทาให้เข้าใจองค์ประกอบ
ของปั ญหามากขึ้น และนาไปสู่ การแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม

นอกจากนี้การนาแผนภาพความคิดแบบก้างปลาเข้ามาช่วย เพื่อหาสาเหตุของปั ญหา ยังช่วยให้เข้าใจ
ปั ญหามากขึ้น อีกทั้งยังสามารถนาไปใช้ในการกาหนดขอบเขตของปั ญหาให้ชดั เจนยิง่ ขึ้น
นอกจากนี้การนาแผนภาพความคิดแบบก้างปลาเข้ามาช่วย เพื่อหาสาเหตุของปั ญหา
ยังช่วยให้เข้าใจปั ญหามากขึ้น อีกทั้งยังสามารถนาไปใช้ในการกาหนดขอบเขตของปั ญหาให้ชดั เจนยิง่ ขึ้น

จากการวิเคราะห์ปัญหาด้วยแผนภาพความคิดแบบก้างปลา สามารถระบุขอบเขตของปั ญหาได้ ดังนี้
สร้างก้อนเพาะปลูกสาเร็ จรู ปที่มีธาตุอาหารเพียงพอต่อการเจริ ญเติบโตของต้นกล้าในระยะแรก และ
สามารถนาไปปลูกได้โดยไม่ตอ้ งมีการแกะถุงเพาะชาออกโดยที่ถุงเพาะชาสามารถย่อยสลายได้
โดยใช้เวลาไม่นาน

โดยใช้เวลาไม่นาน
โดยใช้เวลาไม่นาน
โดยใช้เวลาไม่นาน
2. รวบรวมข้ อมูลและแนวคิดทีเ่ กีย่ วข้ องกับปั ญหา
ก่อนเริ่ มรวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปั ญหา ควรมีการกาหนดประเด็น
เพื่อช่วยในการสื บค้น โดยการตั้งคาถามในสิ่ งที่จาเป็ นต่อการแก้ปัญหาหรื อสิ่ งที่ตอ้ งการภายใต้ขอบเขต
และเงื่อนไขที่ระบุไว้ ซึ่ งจากสถานการณ์ขา้ งต้น สามารถกาหนดประเด็นในการสื บค้นได้ ดังนี้
 ดินที่ใช้เพาะปลูกต้นไม้ตอ
้ งมีธาตุอาหารอะไรบ้าง
 วัสดุที่ใช้เพาะปลูกต้นกล้ามีอะไรบ้าง
 พลาสติกชี วภาพคืออะไร ทาอย่างไร
 ปั จจัยอะไรบ้างมีผลต่อการปลูกป่ า
เมื่อกาหนดประเด็นในการรวบรวมข้อมูลได้ครบถ้วนแล้ว จึงสื บค้นข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ
เช่น การสื บค้นจากหนังสื อ เอกสารงานวิจยั โครงงานที่แก้ปัญหาเดียวกัน ข้อมูลจากเว็บไซต์ที่เชื่อถือได้
การสอบถามจากผูเ้ ชี่ยวชาญ ปราชญ์ชาวบ้าน เมื่อรวบรวมข้อมูลตามประเด็นต่าง ๆ ที่กาหนดไว้ได้แล้ว
ควรนามาสรุ ปและเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อให้ง่ายต่อการวิเคราะห์ และออกแบบแนวทางในการแก้ปัญหา ดังนี้

3. ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา
จากการรวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้อง สามารถนามาออกแบบหรื อสร้างทางเลือก
ในการแก้ปัญหา หากมีแนวคิดในการแก้ปัญหาหลายวิธี จากนั้นตัดสิ นใจเลือกแนวคิดที่เหมาะสม
เพื่อนามาพัฒนาเป็ นชิ้นงานหรื อวิธีการ จากสถานการณ์ขา้ งต้น สามารถออกแบบสร้างก้อนเพาะปลูก
สาเร็ จรู ปได้ ดังนี้

จากการออกแบบทางเลือกพบว่า แบบที่ 2 และแบบที่ 4 มีคะแนนเท่ากัน แต่เลือกแบบที่ 4
เพราะคุณภาพวัสดุปลูกดีกว่า ถึงจะมีราคาแพงกว่าเนื่ องจากมีการเพิม่ ส่ วนผสมของวัสดุปลูกมากขึ้น
ซึ่ งน่าจะช่วยเพิ่มธาตุอาหารในดินมากขึ้น และพืชสามารถนาไปใช้ในการเจริ ญเติบโต

วัสดุปลูก
 ดินร่ วน
 ขุยมะพร้าว
 แกลบดา
 มูลไส้เดือน
 ผักตบชวา






มูลไส้เดือน
ผักตบชวา
มูลไส้เดือน
ผักตบชวา
















มูลไส้เดือน
ผักตบชวา
มูลไส้เดือน
ผักตบชวา
มูลไส้เดือน
ผักตบชวา
มูลไส้เดือน
ผักตบชวา
มูลไส้เดือน
ผักตบชวา

มูลไส้เดือน
 ผักตบชวา
4. วางแผนและดาเนินการแก้ปัญหา
เมื่อทาการออกแบบวิธีการแก้ปัญหาเสร็ จแล้ว ในการปฏิบตั ิงานนั้นควรวางแผนกาหนดลาดับ
ขั้นตอนและเวลาที่ใช้ในแต่ละขั้นตอนให้ชดั เจน เพื่อช่วยในการประเมินเวลาและการกาหนดหน้าที่ของ
สมาชิกแต่ละคนให้เหมาะสม จากนั้นลงมือแก้ปัญหา พัฒนาวิธีการ หรื อสร้างชิ้นงานต้นแบบในแต่ละลาดับ
ขั้นตอนตามที่วางแผนไว้ โดยคานึงถึงความถูกต้อง ปลอดภัย และเหมาะสม จากสถานการณ์ขา้ งต้น
สามารถแสดงแผนปฏิบตั ิงานการสร้างก้อนเพาะปลูกสาเร็ จรู ปได้ ดังนี้


5. ทดสอบ ประเมินผล และปรั บปรุ งแก้ ไขวิธีการแก้ ปัญหาหรือชิ้นงาน
เมื่อสร้างชิ้นงานด้วยต้นแบบเสร็ จแล้ว ต้องมีการทดสอบและประเมินผลการใช้งานชิ้นงาน
ต้นแบบ หรื อวิธีการสร้างขึ้นเพื่อแก้ปัญหาว่าสามารถแก้ปัญหาได้ตามที่ตอ้ งการหรื อไม่ สามารถใช้งานได้ดี
มากน้อยเพียงใด มีขอ้ บกพร่ องอย่างไร และควรแก้ไขในส่ วนใดบ้าง ซึ่ งคาถามเหล่านี้จะช่วยให้การทดสอบ
และประเมินผลละเอียดมากยิง่ ขึ้น ในการทดสอบควรมีการกาหนดประเด็นในการทดสอบ เพื่อจะได้นา
ข้อมูลมาปรับปรุ งแก้ไขชิ้นงานต้นแบบหรื อวิธีการในการแก้ปัญหาให้มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น
จากสถานการณ์ขา้ งต้น สามารถกาหนดประเด็นในการทดสอบก้อนเพาะปลูกสาเร็ จรู ปได้ ดังนี้
 ก้อนเพาะปลูกช่วยให้อต
ั ราการงอกของเมล็ดพืชมีมากน้อยเพียงใด
 ก้อนเพาะปลูกทาให้ตน
้ กล้าเจริ ญเติบโตได้ดีเท่าไร และระบบรากของต้นกล้าแพร่ กระจาย
ได้ดีหรื อไม่
 ถุงเพาะชาจากพลาสติกชี วภาพของก้อนเพาะปลูกใช้เวลาย่อยสลายนานเท่าไร
 เมื่อนาก้อนเพาะปลูกไปปลูกป่ าอัตราการรอดของต้นกล้ามากน้อยเพียงใด
 เมื่อนาก้อนเพาะปลูกไปปลูกป่ าต้นกล้าเจริ ญเติบโตดี เพียงใด เมื่อเทียบกับวิธีเดิม
6. นาเสนอวิธีการแก้ปัญหา ผลการแก้ปัญหาหรือชิ้นงาน
การนาเสนอเป็ นขั้นตอนที่ใช้แสดงแนวคิดและขั้นตอนการแก้ปัญหาของชิ้นงาน หรื อวิธีการ
ที่สร้างขึ้นตั้งแต่ตน้ จนจบ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ ู ที่สนใจสามารถเห็นภาพและแนวทางการแก้ปัญหา
ตลอดจนปั ญหาที่เกิดขึ้นและแนวทางการปรับปรุ งแก้ไขให้มีประสิ ทธิ ภาพ โดยอาจนาเสนอในรู ปแบบ
รายงาน รู ปเล่ม โครงงาน แผ่นพับ โปสเตอร์ โดยการนาเสนอควรอธิ บายให้เข้าใจง่าย ชัดเจน กระชับ
ตรงประเด็น และน่าสนใจ

บันทึกหลังการสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
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ปัญหาอุปสรรค
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แนวทางแก้ไข
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ลงชื่อ.......................................... (ผู้บันทึก)
(นางสาวสิริกร เกตุประเสริฐวงศ์)
ความเห็นของหัวหน้าฝ่ายวิชาการ
................................................................................................................................................................. ...........
............................................................................................................................................................................

ลงชื่อ ..............................................................
(นางสาวนุชจรี กลิ่นมณฑา)
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
ความเห็นของผู้อานวยการโรงเรียน
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............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ................................................................
(นางสาวทัศนา จรจวบโชค)
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดบางกะพ้อม(คงลาภยิ่งประชานุสรณ์)

