
 
 

 
 
 

 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ 
รายวิชา การออกแบบและเทคโนโลยี 2  รหัสวิชา ว30163 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 

 
 
 
 
 

ผู้สอน 
ชื่อ นางสาวสิริกร  เกตุประเสริฐวงศ์ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

 
 
 
 
 

โรงเรียนวัดบางกะพ้อม (คงลาภยิ่งประชานุสรณ์)  จังหวัดสมุทรสงคราม 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

 

 



 
 

 
 
 
 
 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ โรงเรียนวัดบางกะพ้อม (คงลาภยิ่งประชานุสรณ์) 
ที่           -                       วันที ่ 28 พฤษภาคม  2564                            
เรื่อง ขออนุมัตใิช้แผนการจัดการเรียนรู้ 
 

เรียน ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบางกะพ้อม (คงลาภยิ่งประชานุสรณ์) 
  ตามที่ข้าพเจ้า นางสาวสิริกร  เกตุประเสริฐวงศ์  ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย  กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่   5 รายวิชา การออกแบบ
และเทคโนโลยี 2 รหัสวิชา ว30163 จ านวน 1 หน่วยกิต ในภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา  2564  นั้น 
  ข้าพเจ้าจึงได้วิเคราะห์ตัวชี้วัด ค าอธิบายรายวิชา  โครงสร้างรายวิชา เพ่ือจัดท าการออกแบบหน่วย
การเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้รายคาบ ตามหลักสูตรโรงเรียนวัดบางกะพ้อม (คงลาภยิ่งประชานุสรณ์) โดยจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และได้น าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้
บรรลุเป้าหมายของหลักสูตรต่อไป 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
 
      ลงชื่อ 
              ( นางสาวสิริกร เกตุประเสริฐวงศ์ )  
                       ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 
 
 

ความเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
      ลงชื่อ................................................................. 
                    ( นางสาวตวงรัตน์  น่าบัณฑิต ) 
            หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 

 
 
 

ความเห็นของผู้บังคับบัญชา 
 

ความเห็นของฝ่ายวิชาการ 
(ตรวจสอบ/นิเทศ/เสนอแนะ/รับรอง) 
แผนการจัดการเรียนรู้ มีส่วนประกอบที่ส าคัญ   ถูกต้องครบถ้วน         ไม่ถูกต้อง 
กระบวนการจัดการเรียนรู้  มีกิจกรรมที่หลากหลาย  เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
    เหมาะสมกับผู้เรียน  มีการบูรณาการ 
การใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้  มีการใช้สื่อ   มีการใช้แหล่งเรียนรู้ 
    มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ 
การวัดและประเมินผล  สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
    สอดคล้องกับกระบวนการจัดการเรียนรู้ 
    มีประเด็นการวัด เครื่องมือวัด และเกณฑ์การวัด 
 
ข้อเสนอแนะ .................................................................................................................. ......................................... 
         ............................................................................................................................. .............................. 
 
       ลงชื่อ ............................................................ .. 
        (นางสาวนุชจรี   กลิ่นมณฑา) 
                หวัหน้าฝ่ายวิชาการ 
       โรงเรียนวัดบางกะพ้อม (คงลาภยิ่งประชานุสรณ์) 
       วันที่..........เดือน..............................พ.ศ.............. 
ความเห็นของผู้อ านวยการโรงเรียน 
(ตรวจสอบ/นิเทศ/เสนอแนะ/รับรอง) 
............................................................................................................................. ................................................. 
........................................................................... ...................................................................................................  
 
 อนุมัติให้ใช้ท าการสอนได้ 
       ลงชื่อ................................................................ 
        (นางสาวทัศนา   จรจวบโชค) 
                                                               ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบางกะพ้อม(คงลาภยิ่งประชานุสรณ์)    
       วันที่..........เดือน..............................พ.ศ.............. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
   แผนการจัดการเรียนรู้ เล่มนี้ประกอบด้วย 
   1. ค าอธิบายรายวิชา   
   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 

 
สาระท่ี 4 เทคโนโลยี 

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด 

มาตรฐาน ว 4.1  
 เข้าใจแนวคิดหลักของเทคโนโลยี เพ่ือการ
ด ารงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ใช้
ความรู้และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
ศาสตร์อื่น ๆ เพ่ือแก้ปัญหา หรือพัฒนางานอย่างมี
ความคิดสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการออกแบบเชิง
วิศวกรรม เลือกใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม โดยค านึงถึง
ผลกระทบต่อชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม 

1. ประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะจากศาสตร์ต่าง ๆ 
 รวมทั้งทรัพยากรในการท าโครงงานเพื่อแก้ปัญหา 
 หรือพัฒนางาน 
 

มาตรฐาน ว 4.2 
 เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงค านวณในการแก้ปัญหาที่
พบในชีวิตจริงอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้การท างาน และ
การแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รู้เท่าทัน และมี
จริยธรรม 

1. รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล และใช้ความรู้ 
 ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ สื่อดิจิทัล เทคโนโลย ี
 สารสนเทศในการแก้ปัญหาหรือเพ่ิมมูลค่า 
 ให้กับบริการหรือผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตจริง 
 อย่างสร้างสรรค์ 

 
 

 
 
 
 
 



 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
 

รายวิชาพื้นฐาน เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5  เวลา 40 ชั่วโมง/ปี 
 
 ศึกษาแนวคิดหลักของการท าโครงงานเพ่ือแก้ปัญหาหรือพัฒนางาน โดยประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะจาก
ศาสตร์ต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรในการสร้างหรือพัฒนาชิ้นงานหรือวิธีการ  เพื่อแก้ปัญหาหรืออ านวยความสะดวก
ในการท างาน   
 โดยใช้กระบวนการส ารวจสถานการณ์ปัญหาที่สนใจ  เพื่อก าหนดหัวข้อโครงงานแล้วรวบรวมข้อมูลและ
แนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับปัญหา  ออกแบบแนวทางแก้ปัญหา  วางแผนและด าเนินการแก้ปัญหา  ทดสอบ  
ประเมินผล  ปรับปรุงแก้ไขวิธีการแก้ปัญหาหรือชิ้นงาน  และน าเสนอวิธีการแก้ปัญหา 
   เพ่ือให้ผู้เรียนตระหนักในคุณค่าของความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
ใช้ความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการด ารงชีวิต และการประกอบอาชีพ  
แสดงความชื่นชม ยกย่อง และเคารพสิทธิในผลงานของผู้คิดค้น เข้าใจผลกระทบทั้งด้านบวกและด้านลบของการ
พัฒนาทางวิทยาศาสตร์ต่อสิ่งแวดล้อมและต่อบริบทอ่ืน ๆ และศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม ท าโครงงานหรือสร้าง
ชิ้นงานตามความสนใจ 
 

 รหัสตัวชี้วัด 
 ว 4.1 ม.5/1 
 รวมทั้งหมด  1  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

โครงสร้างรายวิชา เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ม.5  
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ 
และตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู้ เวลาเรียน 
(ชั่วโมง) 

1 โครงงานกับกระบวนการเรียนรู้
และการแก้ปัญหา 
 
 
 
 
 

ว 4.1 ม.5/1 • การท าโครงงาน  
เป็นการประยุกต์ใช้ความรู้ 
และทักษะจากศาสตร์ต่าง ๆ  
รวมทั้งทรัพยากรในการสร้าง 
หรือพัฒนาชิ้นงานหรือวิธีการ  
เพ่ือแก้ปัญหาหรือ 
อ านวยความสะดวกในการท างาน 

20 

2 
3 

การท าโครงงาน 
ตัวอย่างโครงงานเพ่ือแก้ปัญหา
หรือพัฒนางาน   

ว 4.1 ม.5/1 
 

• การท าโครงงานการออกแบบและ
เทคโนโลยี   
สามารถด าเนินการได้ โดยเริ่มจาก 
การส ารวจสถานการณ์ปัญหา 
ที่สนใจ เพ่ือก าหนดหัวข้อโครงงาน 
แล้วรวบรวมข้อมูลและแนวคิด 
ที่เก่ียวข้องกับปัญหา ออกแบบ
แนวทางการแก้ปัญหา วางแผน 
และด าเนินการแก้ปัญหา ทดสอบ 
ประเมินผล  ปรับปรุงแก้ไขวิธีการ
แก้ปัญหาหรือชิ้นงาน และน าเสนอ
วิธีการแก้ปัญหา 

20 

รวมเวลาเรียน 40 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
โครงสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ม.5 

เวลา 40 ชั่วโมง 
หน่วยการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ 

วิธีสอน/วิธีการจัด 
กิจกรรมการเรียนรู้ 

ทักษะที่ได้ การประเมิน 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
1. การออกแบบและการ

เขียนอัลกอริทึม 
แผนที่ 1 แนวคิดเชิง

นามธรรม 
แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 
(Problem - based Learning) 

-  ทักษะการคิดเชิงค านวณ 
-  ทักษะการสื่อสาร 
-  ทักษะการท างานร่วมกัน 
-  ทักษะกระบวนการคิดอย่างมี

วิจารณญาณ 

-   ตรวจผลงานการน าเสนอโดยใช้แนวคิด
เชิงนามธรรมเพ่ือใช้ในการแก้ปัญหา
ตามที่ก าหนด 

- ตรวจแบบฝึกหัดที่ 1.1 เรื่องแนวคิดเชิง
นามธรรมกับการแก้ปัญหา 

-  ตรวจใบงานที่ 1.1 เรื่องแนวคิดเชิง
นามธรรม 

4 

แผนที่ 2 อัลกอริทึม
เบื้องต้น (1) 

แบบสืบเสาะหาความรู้ 5Es 
(5Es Instructional Model) 

-  ทักษะการคิดเชิงค านวณ 
-  ทักษะการสื่อสาร 
-  ทักษะการท างานร่วมกัน 
-  ทักษะกระบวนการคิดอย่างมี

วิจารณญาณ 
 
 
 
 

-  ตรวจผลงานการเขียนอัลกอริทึมเบื้องต้น 
- ตรวจแบบฝึกหัดที่ 1.2 เรื่องการเขียน

อัลกอริทึมด้วยภาษาธรรมชาติ 
-  ตรวจใบงานที่ 1.2 เรื่องอัลกอริทึม

เบื้องต้น 

4 



 
 

หน่วยการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ 
วิธีสอน/วิธีการจัด 
กิจกรรมการเรียนรู้ 

ทักษะที่ได้ การประเมิน 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
แผนที่ 3  อัลกอริทึม

เบื้องต้น (2) 
แบบสืบเสาะหาความรู้ 5Es 
(5Es Instructional Model) 

-  ทักษะการคิดเชิงค านวณ 
-  ทักษะการสื่อสาร 
-  ทักษะการท างานร่วมกัน 
-  ทักษะกระบวนการคิดอย่างมี

วิจารณญาณ 
 

-  ตรวจผลงานการเขียนอัลกอริทึมด้วย
รหัสจ าลองและผังงาน 

- ตรวจแบบฝึกหัดที่ 1.3 เรื่องการเขียน
อัลกอริทึมด้วยรหัสจ าลองและผังงาน 

-  ตรวจการปฏิบัติกิจกรรมการออกแบบ
อัลกอริทึม 

-  ตรวจการท าแบบฝึกหัดจาก Unit 
Question 1 

4 

2. การออกแบบและการ
เขียนโปรแกรมเบื้องต้น 

 
 

แผนที ่1 การเขียน
โปรแกรมเบื้องต้น 

แบบสืบเสาะหาความรู้ 5Es 
(5Es Instructional Model) 

- ทักษะการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- ทักษะการสังเกต 
- ทักษะการสื่อสาร 
- ทักษะการท างานร่วมกัน 

- สังเกตการใช้งานโปรแกรมเบื้องต้น
ตามท่ีก าหนด 

- ตรวจผลงานการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น
ตามท่ีก าหนด 

- ตรวจใบงานที่ 2.1 เรื่อง การเขียน
โปรแกรมเบื้องต้น 

6 
 
 
 

 

แผนที่ 2  ซอฟต์แวร์ที่ใช้
ในการเขียน
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 

แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 
(Problem - based Learning) 

- ทักษะการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- ทักษะการสื่อสาร 
- ทักษะการท างานร่วมกัน 

- สังเกตการใช้งานซอฟต์แวร์ในการเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

- ตรวจผลงานการใช้งานซอฟต์แวร์การ
เขียนโปรแกรม 

- ตรวจใบงานที่ 2.2 เรื่อง ซอฟต์แวร์ที่ใช้
ในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

4 
 



 
 

หน่วยการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ 
วิธีสอน/วิธีการจัด 
กิจกรรมการเรียนรู้ 

ทักษะที่ได้ การประเมิน 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
แผนที่ 3  การเขียน

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์จาก
อัลกอริทึม 

แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 
(Problem - based Learning) 

- ทักษะการคิดเชิงค านวณ 
- ทักษะการสื่อสาร 
- ทักษะการแก้ปัญหา 
- ทักษะการท างานร่วมกัน 
- ทักษะการใช้เทคโนโลยี 

- ตรวจการน าเสนอผลงานจากกรณีศึกษา
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

- ตรวจการปฏิบัติกิจกรรมการออกแบบ
อัลกอริทึม 

- ตรวจการท าแบบฝึกหัดจาก Unit 
Question 2 

4 

3. การจัดการข้อมูล
สารสนเทศ 

แผนที่ 1 ข้อมูลกับ
สารสนเทศ (1)  

แบบสืบเสาะหาความรู้ 5Es 
(5Es Instructional Model) 

- ทักษะการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- ทักษะการสื่อสาร 
- ทักษะการท างานร่วมกัน 
- ทักษะการรวบรวมข้อมูล 

- ตรวจผลงานการจ าแนกข้อมูลและ
สารสนเทศเบื้องต้น 

- ตรวจใบงานที่ 3.1 เรื่อง ข้อมูลกับ
สารสนเทศ 

4 

แผนที่ 2 ข้อมูลกับ
สารสนเทศ (2)  

แบบสืบเสาะหาความรู้ 5Es 
(5Es Instructional Model) 

- ทักษะการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- ทักษะการสื่อสาร 
- ทักษะการท างานร่วมกัน 
- ทักษะการส ารวจค้นหา 

- ตรวจการน าเสนอข้อมูลโดยใช้โปรแกรม
ประมวลค า หรือโปรแกรมตารางท างาน 

- ตรวจการปฏิบัติกิจกรรมข้อมูลและ
สารสนเทศ 

- ตรวจการท าแบบฝึกหัดจาก Unit 
Question 3 

4 



 
 

หน่วยการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ 
วิธีสอน/วิธีการจัด 
กิจกรรมการเรียนรู้ 

ทักษะที่ได้ การประเมิน 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
4. การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศอย่างปลอดภัย 
แผนที่ 1 ความปลอดภัย

ของระบบ
สารสนเทศ 

แบบสืบเสาะหาความรู้ 5Es 
(5Es Instructional Model) 

-  ทักษะการสื่อสาร 
-  ทักษะการท างานร่วมกัน 
-  ทักษะกระบวนการคิดอย่างมี

วิจารณญาณ 
-  ทักษะการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

-   สังเกตการอภิปรายเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 

-  ตรวจแบบฝึกหัดที่ 4.1 เรื่อง การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย 

4 

แผนที่ 2
 จริยธรรมในการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

แบบบรรยาย 
(Lecture Method) 

- ทักษะการสื่อสาร 
-  ทักษะการแก้ปัญหา 
- ทักษะการท างานร่วมกัน 
-  ทักษะกระบวนการคิดอย่างมี

วิจารณญาณ 
-  ทักษะการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

-   สังเกตการอภิปรายเกี่ยวกับการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีจริยธรรม 

-  ตรวจการปฏิบัติกิจกรรมการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย 

-  ตรวจการท าแบบฝึกหัดจาก Unit 
Question 4 

2 



 
 

 

 
 

หน่วยการเรียนรู้ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
วิชา การออกแบบและเทคโนโลยี 2  รหัสวิชา ว30163  ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 1 หน่วยกิต 

สัดส่วนคะแนน ระหว่างภาค : ปลายภาค     80 : 20 
 
 

ที ่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

เวลา 
(ชม.) 

คะแนน เกณฑ์ 
การผ่าน 

ภาระงาน/
ชิ้นงานรวบยอด 

1 โครงงานกับกระบวนการเรียนรู้
และการแก้ปัญหา 

ว 4.1 ม.5/1 20 15 5 - ชิ้นงาน 
- แบบทดสอบ 

2 การท าโครงงาน 
 

ว 4.2 ม.1/2 14 35 15 - ชิ้นงาน 
- แบบทดสอบ 

3 ตัวอย่างโครงงานเพ่ือแก้ปัญหา
หรือพัฒนางาน   

ว 4.2 ม1/3 6 30 13 - ชิ้นงาน 
- 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  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5  เวลา 1 ชั่วโมง 
 

๑. สาระ/มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด (พื้นฐาน) ผลการเรียนรู้ (เพิ่มเติม) 
 มาตรฐาน ว 4.1  เข้าใจแนวคิดหลักของเทคโนโลยีเพ่ือการด ารงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง 
  อย่างรวดเร็ว ใช้ความรู้และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และศาสตร์อ่ืน ๆ  
  เพ่ือแก้ปัญหาหรือพัฒนางานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ ด้วยกระบวนการออกแบบ 
  เชิงวิศวกรรม เลือกใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม โดยค านึงถึงผลกระทบต่อชีวิต  
  สังคม และสิ่งแวดล้อม 
 ตัวช้ีวัด 
 ว 4.1 ม.5/1 ประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะจากศาสตร์ต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรในการท าโครงงาน
  เพ่ือแก้ปัญหาหรือพัฒนางาน 
 
๒. สาระส าคัญ 
 1.  โครงงานเป็นกิจกรรมที่เน้นทักษะกระบวนการ โดยนักเรียนเป็นผู้คิดค้น วางแผน และลงมือปฏิบัติ 
  เพ่ือให้งานส าเร็จภายใต้ค าแนะน าของครูหรือผู้เชี่ยวชาญ โครงงานประกอบด้วยโครงงานประเภททดลอง 
โครงงานประเภทส ารวจรวบรวมข้อมูล โครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์ หรือการพัฒนา และโครงงานประเภททฤษฎี
หรืออธิบาย 
 2.  โครงงานคณิตศาสตร์เป็นงานที่ผู้ท าได้คิดอย่างอิสระ ฝึกปฏิบัติในข้อที่สงสัย โดยอาศัยความรู้ หลักการ 
แนวคิด และทฤษฎีทางคณิตศาสตร์ไปเชื่อมโยงกับประเด็นปัญหาที่จะศึกษา ประกอบด้วย 3 ลักษณะ คือ งาน
ศึกษาค้นคว้า งานสร้างทฤษฎีบทหรือสูตรใหม่ ๆ งานประยุกต์ความรู้ไปใช้ 
3.  โครงงานวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภท
สิ่งประดิษฐ์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทส ารวจ และโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททฤษฎี ซึ่งแต่ละประเภทจะมี
ลักษณะแตกต่างกันออกไปตามลักษณะเฉพาะ แต่วิธีและข้ันตอนการท าโครงงานจะใช้ทักษะและกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์เข้ามาประยุกต์ใช้ โดยมีวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และจิต
วิทยาศาสตร์ เข้ามาช่วยในการด าเนินกิจกรรมโครงงานให้ส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย 
 4.  การพัฒนาหรือศึกษาโครงงานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ จะมุ่งเน้นพัฒนาในด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์  โดย
ใช้อุปกรณ์และกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมเข้ามาช่วยในการพัฒนา ซึ่งโครงงานคอมพิวเตอร์ประกอบด้วย 
โครงงานพัฒนาสื่อเพ่ือการศึกษา โครงงานพัฒนาเครื่องมือ โครงงานจ าลองทฤษฎี โครงงานการประยุกต์ใช้งาน 
และโครงงานพัฒนาเกม 
 5.  โครงงานสะเต็มศึกษา เป็นการประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยอาศัย
กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมเข้ามาช่วยในการสร้างหรือพัฒนาเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมให้ส าเร็จลุล่วงตาม
เป้าหมาย และใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด 



 
 

 
 6.  เทคโนโลยีท าให้เกิดความก้าวหน้าของสิ่งต่าง ๆ โดยอาศัยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม ซึ่งเป็น
กระบวนการแก้ปัญหาหรือพัฒนางานอย่างเป็นระบบ ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน คือ ขั้นระบุปัญหา ขั้นรวบรวม
ข้อมูลและแนวคิดที่เก่ียวข้องกับปัญหา ขั้นออกแบบวิธีการแก้ปัญหา ขั้นวางแผนและด าเนินการแก้ปัญหา ขั้น
ทดสอบ ประเมินผล และปรับปรุงแก้ไขวิธีการแก้ปัญหา หรือชิ้นงาน และข้ันน าเสนอวิธีการแก้ปัญหา ผลการ
แก้ปัญหาหรือชิ้นงาน 
 
๓. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. อธิบายเกี่ยวกับความหมายและประเภทของโครงงาน (K) 
 2. วิเคราะห์ตัวอย่างโครงงานตามประเภทของโครงงาน (P) 
 3. มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ (A) 
 
๔. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

๑. มีวินัย 
๒. ใฝ่เรียนรู ้
๓. มุ่งม่ันในการท างาน 

 
๕. สาระการเรียนรู้ 
 การท าโครงงานเป็นการคิดค้น วางแผน และลงมือปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือให้งานหรือสิ่งที่ท าอยู่นั้น ส าเร็จ
ลุล่วงภายใต้ค าแนะน า ซึ่งการท าโครงงานจะมีอยู่หลายประเภท ประกอบด้วย โครงงานประเภท ทดลอง โครงงาน
ประเภทส ารวจรวบรวมข้อมูล โครงงานประเภททฤษฎีหรืออธิบาย โครงงานประเภท สิ่งประดิษฐ์หรือการ
พัฒนา 
 
๖. ความเข้าใจที่คงทน 
   นักเรียนเข้าใจว่า การท าโครงงานเป็นการประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะจากศาสตร์ต่าง ๆ รวมทั้ง
ทรัพยากรในการสร้างหรือพัฒนาชิ้นงานหรือวิธีการ โดยใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เพื่อแก้ปัญหาหรือ
อ านวยความสะดวกในชีวิตประจ าวัน 
 
๗. ค าถามท้าทาย 
 1.  โครงงานมีความส าคัญอย่างไรกับการด าเนินชีวิตประจ าวันของมนุษย์ 
 2.  โครงงานแต่ละประเภทมีลักษณะเด่นอย่างไร 
 3.  การเรียนรู้โครงงานคณิตศาสตร์มีประโยชน์อย่างไร 
 4.  โครงงานคณิตศาสตร์ประเภทงานศึกษาค้นคว้ามีวัตถุประสงค์เพ่ืออะไร 
 5.  ผู้ที่จะท าโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทงานสร้างทฤษฎีบทหรือสูตรใหม่ ๆ จะต้องมีคุณสมบัติอย่างไร 
 6.  การท าโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทงานประยุกต์ความรู้ไปใช้ สามารถสร้างหรือพัฒนางานใดได้บ้าง 
 7.  นักเรียนคิดว่าผลงานที่เกิดจากการท าโครงงานวิทยาศาสตร์มีอะไรบ้าง 
 8.  นักเรียนสามารถน าความรู้เกี่ยวกับโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลองไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้
อย่างไร 
 9.  นักเรียนจะน าความรู้เกี่ยวกับโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ไปประยุกต์ใช้ในชุมชนของนักเรียน
ได้อย่างไร 



 
 

 
  10. การท าโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทส ารวจ เมื่อมีการรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ มาแล้ว จะต้องท าอะไรกับ
ข้อมูลเหล่านั้น 
  11. ปัจจุบันประเทศไทยมีโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททฤษฎีใด ที่มีการน ามาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจ าวัน
อย่างแพร่หลาย 
  12. การพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์เป็นการมุ่งเน้นพัฒนาในด้านใด 
  13. โครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทพัฒนาสื่อเพ่ือการศึกษาจะอยู่ในรูปแบบใด 
  14. โครงงานพัฒนาเครื่องมือเป็นโครงงานที่เน้นในการพัฒนาสิ่งใด 
  15. ถ้าต้องการท าโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทจ าลองทฤษฎี เรื่อง การจ าลองระบบไหลเวียนโลหิต นักเรียน
จะใช้เครื่องมือใดในการท างานจึงจะเหมาะสม 
  16. นักเรียนคิดว่ามีอะไรบ้างที่เกิดจากการพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทการประยุกต์ใช้งาน 
  17. เกมใดบ้างที่เน้นกระบวนการคิดสอดแทรกไปกับเนื้อหาของเกมนั้น 
  18. โครงงานสะเต็มศึกษามีลักษณะอย่างไร และเน้นให้เกิดสิ่งใด 
  19. โครงงานสะเต็มศึกษาที่เกี่ยวกับพลังงาน และโครงงานสะเต็มศึกษาที่เก่ียวกับการประยุกต์ใช้งาน มีจุดเน้น
ต่างกันอย่างไร 
   20. ปัจจุบันมีการน าโครงงานสะเต็มศึกษาไปใช้ในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างไรบ้าง 
  21. โครงงานสะเต็มศึกษาที่เกี่ยวกับการเกษตรสามารถช่วยแก้ปัญหาการเกษตรได้อย่างไร 
  22. กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมมีก่ีขั้นตอน อะไรบ้าง 
 
๘. กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ชั่วโมงท่ี ๑ 
๑) ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน  
 กระตุ้นความสนใจ (Engagement) 
 1. นักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับความหมายของโครงงาน โดยตอบค าถาม ดังนี้ 
   ในชีวิตประจ าวันของนักเรียนเคยเห็นโครงงานหรือไม่  
  (เคย/ไม่เคย) 
   หากเคยเห็น นักเรียนเคยเห็นโครงงานอะไรบ้าง  
  (ตัวอย่างค าตอบ โครงงานคอมพิวเตอร์ โครงงานวิทยาศาสตร์) 
   นักเรียนคิดว่าโครงงานหมายถึงอะไร  
  (ตัวอย่างค าตอบ โครงงานเป็นแนวทางหนึ่งที่เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่จะพัฒนานักเรียนให้รู้จักคิด 
ค้นคว้าหาความรู้ และรู้จักแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ สามารถท างานและแก้ปัญหาร่วมกับผู้อื่นได้ การเรียนรู้ที่เกิด
จากการปฏิบัติจริงนี้ นักเรียนจะเรียนรู้ จดจ า และสามารถน าไปใช้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ทั้งยังได้พัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ กระบวนการคิด และสนใจใฝ่หาความรู้ด้วยตนเอง เพ่ือพัฒนาให้เป็นบุคคลที่มีศักยภาพอย่าง
แท้จริง) 
 
๒) ขั้นสอน 
    ส ารวจค้นหา (Exploration) 
 2. นักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับประเภทของโครงงาน โดยเขียนบันทึกค าตอบเป็นแผนภาพความคิด
บนกระดาน ดังตัวอย่าง 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3. นักเรียนร่วมกันศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับความหมายและประเภทของโครงงานจากแหล่งการเรียนรู้
ต่าง ๆ อย่างหลากหลาย เช่น การสอบถามจากครูหรือผู้ปกครอง และห้องสมุด 
 

อธิบายความรู้ (Explanation) 
 4.  นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์เกี่ยวกับลักษณะของโครงงาน โดยเขียนบันทึกค าตอบเป็นแผนภาพความคิด
บนกระดาน ดังตัวอย่าง 
 
 
 
 
 

  
 5. นักเรียนแบ่งกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์เกี่ยวกับลักษณะของโครงงานแต่ละประเภท โดยตอบค าถาม ดังนี้ 
   โครงงานประเภททดลอง โครงงานประเภทส ารวจรวบรวมข้อมูล โครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์หรือ
การพัฒนา โครงงานประเภททฤษฎีหรืออธิบาย มีลักษณะอย่างไร   
  (ตัวอย่างค าตอบ 
  1. โครงงานประเภททดลอง (Experimental Research Project) เป็นโครงงานที่มีการออกแบบ
การทดลอง เพื่อท าการศึกษาผลของตัวแปรหนึ่งที่มีต่อตัวแปรอีกตัวหนึ่งที่ต้องการศึกษา โดยท าการควบคุมตัวแปร
อ่ืน ๆ ที่อาจจะส่งผลต่อตัวแปรที่ต้องการจะศึกษา โครงงานที่จัดเป็นประเภทโครงงานทดลองได้จะต้องเป็น
โครงงานที่มีการจัดกระท าตัวแปรต้น หรือที่เรียกว่า ตัวแปรอิสระ มีการจัดตัวแปร และควบคุมตัวแปรอ่ืน ๆ ที่ไม่
ต้องการศึกษาออกไป ขั้นตอนการด าเนินงานของโครงงานประกอบด้วย การก าหนดปัญหา การตั้งจุดประสงค์หรือ
สมมุติฐาน การออกแบบการทดลอง การด าเนินการทดลอง การรวบรวมข้อมูล การแปรผลและการสรุป โครงงาน
ประเภทนี้อาจเป็นการทดลองเพ่ือแก้ปัญหาใดปัญหาหนึ่ง หรือเป็นการทดลองซ ้าการทดลองของนักวิทยาศาสตร์ 
หรือนักคณิตศาสตร์ที่มีชื่อเสียงก็ได้ 
  2. โครงงานประเภทส ารวจรวบรวมข้อมูล (Survey Research Project) โครงงานประเภทนี้
แตกต่างจากโครงงานประเภทแรก คือ ไม่มีการก าหนดตัวแปรอิสระที่ต้องการศึกษาเหมือนโครงงานประเภท
ทดลอง โครงงานประเภทส ารวจรวบรวมข้อมูลนี้ ผู้ท าโครงงานเพียงต้องการส ารวจรวบรวมข้อมูลและน าข้อมูล
เหล่านั้นมาแบ่งเป็นหมวดหมู่ และน าเสนอในรูปแบบต่าง ๆ ตามความเหมาะสม เพ่ือให้เห็นลักษณะหรือ
ความสัมพันธ์ในเรื่องที่ต้องการศึกษาได้ชัดเจนยิ่งขึ้น 
 

 ประเภท 

ของโครงงาน 

 

โครงงานประเภททดลอง 

 

โครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์
หรือการพัฒนา 

โครงงานประเภททฤษฎี
หรืออธิบาย 

 

โครงงานประเภทส ารวจ
รวบรวมข้อมูล 

สิ่งที่ผู้ท าโครงงาน 

ได้เรียนรู ้

 

โครงงาน 

การน าไปใช้จริง 

ในชีวิตประจ าวัน 



 
 

 
  3. โครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์หรือการพัฒนา (Developmental Research Project or 
Invention) โครงงานประเภทนี้เป็นการพัฒนาหรือประดิษฐ์เครื่องมือเครื่องใช้ หรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ให้ใช้งานได้
ตามจุดประสงค์ โดยอาศัยความรู้และหลักการทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ อาจเป็นการประดิษฐ์สิ่งใหม่ที่ไม่เคย
มีมาก่อน หรือปรับปรุงอุปกรณ์หรือสิ่งประดิษฐ์ที่มีอยู่แล้วมาใช้งานให้ดีกว่าเดิมได้ นอกจากนั้นอาจเป็นการเสนอ
หรือสร้างแบบจ าลองมาตามความคิดเพ่ือแก้ปัญหาใดปัญหาหนึ่งก็ได้ 
  4. โครงงานประเภททฤษฎีหรืออธิบาย (Theoretical Research Project) เป็นโครงงานที่เสนอ
ทฤษฎี หรือแนวความคิดใหม่ ๆ อาจจะอยู่ในรูปของสมการ หรือค าอธิบายก็ได้ โดยผู้เสนอได้ตั้งกติกาหรือข้อตกลง
นั้น อาจใช้กติกาหรือข้อตกลงเดิมมาอธิบายสิ่งหรือปรากฏการณ์ต่าง ๆ ในแนวทางใหม่ ๆ ทฤษฎี หลักการ
แนวความคิด หรือจินตนาการที่เสนอนี้อาจยังใหม่ หรือเป็นทฤษฎีที่ไม่มีใครคิดมาก่อน หรืออาจขัดแย้งกับทฤษฎี
เดิม หรือขยายทฤษฎีหรือแนวความคิดเดิมก็ได้  
การท าโครงงานนี้ได้อย่างมีเหตุผล น่าเชื่อถือ โดยทั่วไปโครงงานประเภทนี้มักเป็นโครงงานทางวิทยาศาสตร์หรือ
คณิตศาสตร์บริสุทธิ์) 
 
 6. นักเรียนแต่ละกลุ่มวิเคราะห์เกี่ยวกับตัวอย่างของโครงงานแต่ละประเภท โดยเขียนบันทึกค าตอบเป็น
แผนภาพความคิดบนกระดาน ดังตัวอย่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 โครงงานประเภท 

ทดลอง 

โครงงานการทดลอง 

ยากันยุงจากพืชสมุนไพร 

โครงงานการทดลอง 

การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน 

โครงงานการทดลอง 

ปลูกพืชสวนครัว 

โดยใช้ปุ๋ยวิทยาศาสตร ์

โครงงานการทดลอง 

การกรองน้ าใส 

 
โครงงานประเภท 

ส ารวจรวบรวมข้อมลู 

โครงงานส ารวจ 

ค าที่มักเขียนผดิ 

โครงงานส ารวจการเข้าใช้ 

บริการห้องสมุดโรงเรียน 

โครงงานส ารวจปริมาณการใช้ 

ขยะพลาสติกในโรงเรียน 

โครงงานส ารวจการใช้ 

ค าคะนองในหนังสือพิมพ์ 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      ขยายความเข้าใจ (Elaboration) 
 7. นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์ โดยตอบค าถามกระตุ้นความคิด ดังนี้ 
   โครงงานมีความส าคัญอย่างไรกับการด าเนินชีวิตประจ าวันของมนุษย์  
  (ตัวอย่างค าตอบ สามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวันได้) 
 
3) ขั้นสรุป 
    ตรวจสอบผล (Evaluation) 
 8. นักเรียนร่วมกันสรุปความคิดรวบยอดเก่ียวกับความหมายและประเภทของโครงงาน ดังนี้ 
  การท าโครงงานเป็นการคิดค้น วางแผน และลงมือปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือให้งาน หรือสิ่งที่ท าอยู่นั้น
ส าเร็จลุล่วงภายใต้ค าแนะน า ซึ่งการท าโครงงานจะมีอยู่หลายประเภท ประกอบด้วย โครงงานประเภททดลอง 
โครงงานประเภทส ารวจรวบรวมข้อมูล โครงงานประเภททฤษฎี หรืออธิบาย โครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์หรือการ
พัฒนา 
 
๙. สื่อการเรียนรู้         
 1.  หนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี)  
 2.  ห้องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
 3.  ภาพเก้าอ้ีไม้ 

 โครงงานประเภท 

สิ่งประดิษฐ ์

หรือการพัฒนา 

โครงงานประดิษฐ์ 

เครื่องจักสานผักตบชวา 

โครงงานประดิษฐ์ของตกแต่งจาก
วัสดุเหลือใช้ 

โครงงานประดิษฐ ์

เครื่องฟักไข ่

โครงงานประดิษฐ์ 

สื่อการสอนวิชาเทคโนโลย ี

 โครงงานประเภท 

ทฤษฎีหรืออธิบาย 

โครงงานการศึกษาค าซ้อนใน
วรรณคดีร้อยแก้ว 

 

โครงงานการศึกษา 

สูตรของทฤษฎีพีทาโกรสั 

โครงงานการศึกษา 

โค้ดการเขียนโปรแกรม 

ควบคุมหุ่นยนต ์

โครงงานการศึกษาข้อคิด 

จากเรื่อง มโหสถชาดก 



 
 

 
 4.  ภาพโครงงานวิทยาศาสตร์สิ่งประดิษฐ์ เครื่องฟักไข่ประหยัดพลังงาน 
 5.  ภาพหุ่นยนต์ Pepper 
 6.  ภาพและบัตรค าเก่ียวกับประเภทของโครงงานคอมพิวเตอร์ 
 7.  ภาพการพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์ด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ 
 8.  บัตรค าและภาพเกี่ยวกับสะเต็มศึกษา 
 9.  ภาพขั้นตอนกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม 
  10.  ภาพงานที่ต้องใช้และไม่ต้องใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม 
  11.  แหล่งการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
 
๑๐. การวัดผลประเมินผลหน่วยการเรียนรู้  
 1. ประเมินความรู้ เรื่อง ความหมายและประเภทของโครงงาน  (K)  ด้วยแบบทดสอบ 
 2. ประเมินกระบวนการท างานกลุ่ม  (P)  ด้วยแบบประเมิน 
 3. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้านใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการท างาน  (A)  ด้วยแบบประเมิน 
 
แบบประเมินตามสภาพจริง  (Rubrics) 
 แบบประเมินกระบวนการท างานกลุ่ม 
 

 

แบบประเมินใบงาน 

 

 
 
 
 

รายการการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

4 3 2 1 
กระบวนการ 
ท างานกลุ่ม 

มีการก าหนดบทบาท 
สมาชิกชัดเจน  
และมีการชี้แจงเป้าหมาย 
การท างาน  
มีการปฏิบตัิงานร่วมกัน 
อย่างร่วมมือร่วมใจ 
พร้อมกับการประเมินเป็น
ระยะ ๆ  

มีการก าหนดบทบาท 
สมาชิกชัดเจน  
มีการช้ีแจงเป้าหมาย 
อย่างชัดเจนและ
ปฏิบัติงานร่วมกัน 
แต่ไมม่ีการประเมิน 
เป็นระยะ ๆ 

มีการก าหนดบทบาท 
เฉพาะหัวหน้า 
ไม่มีการชี้แจงเป้าหมาย 
อย่างชัดเจน 
ปฏิบัติงานร่วมกัน 
ไม่ครบทุกคน 

ไม่มีการก าหนด 
บทบาทสมาชิก 
และไม่มีการชี้แจง
เป้าหมาย สมาชิก 
ต่างคนต่างท างาน  

รายการการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

3 2 1 
การแสดงถึงสาเหตหุรือปัจจัย
ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง

ของเทคโนโลย ี

อธิบายสาเหตุหรือปัจจัยที่ส่งผล
ต่อการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีได้สมัพันธ์กัน มีการ
เชื่อมโยงให้เห็นภาพรวม พร้อม
ยกตัวอย่างได ้

อธิบายสาเหตุหรือปัจจัยที่ส่งผล
ต่อการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีได้สมัพันธ์กันมีการ
อธิบายอย่างเป็นเหตเุป็นผล 

อธิบายสาเหตุหรือปัจจัยที่ส่งผล
ต่อการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีได้พอเข้าใจ 



 
 

 
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 ใฝ่เรียนรู้ 
  ตัวชี้วัดที่ 4.1  ตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียนและเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ 
 

พฤติกรรมบ่งชี ้ ดีเย่ียม (3) ดี (2) ผ่าน (1) ไม่ผ่าน (0) 
4.1.1 ตั้งใจเรียน 
4.1.2 เอาใจใส ่
และมีความเพียรพยายาม
ในการเรียนรู ้
4.1.3 สนใจเข้าร่วม 
กิจกรรมการเรียนรูต้่าง ๆ 

เข้าเรียนตรงเวลาตั้งใจ
เรียน เอาใจใส่ และมี
ความเพียรพยายามใน
การเรียนรู้ มีส่วนร่วมใน
การเรียนรู้และเข้าร่วม
กิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ 
ทั้งภายในและภายนอก
โรงเรียนเป็นประจ า  
และเป็นแบบอย่างที่ดี 

เข้าเรียนตรงเวลา 
ตั้งใจเรียน เอาใจใส ่
และมีความเพียรพยายาม 
ในการเรียนรู้  
มีส่วนร่วมในการเรียนรู้
และเข้าร่วมกิจกรรม 
การเรยีนรู้ต่าง ๆ  
ทั้งภายในและภายนอก
โรงเรียนบ่อยครั้ง 

เข้าเรียนตรงเวลา 
ตั้งใจเรียน เอาใจใส ่
และมีความเพียรพยายาม 
ในการเรียนรู้  
มีส่วนร่วมในการเรียนรู ้
และเข้าร่วมกิจกรรม 
การเรยีนรู้ต่าง ๆ บางครั้ง 
 

ไม่ตั้งใจเรียน 

 
  ตัวชี้วัดที่ 4.2  แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน  ด้วยการ
เลือกใช้สื่ออย่างเหมาะสม บันทึกความรู้ วิเคราะห์ สรุปเป็นองค์ความรู้ สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 

พฤติกรรมบ่งชี ้ ดีเย่ียม (3) ดี (2) ผ่าน (1) ไม่ผ่าน (0) 
4.2.1 ศึกษาค้นคว้าหา
ความรู้จากหนังสือ เอกสาร 
สิ่งพิมพ์ สื่อเทคโนโลยตี่าง ๆ 
แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียน และ
เลือกใช้สื่อได้อย่างเหมาะสม 
4.2.2 บันทึกความรู้ 
วิเคราะห์ ตรวจสอบจากสิ่งท่ี
เรียนรูส้รุปเป็นองค์ความรู ้
4.2.3 แลกเปลีย่นเรยีนรู้ 
ด้วยวิธีการต่าง ๆ  
เพื่อน าไปใช้ 
ในชีวิตประจ าวัน 

ศึกษาค้นคว้าหาความรู้จาก
หนังสือ เอกสาร สิ่งพิมพ์ สื่อ
เทคโนโลย ี
และสารสนเทศ แหล่งเรียนรู้
ทั้งภายใน และภายนอก
โรงเรียนเลือกใช้สื่อได้อย่าง
เหมาะสม มีการบันทึก
ความรู้ วิเคราะห์ข้อมลู 
สรุปเป็นองค์ความรู้ 
แลกเปลีย่นเรยีนรูด้้วย
วิธีการที่หลากหลาย 
และเผยแพร่แก่บคุคลทั่วไป
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได ้

ศึกษาค้นคว้า 
หาความรู้จากหนังสือ 
เอกสาร สิ่งพิมพ์  
สื่อเทคโนโลย ี
และสารสนเทศ  
แหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน 
และภายนอกโรงเรียน 
และเลือกใช้สื่อ 
ได้อย่างเหมาะสม 
มีการบันทึกความรู ้
วิเคราะห์ข้อมูล 
สรุปเป็นองค์ความรู ้
แลกเปลีย่นเรยีนรู ้
กับผู้อื่นได ้และน าไปใช้ 
ในชีวิตประจ าวันได ้

ศึกษาค้นคว้า 
หาความรู้จากหนังสือ 
เอกสาร สิ่งพิมพ์  
สื่อเทคโนโลยี  
แหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน 
และภายนอกโรงเรียน 
เลือกใช้สื่อ 
ได้อย่างเหมาะสม 
มีการบันทึกความรู ้
 

ไม่ศึกษาค้นคว้า 
หาความรู ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 มุ่งม่ันในการท างาน 
 ตัวชี้วัดที่ 6.1  ตั้งใจและรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่การงาน    
                                                                              

พฤติกรรมบ่งชี ้ ดีเย่ียม (3) ดี (2) ผ่าน (1) ไม่ผ่าน (0) 
6.1.1 เอาใจใสต่่อการปฏิบัติ
หน้าท่ี ท่ีได้รับมอบหมาย 
6.1.2 ตั้งใจและรับผิดชอบ
ในการท างานให้ส าเรจ็ 
6.1.3 ปรับปรุงและ
พัฒนาการท างาน 
ด้วยตนเอง 

ตั้งใจและรับผิดชอบ 
ในการปฏิบัติหนา้ที่ 
ที่ได้รับมอบหมาย 
ให้ส าเรจ็ มีการปรับปรุงและ
พัฒนาการท างาน 
ให้ดีขึ้นด้วยตนเอง 
และเป็นแบบอย่างท่ีด ี

ตั้งใจและรับผิดชอบ 
ในการปฏิบัติหนา้ที่ 
ที่ได้รับมอบหมาย 
ให้ส าเรจ็ มีการปรับปรุง 
และพัฒนาการท างาน 
ให้ดีขึ้นด้วยตนเอง 
 

ตั้งใจและรับผิดชอบ 
ในการปฏิบัติหนา้ที่ 
ที่ได้รับมอบหมาย 
ให้ส าเรจ็ มีการปรับปรุง 
และพัฒนาการท างาน 
ให้ดีขึ้น 
 

ไม่ตั้งใจปฏิบตั ิ
หน้าท่ีการงาน 

 
 

 ตัวชี้วัดที่ 6.2   ท างานด้วยความเพียรพยายามและอดทนเพ่ือให้งานส าเร็จตามเป้าหมาย 
 

พฤติกรรมบ่งชี ้ ดีเย่ียม (3) ดี (2) ผ่าน (1) ไม่ผ่าน (0) 
6.2.1 ทุ่มเทท างาน อดทน 
ไม่ย่อท้อ 
ต่อปัญหาและอุปสรรค 
ในการท างาน  
6.2.2  พยายามแก้ปัญหา
และอุปสรรค 
ในการท างานให้ส าเร็จ 
6.2.3  ช่ืนชมผลงาน 
ด้วยความภาคภูมิใจ 
 

ท างานด้วยความขยัน 
อดทน ไม่ย่อท้อต่อปัญหา 
พยายามแก้ปัญหา 
อุปสรรคในการท างาน 
ให้งานส าเร็จ 
ตามเป้าหมายก่อนเวลา 
ที่ก าหนด ช่ืนชมผลงาน 
ด้วยความภาคภมูิใจ 

ท างานด้วยความขยัน 
อดทน ไม่ย่อท้อต่อปัญหา 
พยายามแก้ปัญหา 
อุปสรรคในการท างาน 
ให้งานส าเร็จ 
ตามเป้าหมาย 
ภายในเวลาที่ก าหนด  
ช่ืนชมผลงาน 
ด้วยความภาคภมูิใจ 
 

ท างานด้วยความขยัน 
อดทน ไม่ย่อท้อต่อปัญหา 
ในการท างาน 
พยายามให้งานส าเร็จ 
ตามเป้าหมาย 
ช่ืนชมผลงาน 
ด้วยความภาคภมูิใจ 
 

ไม่ขยัน อดทน 
ในการท างาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
บันทึกหลงัการสอน 

 
ผลการจัดการเรียนการสอน  
............................................................................................................................. ...............................................
.................................................................................. ..........................................................................................
...................................................................................................................................................................... ......
............................................................................................................................. ...............................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...............................................
............................................................................................................................. ............................................... 
 
ปัญหาอุปสรรค
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...............................................
............................................................................................................................................................................  
 
แนวทางแก้ไข
............................................................................................................................. ...............................................
.................................................................................... ........................................................................................
........................................................................................................................................................................ .... 
 

                                                       ลงชื่อ.......................................... (ผู้บันทึก) 
                                                                   (นางสาวสิริกร  เกตุประเสริฐวงศ์)         
  

 ความเห็นของหัวหน้าฝ่ายวิชาการ
............................................................................................................................. ...............................................
.............................................................................. ..............................................................................................  
 
       ลงชื่อ .............................................................. 
        (นางสาวนุชจรี   กลิ่นมณฑา) 
                หวัหน้าฝ่ายวิชาการ 
 
ความเห็นของผู้อ านวยการโรงเรียน 
............................................................................................................................. ...............................................  
............................................................... .............................................................................................................   
 
       ลงชื่อ................................................................ 
        (นางสาวทัศนา   จรจวบโชค) 
                                                         ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบางกะพ้อม(คงลาภยิ่งประชานุสรณ์)    



 
 

 
 

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ โครงงานกับกระบวนการเรียนรู้และการแก้ปัญหา 
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง เรียนรู้โครงงานประเภทต่าง ๆ 

วิชา การออกแบบและเทคโนโลยี 2  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5  เวลา 1 ชั่วโมง 
 

๑. สาระ/มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด (พื้นฐาน) ผลการเรียนรู้ (เพิ่มเติม) 
 สาระท่ี  ๔  เทคโนโลยี 
 มาตรฐาน ว 4.1  เข้าใจแนวคิดหลักของเทคโนโลยีเพ่ือการด ารงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง 
  อย่างรวดเร็ว ใช้ความรู้และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และศาสตร์อ่ืน ๆ  
  เพ่ือแก้ปัญหาหรือพัฒนางานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ ด้วยกระบวนการออกแบบ 
  เชิงวิศวกรรม เลือกใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม โดยค านึงถึงผลกระทบต่อชีวิต  
  สังคม และสิ่งแวดล้อม 

ตัวช้ีวัด ว 4.1 ม.5/1 
  ประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะจากศาสตร์ต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรในการท าโครงงาน  เพ่ือ

แก้ปัญหาหรือพัฒนางาน 
 
๒. สาระส าคัญ 
 โครงงานเป็นกิจกรรมที่เน้นทักษะกระบวนการ โดยนักเรียนเป็นผู้คิดค้น วางแผน และลงมือปฏิบัติ เพ่ือให้งาน
ส าเร็จภายใต้ค าแนะน าของครูหรือผู้เชี่ยวชาญ โครงงานประกอบด้วยโครงงานประเภททดลอง โครงงานประเภท
ส ารวจรวบรวมข้อมูล โครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์ หรือการพัฒนา และโครงงานประเภททฤษฎีหรืออธิบาย 
 
๓. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. อธิบายเกี่ยวกับความหมายและประเภทของโครงงาน (K) 
 2. สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับตัวอย่างโครงงานตามประเภทของโครงงาน (P) 
 3. มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ (A) 
 
๔. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

๑. มีวินัย 
๒. ใฝ่เรียนรู ้
๓. มุ่งม่ันในการท างาน 

 
๕. สาระการเรียนรู้ 
 1. ความสามารถในการสื่อสาร 
 2. ความสามารถในการคิด 
 3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 



 
 

 
 4. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
 
๖. ความเข้าใจที่คงทน 
   นักเรียนเข้าใจว่า การท าโครงงานเป็นการประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะจากศาสตร์ต่าง ๆ  
 รวมทั้งทรัพยากรในการสร้างหรือพัฒนาชิ้นงานหรือวิธีการ โดยใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม  
 เพ่ือแก้ปัญหาหรืออ านวยความสะดวกในชีวิตประจ าวัน 
 
๗. ค าถามท้าทาย 
 โครงงานแต่ละประเภทมีลักษณะเด่นอย่างไร 
 
๘. กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ชั่วโมงท่ี ๑ 
๑) ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน  
 กระตุ้นความสนใจ (Engagement) 
 1. นักเรียนจับคู่หรือแบ่งกลุ่มตามความเหมาะสมของจ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยให้มีนักเรียน 1 คน 
ที่มีประสบการณ์ในการใช้งานคอมพิวเตอร์ จากนั้นส่งตัวแทนออกมาจับสลากเลือกหัวข้อ ดังนี้ 
 

     โครงงานประเภททดลอง 
     โครงงานประเภทส ารวจรวบรวมข้อมูล 
     โครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์หรือการพัฒนา 
     โครงงานประเภททฤษฎีหรืออธิบาย 
 
  โดยแต่ละกลุ่มร่วมกันสืบค้นตัวอย่างโครงงานตามประเภทที่กลุ่มของตนเองได้รับ 
๒) ขั้นสอน 
    ส ารวจค้นหา (Exploration) 
  2.  นักเรียนร่วมกันสรุปสิ่งที่เข้าใจเป็นความรู้ร่วมกัน ดังนี้ 
 โครงงานเป็นกิจกรรมที่เน้นทักษะกระบวนการ โดยนักเรียนเป็นผู้คิดค้น วางแผน และลงมือปฏิบัติ 
เพ่ือให้งานส าเร็จภายใต้ค าแนะน าของครูหรือผู้เชี่ยวชาญ โครงงานประกอบด้วยโครงงานประเภททดลอง โครงงาน
ประเภทส ารวจรวบรวมข้อมูล โครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์ หรือการพัฒนา และโครงงานประเภททฤษฎีหรือ
อธิบาย 
 
    อธิบายความรู้ (Explanation) 
 3. นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมาน าเสนอตัวอย่างโครงงานที่กลุ่มของตนเองสืบค้นหน้าชั้นเรียน เพ่ือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน อาจใช้โปรแกรมน าเสนอในการน าเสนอ เพ่ือให้เห็นข้อมูลได้ชัดเจนและน่าสนใจ 
 4.  นักเรียนร่วมกันอภิปรายในประเด็นหัวข้อ “โครงงานแต่ละประเภทมีลักษณะเด่นอย่างไร” เพ่ือ
แลกเปลี่ยนความรู้ 
 
 
 
 



 
 

 
๓) ขั้นสรุป 
    ตรวจสอบผล (Evaluation) 
 5. นักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุปเกี่ยวกับวิธีการท างานให้เห็นการคิดเชิงระบบและวิธีการท างานที่มีแบบ
แผน 
 6. นักเรียนประเมินตนเอง โดยเขียนแสดงความรู้สึกหลังการเรียนและหลังการท ากิจกรรมในประเด็น
ต่อไปนี้ 
  •  สิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้ในวันนี้คืออะไร 
  •  นักเรียนมีส่วนร่วมกิจกรรมในกลุ่มมากน้อยเพียงใด 
  •  เพ่ือนนักเรียนในกลุ่มมีส่วนร่วมกิจกรรมในกลุ่มมากน้อยเพียงใด 
  •  นักเรียนพึงพอใจกับการเรียนในวันนี้หรือไม่ เพียงใด 
  •  นักเรียนจะน าความรู้ที่ได้นี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง ครอบครัว และสังคมทั่วไปได้อย่างไร 
  จากนั้นแลกเปลี่ยนตรวจสอบขั้นตอนการท างานทุกขั้นตอนว่าจะเพ่ิมคุณค่าไปสู่สังคม เกิดประโยชน์
ต่อสังคมให้มากข้ึนกว่าเดิมในขั้นตอนใดบ้าง ส าหรับการท างานในครั้งต่อไป 
 
๙. สื่อการเรียนรู้         
 1.  หนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  
 2. ห้องคอมพิวเตอร์ 
 3. แหล่งการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
 
๑๐. การวัดผลประเมินผลหน่วยการเรียนรู้  
 1. ประเมินความรู้ เรื่อง ประเภทของโครงงาน  (K)  ด้วยแบบทดสอบ 
 2. ประเมินกระบวนการท างานกลุ่ม  (P)  ด้วยแบบประเมิน 
 3. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้านใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการท างาน  (A)  ด้วยแบบประเมิน 
 
แบบประเมินตามสภาพจริง  (Rubrics) 
 แบบประเมินกระบวนการท างานกลุ่ม 
 

 
 
 
 

รายการการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

4 3 2 1 
กระบวนการ 
ท างานกลุ่ม 

มีการก าหนดบทบาท 
สมาชิกชัดเจน  
และมีการชี้แจงเป้าหมาย 
การท างาน  
มีการปฏิบตัิงานร่วมกัน 
อย่างร่วมมือร่วมใจ 
พร้อมกับการประเมินเป็น
ระยะ ๆ  

มีการก าหนดบทบาท 
สมาชิกชัดเจน  
มีการช้ีแจงเป้าหมาย 
อย่างชัดเจนและ
ปฏิบัติงานร่วมกัน 
แต่ไมม่ีการประเมิน 
เป็นระยะ ๆ 

มีการก าหนดบทบาท 
เฉพาะหัวหน้า 
ไม่มีการชี้แจงเป้าหมาย 
อย่างชัดเจน 
ปฏิบัติงานร่วมกัน 
ไม่ครบทุกคน 

ไม่มีการก าหนด 
บทบาทสมาชิก 
และไม่มีการชี้แจง
เป้าหมาย สมาชิก 
ต่างคนต่างท างาน  



 
 

 
แบบประเมินใบงาน 

 
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 ใฝ่เรียนรู้ 
  ตัวชี้วัดที่ 4.1  ตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียนและเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ 
 

พฤติกรรมบ่งชี ้ ดีเย่ียม (3) ดี (2) ผ่าน (1) ไม่ผ่าน (0) 
4.1.1 ตั้งใจเรียน 
4.1.2 เอาใจใส ่
และมีความเพียรพยายามใน
การเรยีนรู ้
4.1.3 สนใจเข้าร่วม 
กิจกรรมการเรียนรูต้่าง ๆ 

เข้าเรียนตรงเวลาตั้งใจเรียน 
เอาใจใส่และมีความเพียร
พยายามในการเรียนรู้  
มีส่วนร่วมในการเรียนรู้และเข้า
ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ 
ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
เป็นประจ า และเป็นแบบอย่าง
ที่ดี 

เข้าเรียนตรงเวลา 
ตั้งใจเรียน เอาใจใส ่
และมีความเพียรพยายาม 
ในการเรียนรู้  
มีส่วนร่วมในการเรียนรู้
และเข้าร่วมกิจกรรม 
การเรยีนรู้ต่าง ๆ  
ทั้งภายในและภายนอก
โรงเรียนบ่อยครั้ง 

เข้าเรียนตรงเวลา 
ตั้งใจเรียน เอาใจใส ่
และมีความเพียร
พยายามในการเรียนรู้  
มีส่วนร่วมในการ
เรียนรู้และเข้าร่วม
กิจกรรมการเรียนรู้
ต่าง ๆ บางครั้ง 

ไม่ตั้งใจเรียน 

 
  ตัวชี้วัดที่ 4.2  แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน  ด้วยการ
เลือกใช้สื่ออย่างเหมาะสม บันทึกความรู้ วิเคราะห์ สรุปเป็นองค์ความรู้ สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 

พฤติกรรมบ่งชี ้ ดีเย่ียม (3) ดี (2) ผ่าน (1) ไม่ผ่าน (0) 
4.2.1 ศึกษาค้นคว้า 
หาความรู้จากหนังสือ 
เอกสาร สิ่งพิมพ์  
สื่อเทคโนโลยตี่าง ๆ แหล่ง
เรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก
โรงเรียน และเลือกใช้สื่อ 
ได้อย่างเหมาะสม 
4.2.2 บันทึกความรู้ 
วิเคราะห์ ตรวจสอบ 
จากสิ่งท่ีเรียนรู ้
สรุปเป็นองค์ความรู ้
4.2.3 แลกเปลีย่นเรยีนรู้ 
ด้วยวิธีการต่าง ๆ  
เพื่อน าไปใช้ 
ในชีวิตประจ าวัน 

ศึกษาค้นคว้าหาความรู้จาก
หนังสือ เอกสาร สิ่งพิมพ์  
สื่อเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียนเลือกใช้สื่อ 
ได้อย่างเหมาะสมมีการบันทึก
ความรู้ วิเคราะห์ข้อมลู 
สรุปเป็นองค์ความรู้ 
แลกเปลีย่นเรยีนรู ้
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
และเผยแพร ่
แก่บุคคลทั่วไปน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได ้

ศึกษาค้นคว้า 
หาความรู้จากหนังสือ 
เอกสาร สิ่งพิมพ์  
สื่อเทคโนโลย ี
และสารสนเทศ  
แหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน 
และภายนอกโรงเรียน 
และเลือกใช้สื่อ 
ได้อย่างเหมาะสม 
มีการบันทึกความรู ้
วิเคราะห์ข้อมูล 
สรุปเป็นองค์ความรู ้
แลกเปลีย่นเรยีนรู ้
กับผู้อื่นได ้และน าไปใช้ 
ในชีวิตประจ าวันได ้

ศึกษาค้นคว้า 
หาความรู้จาก
หนังสือ เอกสาร 
สิ่งพิมพ์  
สื่อเทคโนโลยี  
แหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน 
และภายนอกโรงเรียน 
เลือกใช้สื่อ 
ได้อย่างเหมาะสม 
มีการบันทึกความรู ้
 

ไม่ศึกษาค้นคว้า 
หาความรู ้

รายการการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

3 2 1 
การแสดงถึงสาเหตหุรือปัจจัย
ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง

ของเทคโนโลย ี

อธิบายสาเหตุหรือปัจจัยที่ส่งผล
ต่อการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีได้สมัพันธ์กัน มีการ
เชื่อมโยงให้เห็นภาพรวม พร้อม
ยกตัวอย่างได ้

อธิบายสาเหตุหรือปัจจัยที่ส่งผล
ต่อการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีได้สมัพันธ์กันมีการ
อธิบายอย่างเป็นเหตเุป็นผล 

อธิบายสาเหตุหรือปัจจัยที่ส่งผล
ต่อการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีได้พอเข้าใจ 



 
 

 
 มุ่งม่ันในการท างาน 
 ตัวชี้วัดที่ 6.1  ตั้งใจและรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่การงาน    
                                                                              

พฤติกรรมบ่งชี ้ ดีเย่ียม (3) ดี (2) ผ่าน (1) ไม่ผ่าน (0) 
6.1.1 เอาใจใสต่่อ 
การปฏิบัตหิน้าท่ี  
ที่ได้รับมอบหมาย 
6.1.2 ตั้งใจและ
รับผิดชอบ 
ในการท างานให้ส าเรจ็ 
6.1.3 ปรับปรุงและ
พัฒนาการท างาน 
ด้วยตนเอง 

ตั้งใจและรับผิดชอบ 
ในการปฏิบัติหนา้ที่ 
ที่ได้รับมอบหมาย 
ให้ส าเรจ็ มีการปรับปรุง
และพัฒนาการท างาน 
ให้ดีขึ้นด้วยตนเอง 
และเป็นแบบอย่างท่ีด ี

ตั้งใจและรับผิดชอบ 
ในการปฏิบัติหนา้ที่ 
ที่ได้รับมอบหมาย 
ให้ส าเรจ็ มีการปรับปรุง 
และพัฒนาการท างาน 
ให้ดีขึ้นด้วยตนเอง 
 

ตั้งใจและรับผิดชอบ 
ในการปฏิบัติหนา้ที ่
ที่ได้รับมอบหมาย 
ให้ส าเรจ็ มีการปรับปรุง 
และพัฒนาการท างาน 
ให้ดีขึ้น 
 

ไม่ตั้งใจปฏิบตั ิ
หน้าท่ีการงาน 

 
 

 ตัวชี้วัดที่ 6.2   ท างานด้วยความเพียรพยายามและอดทนเพ่ือให้งานส าเร็จตามเป้าหมาย 
 

พฤติกรรมบ่งชี ้ ดีเย่ียม (3) ดี (2) ผ่าน (1) ไม่ผ่าน (0) 
6.2.1 ทุ่มเทท างาน 
อดทน ไม่ย่อท้อ 
ต่อปัญหาและอุปสรรค 
ในการท างาน  
6.2.2  พยายาม
แก้ปัญหาและอุปสรรค 
ในการท างานให้ส าเร็จ 
6.2.3  ช่ืนชมผลงาน 
ด้วยความภาคภูมิใจ 
 

ท างานด้วยความขยัน 
อดทน ไม่ย่อท้อต่อปัญหา 
พยายามแก้ปัญหา 
อุปสรรคในการท างาน 
ให้งานส าเร็จ 
ตามเป้าหมายก่อนเวลา 
ที่ก าหนด ช่ืนชมผลงาน 
ด้วยความภาคภมูิใจ 

ท างานด้วยความขยัน 
อดทน ไม่ย่อท้อต่อปัญหา 
พยายามแก้ปัญหา 
อุปสรรคในการท างาน 
ให้งานส าเร็จ 
ตามเป้าหมาย 
ภายในเวลาที่ก าหนด  
ช่ืนชมผลงาน 
ด้วยความภาคภมูิใจ 
 

ท างานด้วยความขยัน 
อดทน ไม่ย่อท้อต่อปัญหา 
ในการท างาน 
พยายามให้งานส าเร็จ 
ตามเป้าหมาย 
ช่ืนชมผลงาน 
ด้วยความภาคภมูิใจ 
 

ไม่ขยัน อดทน 
ในการท างาน 
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ โครงงานกับกระบวนการเรียนรู้และการแก้ปัญหา 
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 3 ความรู้เกี่ยวกับโครงงานคณิตศาสตร์ 

วิชา การออกแบบและเทคโนโลยี 2  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5  เวลา 3 ชั่วโมง 
 

๑. สาระ/มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด (พื้นฐาน) ผลการเรียนรู้ (เพิ่มเติม) 
 สาระท่ี  ๔  เทคโนโลยี 
 มาตรฐาน ว 4.1  เข้าใจแนวคิดหลักของเทคโนโลยีเพ่ือการด ารงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง 
  อย่างรวดเร็ว ใช้ความรู้และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และศาสตร์อ่ืน ๆ  
  เพ่ือแก้ปัญหาหรือพัฒนางานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ ด้วยกระบวนการออกแบบ 
  เชิงวิศวกรรม เลือกใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม โดยค านึงถึงผลกระทบต่อชีวิต  
  สังคม และสิ่งแวดล้อม 

ตัวช้ีวัด ว 4.1 ม.5/1  
 ประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะจากศาสตร์ต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรในการท าโครงงาน  เพ่ือ

แก้ปัญหาหรือพัฒนางาน 
 
๒. สาระส าคัญ 
 โครงงานคณิตศาสตร์เป็นงานที่ผู้ท าได้คิดอย่างอิสระ ฝึกปฏิบัติในข้อที่สงสัย โดยอาศัยความรู้ หลักการ แนวคิด 
และทฤษฎีทางคณิตศาสตร์ไปเชื่อมโยงกับประเด็นปัญหาที่จะศึกษา  
 ซึ่งประกอบด้วย 3 ลักษณะ คือ งานศึกษาค้นคว้า งานสร้างทฤษฎีบทหรือสูตรใหม่ ๆ งานประยุกต์ ความรู้
ไปใช้ 
 
๓. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. อธิบายความรู้เกี่ยวกับโครงงานคณิตศาสตร์ (K) 
 2. วิเคราะห์เกี่ยวกับโครงงานคณิตศาสตร์ (P) 
 3. เห็นประโยชน์และความส าคัญของโครงงานคณิตศาสตร์ (A) 
 
๔. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

๑. มีวินัย 
๒. ใฝ่เรียนรู ้
๓. มุ่งม่ันในการท างาน 

 
๕. สาระการเรียนรู้ 
 โครงงานคณิตศาสตร์เป็นงานที่ผู้ท าได้คิดอย่างอิสระ ฝึกปฏิบัติในข้อที่สงสัย โดยอาศัยความรู้ หลักการ แนวคิด 
และทฤษฎีทางคณิตศาสตร์ไปเชื่อมโยงกับประเด็นปัญหาที่จะศึกษา  



 
 

  
 ซึ่งประกอบด้วย 3 ลักษณะ คือ งานศึกษาค้นคว้า งานสร้างทฤษฎีบทหรือสูตรใหม่ ๆ งานประยุกต์ ความรู้
ไปใช้ 
 
๖. ความเข้าใจที่คงทน 
 นักเรียนเข้าใจว่า การท าโครงงานเป็นการประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะจากศาสตร์ต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรใน
การสร้างหรือพัฒนาชิ้นงานหรือวิธีการ โดยใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เพ่ือแก้ปัญหาหรืออ านวยความ
สะดวกในชีวิตประจ าวัน 
 
๗. ค าถามท้าทาย 
 1. การเรียนรู้โครงงานคณิตศาสตร์มีประโยชน์อย่างไร๘. กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 2. โครงงานคณิตศาสตร์ประเภทงานศึกษาค้นคว้ามีวัตถุประสงค์เพ่ืออะไร 
 3. ผู้ที่จะท าโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทงานสร้างทฤษฎีบทหรือสูตรใหม่ ๆ จะต้องมีคุณสมบัติอย่างไร 
 
ชั่วโมงท่ี 3 
๑) ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน  
 กระตุ้นความสนใจ (Engagement) 
 1. นักเรียนร่วมกันสังเกตภาพเก้าอ้ีบนกระดาน แล้วตอบค าถาม ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
   นักเรียนเห็นอะไรในภาพ  
  (ตัวอย่างค าตอบ เก้าอ้ีไม้) 
   ที่บ้านของนักเรียนมีเก้าอ้ีหรือไม่  
  (มี/ไม่มี) 
   นักเรียนคิดว่าคณิตศาสตร์เกี่ยวข้องกับการสร้างเก้าอ้ีไม้นี้อย่างไร  
  (ตัวอย่างค าตอบ 
  1. การค านวณอัตราส่วนผสมต่าง ๆ 
  2. การค านวณสัดส่วนความสูง ความกว้าง ความยาวของไม้ที่จะน ามาใช้ในการท าเก้าอ้ี) 
   นักเรียนรู้จักโครงงานคณิตศาสตร์หรือไม่  
  (รู้จัก/ไม่รู้จัก) 
   หากรู้จัก โครงงานคณิตศาสตร์คืออะไร  
  (ตัวอย่างค าตอบ งานที่ผู้ท าได้คิดอย่างอิสระ ฝึกปฏิบัติในข้อสงสัย โดยอาศัยความรู้ หลักการ แนวคิด 
และทฤษฎีทางคณิตศาสตร์ไปเชื่อมโยงกับประเด็นปัญหาที่จะศึกษา) 



 
 

 
๒) ขั้นสอน 
    ส ารวจค้นหา (Exploration) 
 2. นักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับลักษณะการด าเนินงานของโครงงานคณิตศาสตร์ โดยเขียนบันทึก
ค าตอบเป็นแผนภาพความคิดบนกระดาน ดังตัวอย่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.  นักเรียนร่วมกันศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับโครงงานคณิตศาสตร์ จากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ อย่าง
หลากหลาย เช่น การสอบถามจากครูหรือผู้ปกครอง และห้องสมุด 
 
    อธิบายความรู้ (Explanation) 
 4. นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละเท่า ๆ กัน จากนั้นร่วมกันวิเคราะห์เกี่ยวกับหลักการจัดกิจกรรมโครงงาน
คณิตศาสตร์ โดยเขียนบันทึกค าตอบเป็นแผนภาพความคิดบนกระดาน ดังตัวอย่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5.  นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์เก่ียวกับองค์ประกอบของโครงงานคณิตศาสตร์  
โดยเขียนบันทึกค าตอบเป็นแผนภาพความคิดบนกระดาน ดังตัวอย่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลักษณะการด าเนินงานของ
โครงงานคณิตศาสตร์ 

 

งานศึกษาค้นคว้า 

งานประยุกต์ความรูไ้ป
ใช้ 

งานสร้างทฤษฎีบท
หรือสูตรใหม่ ๆ 

หลักการจัดกจิกรรม 

โครงงานคณิตศาสตร์ 

เป็นเรื่องเกี่ยวกับคณิตศาสตร์
และเทคโนโลยีที่น าไปใช้

ประโยชนไ์ด ้

ความมีเสรภีาพของผู้จัดท า โดย
ค านึงถึงงบประมาณที่มีอยู ่

เป็นการเสาะแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง เพื่อฝึกการคดิเป็น ท าเป็น 

และแก้ปัญหาเป็น 

องค์ประกอบของโครงงาน
คณิตศาสตร์ 

ส่วนท่ีเป็นโครงงาน คือ 
ต้องมีความเป็นโครงงาน 

โดยมีกระบวนการเหมือนกับโครงงาน
วิทยาศาสตร ์

ส่วนท่ีเป็นเนื้อหา 
ทางคณิตศาสตร ์

 



 
 

๓) ขั้นสรุป 
    ตรวจสอบผล (Evaluation) 
 
 6.  นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์เก่ียวกับตัวอย่างของโครงงานคณิตศาสตร์แต่ละประเภท โดยเขียน
บันทึกค าตอบเป็นแผนภาพความคิดบนกระดาน ดังตัวอย่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 7.  นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์และอภิปรายตัวอย่างโครงงานคณิตศาสตร์ของโรงเรียน 
ที่จัดท าไว้หรือสืบค้นบนอินเทอร์เน็ต โดยวิเคราะห์ตามหัวข้อ ดังนี้ 
 
   •   ชื่อโครงงาน 
   •   ที่มาของการจัดท าโครงงาน 
   •   วัตถุประสงค์ของโครงงาน 
   •   วิธีการด าเนินการหรือขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
   •   สรุปผลการท าโครงงาน 
   •   ประโยชน์ที่ได้รับจากการท าโครงงาน 
 
 8.  นักเรียนร่วมกันคิดวิเคราะห์ โดยตอบค าถามกระตุ้นความคิด ดังนี้ 
   การเรียนรู้โครงงานคณิตศาสตร์ มีประโยชน์อย่างไร  
  (ตัวอย่างค าตอบ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการสร้างสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
เช่น การประดิษฐ์สิ่งของเครื่องใช้ โต๊ะ เก้าอ้ี) 
 9.  นักเรียนร่วมกันสรุปความคิดรวบยอดเก่ียวกับโครงงานคณิตศาสตร์ ดังนี้  
  โครงงานคณิตศาสตร์เป็นงานที่ผู้ท าได้คิดอย่างอิสระ ฝึกปฏิบัติในข้อที่สงสัย  
โดยอาศัยความรู้ หลักการ แนวคิด และทฤษฎีทางคณิตศาสตร์ไปเชื่อมโยงกับประเด็นปัญหาที่จะศึกษา  
ซึ่งประกอบด้วย 3 ลักษณะ คือ งานศึกษาค้นคว้า งานสร้างทฤษฎีบทหรือสูตรใหม่ ๆ งานประยุกต์ความรู้ไปใช้ 
 
 
 

โครงงานคณิตศาสตร ์ประเภทงานศึกษาคน้ควา้ 

ประเภทงานประยุกต์ 
ความรู้ไปใช้ 

ประเภทงานสร้างทฤษฎีบท 
หรือสูตรใหม่ ๆ 

สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ 
ประวัติความเป็นมาของคณิตศาสตร์แขนง
ต่าง ๆ 

ทฤษฎีบทเกี่ยวกับการบวก 

สูตรการหาพ้ืนที่ต่าง ๆ 

การออกแบบลวดลายด้วยรูปเรขาคณิต 

สรุปอัตราการเพ่ิมจ านวนของสัตว์เลี้ยง 



 
 

 
ชั่วโมงท่ี 2 
๑) ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน  
 กระตุ้นความสนใจ (Engagement) 
  1.  นักเรียนจับคู่หรือแบ่งกลุ่มตามความเหมาะสมของจ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยให้มีนักเรียน 1 คน 
ที่มีประสบการณ์ในการใช้งานคอมพิวเตอร์ จากนั้นแต่ละกลุ่มสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการท าโครงงานคณิตศาสตร์
ประเภทงานศึกษาค้นคว้า (หากมีโครงงานที่ท าไว้แล้วสามารถใช้โครงงานนั้นได้) แต่ละกลุ่มจะต้องเป็นโครงงาน
เรื่องท่ีไม่ซ ้ากัน จากนั้นร่วมกันวิเคราะห์ในประเด็นดังต่อไปนี้ 
   ชื่อโครงงาน 
   ที่มาของการจัดท าโครงงาน 
   วัตถุประสงค์ของโครงงาน 
   วิธีการด าเนินการหรือขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
  สรุปผลการท าโครงงาน 
   ประโยชน์ที่ได้รับจากการท าโครงงาน 
 

  เมื่อวิเคราะห์และสรุปข้อมูลตามหัวข้อแล้ว น าไปจัดท าด้วยโปรแกรมน าเสนอ  
พร้อมตกแต่งให้สวยงาม 
 
๒) ขั้นสอน 
    ส ารวจค้นหา (Exploration) 
  2.  นักเรียนร่วมกันสรุปสิ่งที่เข้าใจเป็นความรู้ร่วมกัน ดังนี้ 
  โครงงานคณิตศาสตร์ประเภทงานศึกษาค้นคว้า เป็นงานที่เกิดจากความสนใจและต้องการสืบค้น
ความรู้เพิ่มเติมเพ่ือให้ได้ค าตอบที่ถูกต้อง ชัดเจน จึงศึกษาและรวบรวมข้อมูล สรุป และน าเสนอ 
 
๓) ขั้นสรุป 
    ตรวจสอบผล (Evaluation) 
 3.  นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมาน าเสนอผลการวิเคราะห์โครงงานคณิตศาสตร์ประเภทงานศึกษาค้นคว้า 
โดยใช้โปรแกรมน าเสนอที่นักเรียนจัดท าไว้หน้าชั้นเรียน เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน 
 4.  นักเรียนร่วมกันอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยตอบค าถามกระตุ้นการเรียนรู้ ดังนี้ 
   โครงงานคณิตศาสตร์ประเภทงานศึกษาค้นคว้ามีวัตถุประสงค์เพ่ืออะไร  
  (ตัวอย่างค าตอบ ศึกษาหาความรู้ในเรื่องที่สนใจ โดยการศึกษาและรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ  
แล้วน ามาจัดท าและน าเสนอในรูปแบบที่เหมาะสม) 
 5.  นักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุปเกี่ยวกับวิธีการท างานให้เห็นการคิดเชิงระบบและวิธีการท างาน 
ที่มีแบบแผน 
  6. นักเรียนประเมินตนเอง โดยเขียนแสดงความรู้สึกหลังการเรียนและหลังการท ากิจกรรม  
ในประเด็นต่อไปนี้ 
  •  สิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้ในวันนี้คืออะไร 
  •  นักเรียนมีส่วนร่วมกิจกรรมในกลุ่มมากน้อยเพียงใด 
  •  เพ่ือนนักเรียนในกลุ่มมีส่วนร่วมกิจกรรมในกลุ่มมากน้อยเพียงใด 
  •  นักเรียนพึงพอใจกับการเรียนในวันนี้หรือไม่ เพียงใด 



 
 

  •  นักเรียนจะน าความรู้ที่ได้นี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง ครอบครัว และสังคมทั่วไป 
   ได้อย่างไร 
  จากนั้นแลกเปลี่ยนตรวจสอบขั้นตอนการท างานทุกข้ันตอนว่าจะเพ่ิมคุณค่าไปสู่สังคม  
เกิดประโยชน์ต่อสังคมให้มากขึ้นกว่าเดิมในขั้นตอนใดบ้าง ส าหรับการท างานในครั้งต่อไป 
 
ชั่วโมงท่ี 2 
๑) ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน  
 กระตุ้นความสนใจ (Engagement) 
  1.  นักเรียนจับคู่หรือแบ่งกลุ่มตามความเหมาะสมของจ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยให้มีนักเรียน 1 คน 
ที่มีประสบการณ์ในการใช้งานคอมพิวเตอร์ จากนั้นแต่ละกลุ่มสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการท าโครงงานคณิตศาสตร์
ประเภทงานสร้างทฤษฎีบทหรือสูตรใหม่ ๆ (หากมีโครงงานที่ท าไว้แล้วสามารถใช้โครงงานนั้นได้) แต่ละกลุ่ม
จะต้องเป็นโครงงานเรื่องที่ไม่ซ ้ากัน จากนั้นร่วมกันวิเคราะห์ในประเด็นดังต่อไปนี้ 
 
   ชื่อโครงงาน 
   ที่มาของการจัดท าโครงงาน 
   วัตถุประสงค์ของโครงงาน 
   วิธีการด าเนินการหรือขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
  สรุปผลการท าโครงงาน 
   ประโยชน์ที่ได้รับจากการท าโครงงาน 
 
  เมื่อวิเคราะห์และสรุปข้อมูลตามหัวข้อแล้ว น าไปจัดท าด้วยโปรแกรมน าเสนอ  
พร้อมตกแต่งให้สวยงาม 
 
๒) ขั้นสอน 
    ส ารวจค้นหา (Exploration) 
  2.  นักเรียนร่วมกันสรุปสิ่งที่เข้าใจเป็นความรู้ร่วมกัน ดังนี้ 
 โครงงานคณิตศาสตร์ประเภทงานสร้างทฤษฎีบทหรือสูตรใหม่ ๆ เป็นการเสนอความคิดใหม่ๆ ในการ
อธิบายเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างมีเหตุผล มีหลักการหรือทฤษฎีทางคณิตศาสตร์มาสนับสนุน มีการทดลองและ
ตรวจสอบด้วยวิธีการพิสูจน์และน าไปใช้ 
 
๓) ขั้นสรุป 
    ตรวจสอบผล (Evaluation) 
 3.  นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมาน าเสนอผลการวิเคราะห์โครงงานคณิตศาสตร์ประเภท 
งานสร้างทฤษฎีบทหรือสูตรใหม่ ๆ โดยใช้โปรแกรมน าเสนอที่นักเรียนจัดท าไว้หน้าชั้นเรียน  
เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน 
 4.  นักเรียนร่วมกันอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยตอบค าถามกระตุ้นการเรียนรู้ ดังนี้ 
   ผู้ที่จะท าโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทงานสร้างทฤษฎีบทหรือสูตรใหม่ ๆ  
จะต้องมีคุณสมบัติอย่างไร 
  (ตัวอย่างค าตอบ ต้องมีความรู้พ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์เป็นอย่างดี) 



 
 

 5.  นักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุปเกี่ยวกับวิธีการท างานให้เห็นการคิดเชิงระบบและวิธีการท างาน 
ที่มีแบบแผน 
  6. นักเรียนประเมินตนเอง โดยเขียนแสดงความรู้สึกหลังการเรียนและหลังการท ากิจกรรม  
ในประเด็นต่อไปนี้ 
  •  สิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้ในวันนี้คืออะไร 
  •  นักเรียนมีส่วนร่วมกิจกรรมในกลุ่มมากน้อยเพียงใด 
  •  เพ่ือนนักเรียนในกลุ่มมีส่วนร่วมกิจกรรมในกลุ่มมากน้อยเพียงใด 
  •  นักเรียนพึงพอใจกับการเรียนในวันนี้หรือไม่ เพียงใด 
  •  นักเรียนจะน าความรู้ที่ได้นี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง ครอบครัว และสังคมทั่วไป 
   ได้อย่างไร 
  จากนั้นแลกเปลี่ยนตรวจสอบขั้นตอนการท างานทุกข้ันตอนว่าจะเพ่ิมคุณค่าไปสู่สังคม  
เกิดประโยชน์ต่อสังคมให้มากขึ้นกว่าเดิมในขั้นตอนใดบ้าง ส าหรับการท างานในครั้งต่อไป 
 
ชั่วโมงท่ี 3 
๑) ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน  
 กระตุ้นความสนใจ (Engagement) 
  1.  นักเรียนจับคู่หรือแบ่งกลุ่มตามความเหมาะสมของจ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยให้มีนักเรียน 1 คน 
ที่มีประสบการณ์ในการใช้งานคอมพิวเตอร์ จากนั้นแต่ละกลุ่มสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการท าโครงงานคณิตศาสตร์
ประเภทงานสร้างทฤษฎีบทหรือสูตรใหม่ ๆ (หากมีโครงงานที่ท าไว้แล้วสามารถใช้โครงงานนั้นได้) แต่ละกลุ่ม
จะต้องเป็นโครงงานเรื่องที่ไม่ซ ้ากัน จากนั้นร่วมกันวิเคราะห์ในประเด็นดังต่อไปนี้ 
 
   ชื่อโครงงาน 
   ที่มาของการจัดท าโครงงาน 
   วัตถุประสงค์ของโครงงาน 
   วิธีการด าเนินการหรือขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
  สรุปผลการท าโครงงาน 
   ประโยชน์ที่ได้รับจากการท าโครงงาน 
 
  เมื่อวิเคราะห์และสรุปข้อมูลตามหัวข้อแล้ว น าไปจัดท าด้วยโปรแกรมน าเสนอ  
พร้อมตกแต่งให้สวยงาม 
 
๒) ขั้นสอน 
    ส ารวจค้นหา (Exploration) 
  2.  นักเรียนร่วมกันสรุปสิ่งที่เข้าใจเป็นความรู้ร่วมกัน ดังนี้ 
 โครงงานคณิตศาสตร์ประเภทงานสร้างทฤษฎีบทหรือสูตรใหม่ ๆ เป็นการเสนอความคิดใหม่ๆ ในการ
อธิบายเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างมีเหตุผล มีหลักการหรือทฤษฎีทางคณิตศาสตร์มาสนับสนุน มีการทดลองและ
ตรวจสอบด้วยวิธีการพิสูจน์และน าไปใช้ 
 



 
 

๓) ขั้นสรุป 
    ตรวจสอบผล (Evaluation) 
 3.  นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมาน าเสนอผลการวิเคราะห์โครงงานคณิตศาสตร์ประเภท 
งานสร้างทฤษฎีบทหรือสูตรใหม่ ๆ โดยใช้โปรแกรมน าเสนอที่นักเรียนจัดท าไว้หน้าชั้นเรียน  
เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน 
 4.  นักเรียนร่วมกันอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยตอบค าถามกระตุ้นการเรียนรู้ ดังนี้ 
   ผู้ที่จะท าโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทงานสร้างทฤษฎีบทหรือสูตรใหม่ ๆ  
จะต้องมีคุณสมบัติอย่างไร 
  (ตัวอย่างค าตอบ ต้องมีความรู้พ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์เป็นอย่างดี) 
 5.  นักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุปเกี่ยวกับวิธีการท างานให้เห็นการคิดเชิงระบบและวิธีการท างาน 
ที่มีแบบแผน 
  6. นักเรียนประเมินตนเอง โดยเขียนแสดงความรู้สึกหลังการเรียนและหลังการท ากิจกรรม  
ในประเด็นต่อไปนี้ 
  •  สิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้ในวันนี้คืออะไร 
  •  นักเรียนมีส่วนร่วมกิจกรรมในกลุ่มมากน้อยเพียงใด 
  •  เพ่ือนนักเรียนในกลุ่มมีส่วนร่วมกิจกรรมในกลุ่มมากน้อยเพียงใด 
  •  นักเรียนพึงพอใจกับการเรียนในวันนี้หรือไม่ เพียงใด 
  •  นักเรียนจะน าความรู้ที่ได้นี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง ครอบครัว และสังคมทั่วไป 
   ได้อย่างไร 
  จากนั้นแลกเปลี่ยนตรวจสอบขั้นตอนการท างานทุกขั้นตอนว่าจะเพ่ิมคุณค่าไปสู่สังคม  
เกิดประโยชน์ต่อสังคมให้มากขึ้นกว่าเดิมในขั้นตอนใดบ้าง ส าหรับการท างานในครั้งต่อไป 
 
๙. สื่อการเรียนรู้         
 1.  หนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  
 2. ห้องคอมพิวเตอร์ 
 3. แหล่งการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
 
๑๐. การวัดผลประเมินผลหน่วยการเรียนรู้  
 1. ประเมินความรู้ เรื่อง ประเภทของโครงงาน  (K)  ด้วยแบบทดสอบ 
 2. ประเมินกระบวนการท างานกลุ่ม  (P)  ด้วยแบบประเมิน 
 3. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้านใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการท างาน  (A)  ด้วยแบบประเมิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
แบบประเมินตามสภาพจริง  (Rubrics) 
 แบบประเมินกระบวนการท างานกลุ่ม 
 

 
แบบประเมินใบงาน 

 

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 ใฝ่เรียนรู้ 
  ตัวชี้วัดที่ 4.1  ตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียนและเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ 
 

พฤติกรรมบ่งชี ้ ดีเย่ียม (3) ดี (2) ผ่าน (1) ไม่ผ่าน (0) 
4.1.1 ตั้งใจเรียน 
4.1.2 เอาใจใส ่
และมีความเพียรพยายาม
ในการเรียนรู ้
4.1.3 สนใจเข้าร่วม 
กิจกรรมการเรียนรูต้่าง ๆ 

เข้าเรียนตรงเวลา 
ตั้งใจเรียน เอาใจใส ่
และมีความเพียรพยายาม 
ในการเรียนรู้  
มีส่วนร่วมในการเรียนรู้
และเข้าร่วมกิจกรรม 
การเรียนรู้ต่าง ๆ 
ทั้งภายในและภายนอก
โรงเรียนเป็นประจ า  
และเป็นแบบอย่างที่ดี 

เข้าเรียนตรงเวลา 
ตั้งใจเรียน เอาใจใส ่
และมีความเพียรพยายาม 
ในการเรียนรู้  
มีส่วนร่วมในการเรียนรู้
และเข้าร่วมกิจกรรม 
การเรยีนรู้ต่าง ๆ  
ทั้งภายในและภายนอก
โรงเรียนบ่อยครั้ง 

เข้าเรียนตรงเวลา 
ตั้งใจเรียน เอาใจใส ่
และมีความเพียรพยายาม 
ในการเรียนรู้  
มีส่วนร่วมในการเรียนรู ้
และเข้าร่วมกิจกรรม 
การเรยีนรู้ต่าง ๆ บางครั้ง 
 

ไม่ตั้งใจเรียน 

 
 
 
 
 

รายการการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

4 3 2 1 
กระบวนการ 
ท างานกลุ่ม 

มีการก าหนดบทบาท 
สมาชิกชัดเจน  
และมีการชี้แจงเป้าหมาย 
การท างาน  
มีการปฏิบตัิงานร่วมกัน 
อย่างร่วมมือร่วมใจ 
พร้อมกับการประเมินเป็น
ระยะ ๆ  

มีการก าหนดบทบาท 
สมาชิกชัดเจน  
มีการช้ีแจงเป้าหมาย 
อย่างชัดเจนและ
ปฏิบัติงานร่วมกัน 
แต่ไมม่ีการประเมิน 
เป็นระยะ ๆ 

มีการก าหนดบทบาท 
เฉพาะหัวหน้า 
ไม่มีการชี้แจงเป้าหมาย 
อย่างชัดเจน 
ปฏิบัติงานร่วมกัน 
ไม่ครบทุกคน 

ไม่มีการก าหนด 
บทบาทสมาชิก 
และไม่มีการชี้แจง
เป้าหมาย สมาชิก 
ต่างคนต่างท างาน  

รายการการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

3 2 1 
การแสดงถึงสาเหตหุรือปัจจัย
ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง

ของเทคโนโลย ี

อธิบายสาเหตุหรือปัจจัยที่ส่งผล
ต่อการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีได้สมัพันธ์กัน มีการ
เชื่อมโยงให้เห็นภาพรวม พร้อม
ยกตัวอย่างได ้

อธิบายสาเหตุหรือปัจจัยที่ส่งผล
ต่อการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีได้สมัพันธ์กันมีการ
อธิบายอย่างเป็นเหตเุป็นผล 

อธิบายสาเหตุหรือปัจจัยที่ส่งผล
ต่อการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีได้พอเข้าใจ 



 
 

 
  ตัวชี้วัดที่ 4.2  แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน  ด้วยการ
เลือกใช้สื่ออย่างเหมาะสม บันทึกความรู้ วิเคราะห์ สรุปเป็นองค์ความรู้ สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 

พฤติกรรมบ่งชี ้ ดีเย่ียม (3) ดี (2) ผ่าน (1) ไม่ผ่าน (0) 
4.2.1 ศึกษาค้นคว้า 
หาความรู้จากหนังสือ 
เอกสาร สิ่งพิมพ์  
สื่อเทคโนโลยตี่าง ๆ 
แหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน
และภายนอกโรงเรียน 
และเลือกใช้สื่อ 
ได้อย่างเหมาะสม 
4.2.2 บันทึกความรู้ 
วิเคราะห์ ตรวจสอบ 
จากสิ่งท่ีเรียนรู ้
สรุปเป็นองค์ความรู ้
4.2.3 แลกเปลีย่นเรยีนรู้ 
ด้วยวิธีการต่าง ๆ  
เพื่อน าไปใช้ 
ในชีวิตประจ าวัน 

ศึกษาค้นคว้า 
หาความรู้จากหนังสือ 
เอกสาร สิ่งพิมพ์  
สื่อเทคโนโลย ี
และสารสนเทศ 
แหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน 
และภายนอกโรงเรียน 
เลือกใช้สื่อ 
ได้อย่างเหมาะสม  
มีการบันทึกความรู้ 
วิเคราะห์ข้อมูล 
สรุปเป็นองค์ความรู้ 
แลกเปลีย่นเรยีนรู ้
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
และเผยแพร ่
แก่บุคคลทั่วไปน าไปใช้
ในชีวิตประจ าวันได ้

ศึกษาค้นคว้า 
หาความรู้จากหนังสือ 
เอกสาร สิ่งพิมพ์  
สื่อเทคโนโลย ี
และสารสนเทศ  
แหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน 
และภายนอกโรงเรียน 
และเลือกใช้สื่อ 
ได้อย่างเหมาะสม 
มีการบันทึกความรู ้
วิเคราะห์ข้อมูล 
สรุปเป็นองค์ความรู ้
แลกเปลีย่นเรยีนรู ้
กับผู้อื่นได ้และน าไปใช้ 
ในชีวิตประจ าวันได ้
 

ศึกษาค้นคว้า 
หาความรู้จากหนังสือ 
เอกสาร สิ่งพิมพ์  
สื่อเทคโนโลยี  
แหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน 
และภายนอกโรงเรียน 
เลือกใช้สื่อ 
ได้อย่างเหมาะสม 
มีการบันทึกความรู ้
 

ไม่ศึกษาค้นคว้า 
หาความรู ้

 
 มุ่งม่ันในการท างาน 
 ตัวชี้วัดที่ 6.1  ตั้งใจและรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่การงาน    
                                                                              

พฤติกรรมบ่งชี ้ ดีเย่ียม (3) ดี (2) ผ่าน (1) ไม่ผ่าน (0) 
6.1.1 เอาใจใสต่่อ 
การปฏิบัตหิน้าท่ี  
ที่ได้รับมอบหมาย 
6.1.2 ตั้งใจและ
รับผิดชอบ 
ในการท างานให้ส าเรจ็ 
6.1.3 ปรับปรุงและ
พัฒนาการท างาน 
ด้วยตนเอง 

ตั้งใจและรับผิดชอบ 
ในการปฏิบัติหนา้ที่ 
ที่ได้รับมอบหมาย 
ให้ส าเรจ็ มีการปรับปรุง
และพัฒนาการท างาน 
ให้ดีขึ้นด้วยตนเอง 
และเป็นแบบอย่างท่ีด ี

ตั้งใจและรับผิดชอบ 
ในการปฏิบัติหนา้ที่ 
ที่ได้รับมอบหมาย 
ให้ส าเรจ็ มีการปรับปรุง 
และพัฒนาการท างาน 
ให้ดีขึ้นด้วยตนเอง 
 

ตั้งใจและรับผิดชอบ 
ในการปฏิบัติหนา้ที ่
ที่ได้รับมอบหมาย 
ให้ส าเรจ็ มีการปรับปรุง 
และพัฒนาการท างาน 
ให้ดีขึ้น 
 

ไม่ตั้งใจปฏิบตั ิ
หน้าท่ีการงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 ตัวชี้วัดที่ 6.2   ท างานด้วยความเพียรพยายามและอดทนเพ่ือให้งานส าเร็จตามเป้าหมาย 
 

พฤติกรรมบ่งชี ้ ดีเย่ียม (3) ดี (2) ผ่าน (1) ไม่ผ่าน (0) 
6.2.1 ทุ่มเทท างาน 
อดทน ไม่ย่อท้อ 
ต่อปัญหาและอุปสรรค 
ในการท างาน  
6.2.2  พยายาม
แก้ปัญหาและอุปสรรค 
ในการท างานให้ส าเร็จ 
6.2.3  ช่ืนชมผลงาน 
ด้วยความภาคภูมิใจ 
 

ท างานด้วยความขยัน 
อดทน ไม่ย่อท้อต่อปัญหา 
พยายามแก้ปัญหา 
อุปสรรคในการท างาน 
ให้งานส าเร็จ 
ตามเป้าหมายก่อนเวลา 
ที่ก าหนด ช่ืนชมผลงาน 
ด้วยความภาคภมูิใจ 

ท างานด้วยความขยัน 
อดทน ไม่ย่อท้อต่อปัญหา 
พยายามแก้ปัญหา 
อุปสรรคในการท างาน 
ให้งานส าเร็จ 
ตามเป้าหมาย 
ภายในเวลาที่ก าหนด  
ช่ืนชมผลงาน 
ด้วยความภาคภมูิใจ 
 

ท างานด้วยความขยัน 
อดทน ไม่ย่อท้อต่อปัญหา 
ในการท างาน 
พยายามให้งานส าเร็จ 
ตามเป้าหมาย 
ช่ืนชมผลงาน 
ด้วยความภาคภมูิใจ 
 

ไม่ขยัน อดทน 
ในการท างาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บันทึกหลงัการสอน 
 

ผลการจัดการเรียนการสอน  
............................................................................................................................. ...............................................
....................................................................................................................................................... .....................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...............................................
............................................................................................................................................................. ...............
.......................................................................................................... ..................................................................
............................................................................................................................. ............................................... 
 
ปัญหาอุปสรรค
............................................................................................................................. ...............................................
.................................................................................... ........................................................................................
........................................................................................................................................................................ ....  
 
แนวทางแก้ไข
............................................................................................................................. ...............................................
.................................................................. ..........................................................................................................
...................................................................................................................................................... ...................... 
 

                                                       ลงชื่อ.......................................... (ผู้บันทึก) 
                                                                   (นางสาวสิริกร  เกตุประเสริฐวงศ์)         
  

 ความเห็นของหัวหน้าฝ่ายวิชาการ
............................................................................................................................. ...............................................
............................................................................................................................................................................  
 
       ลงชื่อ .............................................................. 
        (นางสาวนุชจรี   กลิ่นมณฑา) 
                หวัหน้าฝ่ายวิชาการ 
 
ความเห็นของผู้อ านวยการโรงเรียน 
............................................................................................................................. ...............................................  
.......................................................................................................................................................................... ..  
 
       ลงชื่อ................................................................ 
        (นางสาวทัศนา   จรจวบโชค) 
                                                         ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบางกะพ้อม(คงลาภยิ่งประชานุสรณ์)    
 



 
 

 
 

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ โครงงานกับกระบวนการเรียนรู้และการแก้ปัญหา 
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 4 ความรู้เกี่ยวกับโครงงานวิทยาศาสตร์ 

วิชา การออกแบบและเทคโนโลยี 2  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5  เวลา 5 ชั่วโมง 
 

๑. สาระ/มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด (พื้นฐาน) ผลการเรียนรู้ (เพิ่มเติม) 
 สาระท่ี  ๔  เทคโนโลยี 
 มาตรฐาน ว 4.1  เข้าใจแนวคิดหลักของเทคโนโลยีเพ่ือการด ารงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง 
  อย่างรวดเร็ว ใช้ความรู้และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และศาสตร์อ่ืน ๆ  
  เพ่ือแก้ปัญหาหรือพัฒนางานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ ด้วยกระบวนการออกแบบ 
  เชิงวิศวกรรม เลือกใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม โดยค านึงถึงผลกระทบต่อชีวิต  
  สังคม และสิ่งแวดล้อม 

ตัวช้ีวัด ว 4.1 ม.5/1  
 ประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะจากศาสตร์ต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรในการท าโครงงาน  เพ่ือ

แก้ปัญหาหรือพัฒนางาน 
 
๒. สาระส าคัญ 
 1.  โครงงานเป็นกิจกรรมที่เน้นทักษะกระบวนการ โดยนักเรียนเป็นผู้คิดค้น วางแผน และลงมือปฏิบัติ 
  เพ่ือให้งานส าเร็จภายใต้ค าแนะน าของครูหรือผู้เชี่ยวชาญ โครงงานประกอบด้วย 
  โครงงานประเภททดลอง โครงงานประเภทส ารวจรวบรวมข้อมูล โครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์ 
  หรือการพัฒนา และโครงงานประเภททฤษฎีหรืออธิบาย 
 2.  โครงงานคณิตศาสตร์เป็นงานที่ผู้ท าได้คิดอย่างอิสระ ฝึกปฏิบัติในข้อที่สงสัย โดยอาศัยความรู้  
  หลักการ แนวคิด และทฤษฎีทางคณิตศาสตร์ไปเชื่อมโยงกับประเด็นปัญหาที่จะศึกษา  
  ประกอบด้วย 3 ลักษณะ คือ งานศึกษาค้นคว้า งานสร้างทฤษฎีบทหรือสูตรใหม่ ๆ  
  งานประยุกต์ความรู้ไปใช้ 
 3.  โครงงานวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง โครงงานวิทยาศาสตร์ 
  ประเภทสิ่งประดิษฐ์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทส ารวจ และโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททฤษฎี 
  ซ่ึงแต่ละประเภทจะมีลักษณะแตกต่างกันออกไปตามลักษณะเฉพาะ แต่วธิแีละข้ันตอนการท า 
  โครงงานจะใช้ทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เข้ามาประยุกต์ใช้ โดยมีวิธีการทางวิทยาศาสตร์ 
  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร์ เข้ามาช่วยในการด าเนินกิจกรรมโครงงาน
  ให้ส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย 
 4.  การพัฒนาหรือศึกษาโครงงานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ จะมุ่งเน้นพัฒนาในด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ 
  โดยใช้อุปกรณ์และกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมเข้ามาช่วยในการพัฒนา ซึ่งโครงงาน 
  คอมพิวเตอร์ประกอบด้วย โครงงานพัฒนาสื่อเพ่ือการศึกษา โครงงานพัฒนาเครื่องมือ  
  โครงงานจ าลองทฤษฎี โครงงานการประยุกต์ใช้งาน และโครงงานพัฒนาเกม 



 
 

 5.  โครงงานสะเต็มศึกษา เป็นการประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  
  โดยอาศัยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมเข้ามาช่วยในการสร้างหรือพัฒนาเทคโนโลยี 
  หรือนวัตกรรมให้ส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย และใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า 
  ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด 
 6.  เทคโนโลยีท าให้เกิดความก้าวหน้าของสิ่งต่าง ๆ โดยอาศัยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม  
  ซึ่งเป็นกระบวนการแก้ปัญหาหรือพัฒนางานอย่างเป็นระบบ ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน คือ  
  ขั้นระบุปัญหา ขั้นรวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่เก่ียวข้องกับปัญหา ขั้นออกแบบวิธีการแก้ปัญหา 
  ขั้นวางแผนและด าเนินการแก้ปัญหา ขั้นทดสอบ ประเมินผล และปรับปรุงแก้ไขวิธีการแก้ปัญหา 
  หรือชิ้นงาน และขั้นน าเสนอวิธีการแก้ปัญหา ผลการแก้ปัญหาหรือชิ้นงาน 
 
๓. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. อธิบายความรู้เกี่ยวกับโครงงานคณิตศาสตร์ (K) 
 2. วิเคราะห์เกี่ยวกับโครงงานคณิตศาสตร์ (P) 
 3. เห็นประโยชน์และความส าคัญของโครงงานคณิตศาสตร์ (A) 
 
๔. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

๑. มีวินัย 
๒. ใฝ่เรียนรู ้
๓. มุ่งม่ันในการท างาน 

 
๕. สาระการเรียนรู้ 
 โครงงานวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภท
สิ่งประดิษฐ์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทส ารวจ และโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททฤษฎี ซึ่งแต่ละประเภทจะมี
ลักษณะแตกต่างกันออกไปตามลักษณะเฉพาะ แต่วิธีและข้ันตอนการท าโครงงานจะใช้ทักษะและกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์เข้ามาประยุกต์ใช้ โดยมีวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และจิต
วิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยในการด าเนินกิจกรรมโครงงานให้ส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย 
 ซึ่งประกอบด้วย 3 ลักษณะ คือ งานศึกษาค้นคว้า งานสร้างทฤษฎีบทหรือสูตรใหม่ ๆ งานประยุกต์ ความรู้
ไปใช้ 
 
๖. ความเข้าใจที่คงทน 
 นักเรียนเข้าใจว่า การท าโครงงานเป็นการประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะจากศาสตร์ต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรใน
การสร้างหรือพัฒนาชิ้นงานหรือวิธีการ โดยใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เพ่ือแก้ปัญหาหรืออ านวยความ
สะดวกในชีวิตประจ าวัน 
 
๗. ค าถามท้าทาย 
 1. นักเรียนคิดว่าผลงานที่เกิดจากการท าโครงงานวิทยาศาสตร์มีอะไรบ้าง 
 2. นักเรียนสามารถน าความรู้เกี่ยวกับโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลองไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน
 ได้อย่างไร 
 3. นักเรียนจะน าความรู้เกี่ยวกับโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ไปประยุกต์ใช้ในชุมชน  
 ของนักเรียนได้อย่างไร 



 
 

 4. การท าโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทส ารวจ เมื่อมีการรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ มาแล้วจะต้องท าอะไร 
 กับข้อมูลเหล่านั้น 
 5. ปัจจุบันประเทศไทยมีโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททฤษฎีใด ที่มีการน ามาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจ าวัน
 อย่างแพร่หลาย 
 
ชั่วโมงท่ี 1 
๑) ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน  
 กระตุ้นความสนใจ (Engagement) 
 1. นักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับโครงงานวิทยาศาสตร์ โดยตอบค าถาม ดังนี้ 
   โครงงานวิทยาศาสตร์หมายถึงอะไร  
  (ตัวอย่างค าตอบ การศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องเดียวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ที่ผู้จัดท าต้องศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง โดยผ่านวิธีการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์) 
   นักเรียนรู้จักผลงานที่เกิดจากการท าโครงงานวิทยาศาสตร์หรือไม่  
  (รู้จัก/ไม่รู้จัก) 
   นักเรียนคิดว่าผลงานที่เกิดจากการท าโครงงานวิทยาศาสตร์มีอะไรบ้าง  
  (ตัวอย่างค าตอบ แนวคิดการท าเกษตรทฤษฎีใหม่) 
   นักเรียนคิดว่าโครงงานวิทยาศาสตร์มีประเภทใดบ้าง  
  (ตัวอย่างค าตอบ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ 
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทส ารวจ และโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททฤษฎี) 
 
๒) ขั้นสอน 
    ส ารวจค้นหา (Exploration) 
 2. นักเรียนร่วมกันสังเกตภาพเกี่ยวกับการน าเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์บนกระดาน แล้วตอบค าถาม 
ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  จากภาพเป็นการท าโครงงานเกี่ยวกับอะไร  
 (ตัวอย่างค าตอบ เครื่องฟักไข่ประหยัดพลังงาน) 
  เหตุใดนักเรียนจึงคิดว่าเครื่องฟักไข่ในภาพนี้ประหยัดพลังงาน  
 (ตัวอย่างค าตอบ ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ โดยผ่านแผงโซลาร์เซลล์แทนการใช้ไฟฟ้า) 
  นักเรียนคิดว่าเครื่องฟักไข่ประหยัดพลังงานเป็นโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทใด 
 (ตัวอย่างค าตอบ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์) 



 
 

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

 
 



 
 

 
 
 5.  นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์เกี่ยวกับการแสวงหาความรู้ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์  
โดยเขียนบันทึกค าตอบเป็นแผนภาพความคิดบนกระดาน ดังตัวอย่าง 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 6.  นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์เกี่ยวกับประเภทของโครงงานวิทยาศาสตร์  โดยเขียนบันทึกค าตอบเป็น
แผนภาพความคิดบนกระดาน ดังตัวอย่าง 
 

 
๓) ขั้นสรุป 
    ตรวจสอบผล (Evaluation) 
 7.  นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์และอภิปรายตัวอย่างโครงงานวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนที่จัดท าไว้ 
หรือสืบค้นบนอินเทอร์เน็ต โดยวิเคราะห์ตามหัวข้อ ดังนี้ 
 

     ชื่อโครงงาน 
     ที่มาของการจัดท าโครงงาน 
     วัตถุประสงค์ของโครงงาน 
     วิธีการด าเนินการหรือขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
     สรุปผลการท าโครงงาน 
     ประโยชน์ที่ได้รับจากการท าโครงงาน 
 
 8.  นักเรยีนร่วมกันสรุปความคิดรวบยอดเก่ียวกับโครงงานวิทยาศาสตร์ ดังนี้  
  โครงงานวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลองโครงงานวิทยาศาสตร์
ประเภทสิ่งประดิษฐ์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทส ารวจ และโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททฤษฎี ซึ่งแต่ละ
ประเภทจะมีลักษณะแตกต่างกันออกไปตามลักษณะเฉพาะ แต่วิธีและข้ันตอนการท าโครงงานจะใช้ทักษะและ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เข้ามาประยุกต์ใช้ โดยมีวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
และจิตวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยในการด าเนินกิจกรรมโครงงานให้ส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย 



 
 

 
ชั่วโมงท่ี 2 
๑) ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน  
 กระตุ้นความสนใจ (Engagement) 
   1. นักเรียนจับคู่หรือแบ่งกลุ่มตามความเหมาะสมของจ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยให้มีนักเรียน 1 
คน ที่มีประสบการณ์ในการใช้งานคอมพิวเตอร์ จากนั้นแต่ละกลุ่มสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการท าโครงงาน
วิทยาศาสตร์ประเภททดลอง (หากมีโครงงานที่ท าไว้แล้วสามารถใช้โครงงานนั้นได้) แต่ละกลุ่มจะต้องเป็นโครงงาน
เรื่องท่ีไม่ซ ้ากัน จากนั้นร่วมกันวิเคราะห์ในประเด็นดังต่อไปนี้ 
 
   ชื่อโครงงาน 
   ที่มาของการจัดท าโครงงาน 
   วัตถุประสงค์ของโครงงาน 
   วิธีการด าเนินการหรือขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
  สรุปผลการท าโครงงาน 
   ประโยชน์ที่ได้รับจากการท าโครงงาน 
 
  เมื่อวิเคราะห์และสรุปข้อมูลตามหัวข้อแล้ว น าไปจัดท าด้วยโปรแกรมน าเสนอ  
พร้อมตกแต่งให้สวยงาม 
 
๒) ขั้นสอน 
    ส ารวจค้นหา (Exploration) 
  2.  นักเรียนร่วมกันสรุปสิ่งที่เข้าใจเป็นความรู้ร่วมกัน ดังนี้ 
 โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง เป็นโครงงานที่มีการออกแบบการทดลอง เพ่ือศึกษาผลของตัว
แปรต้นที่มีผลต่อตัวแปรตาม โดยท าการควบคุมตัวแปรอื่น ๆ ที่อาจมีผลต่อตัวแปรต้นที่ต้องการศึกษา 
 
    อธิบายความรู้ (Explanation) 
 4.  นักเรียนร่วมกันอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยตอบค าถามกระตุ้นการเรียนรู้ ดังนี้ 
   นักเรียนสามารถน าความรู้เกี่ยวกับโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลองไปประยุกต์ใช้ 
ในชีวิตประจ าวันได้อย่างไร 
  (ตัวอย่างค าตอบ น าไปใช้ในการทดลองการกรองน ้าขุ่นให้ใส เพ่ือให้ได้น ้าที่ใสและสะอาดมาใช้) 
 
๓) ขั้นสรุป 
    ตรวจสอบผล (Evaluation) 
 5.  นักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุปเกี่ยวกับวิธีการท างานให้เห็นการคิดเชิงระบบและวิธีการท างานที่มีแบบ
แผน 
  6. นักเรียนประเมินตนเอง โดยเขียนแสดงความรู้สึกหลังการเรียนและหลังการท ากิจกรรมในประเด็น
ต่อไปนี้ 
  •  สิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้ในวันนี้คืออะไร 
  •  นักเรียนมีส่วนร่วมกิจกรรมในกลุ่มมากน้อยเพียงใด 



 
 

  •  เพ่ือนนักเรียนในกลุ่มมีส่วนร่วมกิจกรรมในกลุ่มมากน้อยเพียงใด 
  •  นักเรียนพึงพอใจกับการเรียนในวันนี้หรือไม่ เพียงใด 
  •  นักเรียนจะน าความรู้ที่ได้นี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง ครอบครัว และสังคมทั่วไปได้อย่างไร 
  จากนั้นแลกเปลี่ยนตรวจสอบขั้นตอนการท างานทุกข้ันตอนว่าจะเพ่ิมคุณค่าไปสู่สังคม  
เกิดประโยชน์ต่อสังคมให้มากขึ้นกว่าเดิมในขั้นตอนใดบ้าง ส าหรับการท างานในครั้งต่อไป 
 
ชั่วโมงท่ี 2 
๑) ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน  
 กระตุ้นความสนใจ (Engagement) 
  1.  นักเรียนจับคู่หรือแบ่งกลุ่มตามความเหมาะสมของจ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยให้มีนักเรียน 1 คน 
ที่มีประสบการณ์ในการใช้งานคอมพิวเตอร์ จากนั้นแต่ละกลุ่มสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการท าโครงงานวิทยาศาสตร์
ประเภทสิ่งประดิษฐ์ (หากมีโครงงานที่ท าไว้แล้วสามารถใช้โครงงานนั้นได้)  
แต่ละกลุ่มจะต้องเป็นโครงงานเรื่องท่ีไม่ซ ้ากัน จากนั้นร่วมกันวิเคราะห์ในประเด็นดังต่อไปนี้ 
 
   ชื่อโครงงาน 
   ที่มาของการจัดท าโครงงาน 
   วัตถุประสงค์ของโครงงาน 
   วิธีการด าเนินการหรือขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
  สรุปผลการท าโครงงาน 
   ประโยชน์ที่ได้รับจากการท าโครงงาน 
 
  เมื่อวิเคราะห์และสรุปข้อมูลตามหัวข้อแล้ว น าไปจัดท าด้วยโปรแกรมน าเสนอ  
พร้อมตกแต่งให้สวยงาม 
 
๒) ขั้นสอน 
    ส ารวจค้นหา (Exploration) 
  2.  นักเรียนร่วมกันสรุปสิ่งที่เข้าใจเป็นความรู้ร่วมกัน ดังนี้ 
 โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ เป็นโครงงานที่อาศัยการประยุกต์ทฤษฎี และหลักการทาง
วิทยาศาสตร์มาประดิษฐ์เครื่องมือเครื่องใช้หรืออุปกรณ์ต่างๆ ให้สามารถใช้งาน หรือแก้ปัญหาตามที่ต้องการได้ 
หรือเป็นการพัฒนา ดัดแปลง ปรับปรุงสิ่งประดิษฐ์เดิมที่เคยมีอยู่แล้วให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 
    อธิบายความรู้ (Explanation) 
 3.  นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมาน าเสนอผลการวิเคราะห์โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ โดยใช้
โปรแกรมน าเสนอที่นักเรียนจัดท าไว้หน้าชั้นเรียน เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน 
 4.  นักเรียนร่วมกันอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยตอบค าถามกระตุ้นการเรียนรู้ ดังนี้ 
   นักเรียนจะน าความรู้เกี่ยวกับโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ไปประยุกต์ใช้ 
ในชุมชนของนักเรียนได้อย่างไร 
  (ตัวอย่างค าตอบ การประดิษฐ์เครื่องฟักไข่ การประดิษฐ์เครื่องมือช่วยในการพรวนดิน  
การพัฒนาระบบปลูกพืชอัจฉริยะ การประดิษฐ์หุ่นยนต์ช่วยเก็บขยะในแม่น้ าล าคลอง) 



 
 

 
๓) ขั้นสรุป 
    ตรวจสอบผล (Evaluation) 
 5.  นักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุปเกี่ยวกับวิธีการท างานให้เห็นการคิดเชิงระบบและวิธีการท างาน 
ที่มีแบบแผน 
  6. นักเรียนประเมินตนเอง โดยเขียนแสดงความรู้สึกหลังการเรียนและหลังการท ากิจกรรม  
ในประเด็นต่อไปนี้ 
  •  สิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้ในวันนี้คืออะไร 
  •  นักเรียนมีส่วนร่วมกิจกรรมในกลุ่มมากน้อยเพียงใด 
  •  เพ่ือนนักเรียนในกลุ่มมีส่วนร่วมกิจกรรมในกลุ่มมากน้อยเพียงใด 
  •  นักเรียนพึงพอใจกับการเรียนในวันนี้หรือไม่ เพียงใด 
  •  นักเรียนจะน าความรู้ที่ได้นี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง ครอบครัว และสังคมทั่วไป 
   ได้อย่างไร 
  จากนั้นแลกเปลี่ยนตรวจสอบขั้นตอนการท างานทุกข้ันตอนว่าจะเพ่ิมคุณค่าไปสู่สังคม  
เกิดประโยชน์ต่อสังคมให้มากขึ้นกว่าเดิมในขั้นตอนใดบ้าง ส าหรับการท างานในครั้งต่อไป 
 
ชั่วโมงท่ี 3 
๑) ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน  
 กระตุ้นความสนใจ (Engagement) 
  1.  นักเรียนจับคู่หรือแบ่งกลุ่มตามความเหมาะสมของจ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยให้มีนักเรียน 1 คน 
ที่มีประสบการณ์ในการใช้งานคอมพิวเตอร์ จากนั้นแต่ละกลุ่มสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการท าโครงงานวิทยาศาสตร์
ประเภทสิ่งประดิษฐ์ (หากมีโครงงานที่ท าไว้แล้วสามารถใช้โครงงานนั้นได้) แต่ละกลุ่มจะต้องเป็นโครงงานเรื่องที่ไม่
ซ ้ากัน จากนั้นร่วมกันวิเคราะห์ในประเด็นดังต่อไปนี้ 
 
   ชื่อโครงงาน 
   ที่มาของการจัดท าโครงงาน 
   วัตถุประสงค์ของโครงงาน 
   วิธีการด าเนินการหรือขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
  สรุปผลการท าโครงงาน 
   ประโยชน์ที่ได้รับจากการท าโครงงาน 
 
  เมื่อวิเคราะห์และสรุปข้อมูลตามหัวข้อแล้ว น าไปจัดท าด้วยโปรแกรมน าเสนอ  
พร้อมตกแต่งให้สวยงาม 
 
๒) ขั้นสอน 
    ส ารวจค้นหา (Exploration) 
  2.  นักเรียนร่วมกันสรุปสิ่งที่เข้าใจเป็นความรู้ร่วมกัน ดังนี้ 
 โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ เป็นโครงงานที่อาศัยการประยุกต์ทฤษฎี และหลักการทาง
วิทยาศาสตร์มาประดิษฐ์เครื่องมือเครื่องใช้หรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ให้สามารถใช้งาน หรือแก้ปัญหาตามที่ต้องการได้ 



 
 

หรือเป็นการพัฒนา ดัดแปลง ปรับปรุงสิ่งประดิษฐ์เดิมที่เคยมีอยู่แล้วให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 
    อธิบายความรู้ (Explanation) 
 3.  นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมาน าเสนอผลการวิเคราะห์โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ โดยใช้
โปรแกรมน าเสนอที่นักเรียนจัดท าไว้หน้าชั้นเรียน เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน 
 4.  นักเรียนร่วมกันอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยตอบค าถามกระตุ้นการเรียนรู้ ดังนี้ 
   นักเรียนจะน าความรู้เกี่ยวกับโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ไปประยุกต์ใช้ 
ในชุมชนของนักเรียนได้อย่างไร 
  (ตัวอย่างค าตอบ การประดิษฐ์เครื่องฟักไข่ การประดิษฐ์เครื่องมือช่วยในการพรวนดิน  
การพัฒนาระบบปลูกพืชอัจฉริยะ การประดิษฐ์หุ่นยนต์ช่วยเก็บขยะในแม่น้ าล าคลอง) 
 
๓) ขั้นสรุป 
    ตรวจสอบผล (Evaluation) 
 5.  นักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุปเกี่ยวกับวิธีการท างานให้เห็นการคิดเชิงระบบและวิธีการท างาน 
ที่มีแบบแผน 
  6. นักเรียนประเมินตนเอง โดยเขียนแสดงความรู้สึกหลังการเรียนและหลังการท ากิจกรรม  
ในประเด็นต่อไปนี้ 
  •  สิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้ในวันนี้คืออะไร 
  •  นักเรียนมีส่วนร่วมกิจกรรมในกลุ่มมากน้อยเพียงใด 
  •  เพ่ือนนักเรียนในกลุ่มมีส่วนร่วมกิจกรรมในกลุ่มมากน้อยเพียงใด 
  •  นักเรียนพึงพอใจกับการเรียนในวันนี้หรือไม่ เพียงใด 
  •  นักเรียนจะน าความรู้ที่ได้นี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง ครอบครัว และสังคมทั่วไป 
   ได้อย่างไร 
  จากนั้นแลกเปลี่ยนตรวจสอบขั้นตอนการท างานทุกข้ันตอนว่าจะเพ่ิมคุณค่าไปสู่สังคม  
เกิดประโยชน์ต่อสังคมให้มากขึ้นกว่าเดิมในขั้นตอนใดบ้าง ส าหรับการท างานในครั้งต่อไป 
 
ชั่วโมงท่ี 4 
๑) ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน  
 กระตุ้นความสนใจ (Engagement) 
  1.  นักเรียนจับคู่หรือแบ่งกลุ่มตามความเหมาะสมของจ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยให้มีนักเรียน 1 คน 
ที่มีประสบการณ์ในการใช้งานคอมพิวเตอร์ จากนั้นแต่ละกลุ่มสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการท าโครงงานวิทยาศาสตร์
ประเภทส ารวจ (หากมีโครงงานที่ท าไว้แล้วสามารถใช้โครงงานนั้นได้)  แต่ละกลุ่มจะต้องเป็นโครงงานเรื่องที่ไม่ซ ้า
กัน จากนั้นร่วมกันวิเคราะห์ในประเด็นดังต่อไปนี้ 
 

   ชื่อโครงงาน 
   ที่มาของการจัดท าโครงงาน 
   วัตถุประสงค์ของโครงงาน 
   วิธีการด าเนินการหรือขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
  สรุปผลการท าโครงงาน 
   ประโยชน์ที่ได้รับจากการท าโครงงาน 
 



 
 

  เมื่อวิเคราะห์และสรุปข้อมูลตามหัวข้อแล้ว น าไปจัดท าด้วยโปรแกรมน าเสนอ พร้อมตกแต่งให้สวยงาม 
 
๒) ขั้นสอน 
    ส ารวจค้นหา (Exploration) 
  2.  นักเรียนร่วมกันสรุปสิ่งที่เข้าใจเป็นความรู้ร่วมกัน ดังนี้ 
 โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทส ารวจ เป็นโครงงานที่อาศัยการส ารวจ รวบรวมข้อมูล สังเกต
ความสัมพันธ์หรือรูปแบบที่เกิดขึ้น โครงงานส ารวจนี้ไม่มีการก าหนดตัวแปรอิสระที่ต้องการศึกษาเพียงแต่น าข้อมูล
ที่ส ารวจหรือรวบรวมได้มาจ าแนกเป็นหมวดหมู่ และน าเสนอในรูปแบบตามความเหมาะสม เพ่ือชี้ให้เห็นลักษณะ
หรือความสัมพันธ์ในเรื่องที่ศึกษาให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 
 
 อธิบายความรู้ (Explanation)  
 3.  นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมาน าเสนอผลการวิเคราะห์โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทส ารวจ  โดยใช้
โปรแกรมน าเสนอที่นักเรียนจัดท าไว้หน้าชั้นเรียน เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน 
 4.  นักเรียนร่วมกันอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยตอบค าถามกระตุ้นการเรียนรู้ ดังนี้ 
   การท าโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทส ารวจ เมื่อมีการรวบรวมข้อมูลต่างๆ มาแล้วจะต้องท าอะไร
กับข้อมูลเหล่านั้น 
  (ตัวอย่างค าตอบ จ าแนกข้อมูลออกเป็นหมวดหมู่) 
 
๓) ขั้นสรุป 
    ตรวจสอบผล (Evaluation) 
 5.  นักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุปเกี่ยวกับวิธีการท างานให้เห็นการคิดเชิงระบบและวิธีการท างานที่มีแบบ
แผน 
  6. นักเรียนประเมินตนเอง โดยเขียนแสดงความรู้สึกหลังการเรียนและหลังการท ากิจกรรม ในประเด็น
ต่อไปนี้ 
  •  สิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้ในวันนี้คืออะไร 
  •  นักเรียนมีส่วนร่วมกิจกรรมในกลุ่มมากน้อยเพียงใด 
  •  เพ่ือนนักเรียนในกลุ่มมีส่วนร่วมกิจกรรมในกลุ่มมากน้อยเพียงใด 
  •  นักเรียนพึงพอใจกับการเรียนในวันนี้หรือไม่ เพียงใด 
  •  นักเรียนจะน าความรู้ที่ได้นี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง ครอบครัว และสังคมทั่วไป 
   ได้อย่างไร 
  จากนั้นแลกเปลี่ยนตรวจสอบขั้นตอนการท างานทุกข้ันตอนว่าจะเพ่ิมคุณค่าไปสู่สังคมเกิดประโยชน์ต่อ
สังคมให้มากข้ึนกว่าเดิมในขั้นตอนใดบ้าง ส าหรับการท างานในครั้งต่อไป 
 
ชั่วโมงท่ี 5 
๑) ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน  
 กระตุ้นความสนใจ (Engagement) 
  1.  นักเรียนจับคู่หรือแบ่งกลุ่มตามความเหมาะสมของจ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยให้มีนักเรียน 1 คน 
ที่มีประสบการณ์ในการใช้งานคอมพิวเตอร์ จากนั้นแต่ละกลุ่มสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการท าโครงงานวิทยาศาสตร์
ประเภททฤษฎี (หากมีโครงงานที่ท าไว้แล้วสามารถใช้โครงงานนั้นได้)  
แต่ละกลุ่มจะต้องเป็นโครงงานเรื่องท่ีไม่ซ ้ากัน จากนั้นร่วมกันวิเคราะห์ในประเด็นดังต่อไปนี้ 



 
 

 
   ชื่อโครงงาน 
   ที่มาของการจัดท าโครงงาน 
   วัตถุประสงค์ของโครงงาน 
   วิธีการด าเนินการหรือขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
  สรุปผลการท าโครงงาน 
   ประโยชน์ที่ได้รับจากการท าโครงงาน 
 
  เมื่อวิเคราะห์และสรุปข้อมูลตามหัวข้อแล้ว น าไปจัดท าด้วยโปรแกรมน าเสนอ  
พร้อมตกแต่งให้สวยงาม 
 
๒) ขั้นสอน 
    ส ารวจค้นหา (Exploration) 
  2.  นักเรียนร่วมกันสรุปสิ่งที่เข้าใจเป็นความรู้ร่วมกัน ดังนี้ 
 โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททฤษฎี เป็นโครงงานที่เสนอหลักการ แนวคิดหรือทฤษฎีใหม่ ๆ โดยมี
เหตุผลข้อสนับสนุนที่เชื่อถือได้ ซึ่งอาจเป็นแนวคิดใหม่ หรือขยายสนับสนุนแนวคิดเดิมให้ชัดเจน 
มากยิ่งขึ้น หรืออาจจะเป็นการคัดค้านแนวคิดเดิมก็ได้ โดยหลักการแนวคิดหรือทฤษฎีที่สร้างข้ึนนี้ 
อาจจะอยู่ในรูปของค าอธิบาย หรือสมการทางคณิตศาสตร์ 
 
    อธิบายความรู้ (Explanation) 
 3.  นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมาน าเสนอผลการวิเคราะห์โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททฤษฎี 
โดยใช้โปรแกรมน าเสนอที่นักเรียนจัดท าไว้หน้าชั้นเรียน เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน 
 4.  นักเรียนร่วมกันอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยตอบค าถามกระตุ้นการเรียนรู้ ดังนี้ 
   ในปัจจุบันประเทศไทยมีโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททฤษฎีใด ที่มีการน ามาประยุกต์ใช้ 
กับชีวิตประจ าวันอย่างแพร่หลาย 
  (ตัวอย่างค าตอบ แนวคิดทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง) 
 
๓) ขั้นสรุป 
    ตรวจสอบผล (Evaluation) 
 5.  นักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุปเกี่ยวกับวิธีการท างานให้เห็นการคิดเชิงระบบและวิธีการท างาน 
ที่มีแบบแผน 
  6. นักเรียนประเมินตนเอง โดยเขียนแสดงความรู้สึกหลังการเรียนและหลังการท ากิจกรรม  
ในประเด็นต่อไปนี้ 
  •  สิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้ในวันนี้คืออะไร 
  •  นักเรียนมีส่วนร่วมกิจกรรมในกลุ่มมากน้อยเพียงใด 
  •  เพ่ือนนักเรียนในกลุ่มมีส่วนร่วมกิจกรรมในกลุ่มมากน้อยเพียงใด 
  •  นักเรียนพึงพอใจกับการเรียนในวันนี้หรือไม่ เพียงใด 
  •  นักเรียนจะน าความรู้ที่ได้นี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง ครอบครัว และสังคมทั่วไป 
   ได้อย่างไร 



 
 

  จากนั้นแลกเปลี่ยนตรวจสอบขั้นตอนการท างานทุกข้ันตอนว่าจะเพ่ิมคุณค่าไปสู่สังคม  
เกิดประโยชน์ต่อสังคมให้มากขึ้นกว่าเดิมในขั้นตอนใดบ้าง ส าหรับการท างานในครั้งต่อไป 
 
๙. สื่อการเรียนรู้         
 1.  หนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  
 2. ห้องคอมพิวเตอร์ 
 3. แหล่งการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
 
๑๐. การวัดผลประเมินผลหน่วยการเรียนรู้  
 1. ประเมินความรู้ เรื่อง ประเภทของโครงงาน  (K)  ด้วยแบบทดสอบ 
 2. ประเมินกระบวนการท างานกลุ่ม  (P)  ด้วยแบบประเมิน 
 3. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้านใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการท างาน  (A)  ด้วยแบบประเมิน 
 
แบบประเมินตามสภาพจริง  (Rubrics) 
 แบบประเมินกระบวนการท างานกลุ่ม 
 

 
แบบประเมินใบงาน 

 

 
 
 
 
 
 

รายการการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

4 3 2 1 
กระบวนการ 
ท างานกลุ่ม 

มีการก าหนดบทบาท 
สมาชิกชัดเจน  
และมีการชี้แจงเป้าหมาย 
การท างาน  
มีการปฏิบตัิงานร่วมกัน 
อย่างร่วมมือร่วมใจ 
พร้อมกับการประเมินเป็น
ระยะ ๆ  

มีการก าหนดบทบาท 
สมาชิกชัดเจน  
มีการช้ีแจงเป้าหมาย 
อย่างชัดเจนและ
ปฏิบัติงานร่วมกัน 
แต่ไมม่ีการประเมิน 
เป็นระยะ ๆ 

มีการก าหนดบทบาท 
เฉพาะหัวหน้า 
ไม่มีการชี้แจงเป้าหมาย 
อย่างชัดเจน 
ปฏิบัติงานร่วมกัน 
ไม่ครบทุกคน 

ไม่มีการก าหนด 
บทบาทสมาชิก 
และไม่มีการชี้แจง
เป้าหมาย สมาชิก 
ต่างคนต่างท างาน  

รายการการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

3 2 1 
การแสดงถึงสาเหตหุรือปัจจัย
ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง

ของเทคโนโลย ี

อธิบายสาเหตุหรือปัจจัยที่ส่งผล
ต่อการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีได้สมัพันธ์กัน มีการ
เชื่อมโยงให้เห็นภาพรวม พร้อม
ยกตัวอย่างได ้

อธิบายสาเหตุหรือปัจจัยที่ส่งผล
ต่อการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีได้สมัพันธ์กันมีการ
อธิบายอย่างเป็นเหตเุป็นผล 

อธิบายสาเหตุหรือปัจจัยที่ส่งผล
ต่อการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีได้พอเข้าใจ 



 
 

 
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 ใฝ่เรียนรู้ 
  ตัวชี้วัดที่ 4.1  ตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียนและเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ 
 

พฤติกรรมบ่งชี ้ ดีเย่ียม (3) ดี (2) ผ่าน (1) ไม่ผ่าน (0) 
4.1.1 ตั้งใจเรียน 
4.1.2 เอาใจใส ่
และมีความเพียรพยายาม
ในการเรียนรู ้
4.1.3 สนใจเข้าร่วม 
กิจกรรมการเรียนรูต้่าง ๆ 

เข้าเรียนตรงเวลา 
ตั้งใจเรียน เอาใจใส ่
และมีความเพียรพยายาม 
ในการเรียนรู้  
มีส่วนร่วมในการเรียนรู้
และเข้าร่วมกิจกรรม 
การเรียนรู้ต่าง ๆ 
ทั้งภายในและภายนอก
โรงเรียนเป็นประจ า  
และเป็นแบบอย่างที่ดี 

เข้าเรียนตรงเวลา 
ตั้งใจเรียน เอาใจใส ่
และมีความเพียรพยายาม 
ในการเรียนรู้  
มีส่วนร่วมในการเรียนรู้
และเข้าร่วมกิจกรรม 
การเรยีนรู้ต่าง ๆ  
ทั้งภายในและภายนอก
โรงเรียนบ่อยครั้ง 

เข้าเรียนตรงเวลา 
ตั้งใจเรียน เอาใจใส ่
และมีความเพียรพยายาม 
ในการเรียนรู้  
มีส่วนร่วมในการเรียนรู ้
และเข้าร่วมกิจกรรม 
การเรยีนรู้ต่าง ๆ บางครั้ง 
 

ไม่ตั้งใจเรียน 

 
  ตัวชี้วัดที่ 4.2  แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน  ด้วยการ
เลือกใช้สื่ออย่างเหมาะสม บันทึกความรู้ วิเคราะห์ สรุปเป็นองค์ความรู้ สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 

พฤติกรรมบ่งชี ้ ดีเย่ียม (3) ดี (2) ผ่าน (1) ไม่ผ่าน (0) 
4.2.1 ศึกษาค้นคว้า 
หาความรู้จากหนังสือ 
เอกสาร สิ่งพิมพ์  
สื่อเทคโนโลยตี่าง ๆ 
แหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน
และภายนอกโรงเรียน 
และเลือกใช้สื่อ 
ได้อย่างเหมาะสม 
4.2.2 บันทึกความรู้ 
วิเคราะห์ ตรวจสอบ 
จากสิ่งท่ีเรียนรู ้
สรุปเป็นองค์ความรู ้
4.2.3 แลกเปลีย่นเรยีนรู้ 
ด้วยวิธีการต่าง ๆ  
เพื่อน าไปใช้ 
ในชีวิตประจ าวัน 

ศึกษาค้นคว้า 
หาความรู้จากหนังสือ 
เอกสาร สิ่งพิมพ์  
สื่อเทคโนโลย ี
และสารสนเทศ 
แหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน 
และภายนอกโรงเรียน 
เลือกใช้สื่อ 
ได้อย่างเหมาะสม  
มีการบันทึกความรู้ 
วิเคราะห์ข้อมูล 
สรุปเป็นองค์ความรู้ 
แลกเปลีย่นเรยีนรู ้
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
และเผยแพร ่
แก่บุคคลทั่วไปน าไปใช้
ในชีวิตประจ าวันได ้

ศึกษาค้นคว้า 
หาความรู้จากหนังสือ 
เอกสาร สิ่งพิมพ์  
สื่อเทคโนโลย ี
และสารสนเทศ  
แหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน 
และภายนอกโรงเรียน 
และเลือกใช้สื่อ 
ได้อย่างเหมาะสม 
มีการบันทึกความรู ้
วิเคราะห์ข้อมูล 
สรุปเป็นองค์ความรู ้
แลกเปลีย่นเรยีนรู ้
กับผู้อื่นได ้และน าไปใช้ 
ในชีวิตประจ าวันได ้
 

ศึกษาค้นคว้า 
หาความรู้จากหนังสือ 
เอกสาร สิ่งพิมพ์  
สื่อเทคโนโลยี  
แหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน 
และภายนอกโรงเรียน 
เลือกใช้สื่อ 
ได้อย่างเหมาะสม 
มีการบันทึกความรู ้
 

ไม่ศึกษาค้นคว้า 
หาความรู ้

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 มุ่งม่ันในการท างาน 
 ตัวชี้วัดที่ 6.1  ตั้งใจและรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่การงาน    
                                                                              

พฤติกรรมบ่งชี ้ ดีเย่ียม (3) ดี (2) ผ่าน (1) ไม่ผ่าน (0) 
6.1.1 เอาใจใสต่่อ 
การปฏิบัตหิน้าท่ี  
ที่ได้รับมอบหมาย 
6.1.2 ตั้งใจและ
รับผิดชอบ 
ในการท างานให้ส าเรจ็ 
6.1.3 ปรับปรุงและ
พัฒนาการท างาน 
ด้วยตนเอง 

ตั้งใจและรับผิดชอบ 
ในการปฏิบัติหนา้ที่ 
ที่ได้รับมอบหมาย 
ให้ส าเรจ็ มีการปรับปรุง
และพัฒนาการท างาน 
ให้ดีขึ้นด้วยตนเอง 
และเป็นแบบอย่างท่ีด ี

ตั้งใจและรับผิดชอบ 
ในการปฏิบัติหนา้ที่ 
ที่ได้รับมอบหมาย 
ให้ส าเรจ็ มีการปรับปรุง 
และพัฒนาการท างาน 
ให้ดีขึ้นด้วยตนเอง 
 

ตั้งใจและรับผิดชอบ 
ในการปฏิบัติหนา้ที ่
ที่ได้รับมอบหมาย 
ให้ส าเรจ็ มีการปรับปรุง 
และพัฒนาการท างาน 
ให้ดีขึ้น 
 

ไม่ตั้งใจปฏิบตั ิ
หน้าท่ีการงาน 

 
 

 ตัวชี้วัดที่ 6.2   ท างานด้วยความเพียรพยายามและอดทนเพ่ือให้งานส าเร็จตามเป้าหมาย 
 

พฤติกรรมบ่งชี ้ ดีเย่ียม (3) ดี (2) ผ่าน (1) ไม่ผ่าน (0) 
6.2.1 ทุ่มเทท างาน 
อดทน ไม่ย่อท้อ 
ต่อปัญหาและอุปสรรค 
ในการท างาน  
6.2.2  พยายาม
แก้ปัญหาและอุปสรรค 
ในการท างานให้ส าเร็จ 
6.2.3  ช่ืนชมผลงาน 
ด้วยความภาคภูมิใจ 
 

ท างานด้วยความขยัน 
อดทน ไม่ย่อท้อต่อปัญหา 
พยายามแก้ปัญหา 
อุปสรรคในการท างาน 
ให้งานส าเร็จ 
ตามเป้าหมายก่อนเวลา 
ที่ก าหนด ช่ืนชมผลงาน 
ด้วยความภาคภมูิใจ 

ท างานด้วยความขยัน 
อดทน ไม่ย่อท้อต่อปัญหา 
พยายามแก้ปัญหา 
อุปสรรคในการท างาน 
ให้งานส าเร็จ 
ตามเป้าหมาย 
ภายในเวลาที่ก าหนด  
ช่ืนชมผลงาน 
ด้วยความภาคภมูิใจ 
 

ท างานด้วยความขยัน 
อดทน ไม่ย่อท้อต่อปัญหา 
ในการท างาน 
พยายามให้งานส าเร็จ 
ตามเป้าหมาย 
ช่ืนชมผลงาน 
ด้วยความภาคภมูิใจ 
 

ไม่ขยัน อดทน 
ในการท างาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บันทึกหลงัการสอน 
 

ผลการจัดการเรียนการสอน  
............................................................................................................................. ...............................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...............................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...............................................
............................................................................................................................. ............................................... 
 
ปัญหาอุปสรรค
............................................................................................................................. ...............................................
.................................................................................... ........................................................................................
........................................................................................................................................................................ ....  
 
แนวทางแก้ไข
............................................................................................................................. ...............................................
.................................................................. ..........................................................................................................
...................................................................................................................................................... ...................... 
 

                                                       ลงชื่อ.......................................... (ผู้บันทึก) 
                                                                   (นางสาวสิริกร  เกตุประเสริฐวงศ์)         
  

 ความเห็นของหัวหน้าฝ่ายวิชาการ
............................................................................................................................. ...............................................
............................................................................................................................................................................  
 
       ลงชื่อ .............................................................. 
        (นางสาวนุชจรี   กลิ่นมณฑา) 
                หวัหน้าฝ่ายวิชาการ 
 
ความเห็นของผู้อ านวยการโรงเรียน 
............................................................................................................................. ...............................................  
.......................................................................................................................................................................... ..  
 
       ลงชื่อ................................................................ 
        (นางสาวทัศนา   จรจวบโชค) 
                                                         ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบางกะพ้อม(คงลาภยิ่งประชานุสรณ์)    
 



 
 

 
 

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ โครงงานกับกระบวนการเรียนรู้และการแก้ปัญหา 
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 5 ความรู้เกี่ยวกับโครงงานวิทยาศาสตร์ 

วิชา การออกแบบและเทคโนโลยี 2  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5  เวลา 6 ชั่วโมง 
 

๑. สาระ/มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด (พื้นฐาน) ผลการเรียนรู้ (เพิ่มเติม) 
 สาระท่ี  ๔  เทคโนโลยี 
 มาตรฐาน ว 4.1  เข้าใจแนวคิดหลักของเทคโนโลยีเพ่ือการด ารงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง 
  อย่างรวดเร็ว ใช้ความรู้และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และศาสตร์อ่ืน ๆ  
  เพ่ือแก้ปัญหาหรือพัฒนางานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ ด้วยกระบวนการออกแบบ 
  เชิงวิศวกรรม เลือกใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม โดยค านึงถึงผลกระทบต่อชีวิต  
  สังคม และสิ่งแวดล้อม 

ตัวช้ีวัด ว 4.1 ม.5/1  
 ประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะจากศาสตร์ต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรในการท าโครงงาน  เพ่ือ

แก้ปัญหาหรือพัฒนางาน 
 
๒. สาระส าคัญ 
 1.  โครงงานเป็นกิจกรรมที่เน้นทักษะกระบวนการ โดยนักเรียนเป็นผู้คิดค้น วางแผน และลงมือปฏิบัติ 
  เพ่ือให้งานส าเร็จภายใต้ค าแนะน าของครูหรือผู้เชี่ยวชาญ โครงงานประกอบด้วย 
  โครงงานประเภททดลอง โครงงานประเภทส ารวจรวบรวมข้อมูล โครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์ 
  หรือการพัฒนา และโครงงานประเภททฤษฎีหรืออธิบาย 
 2.  โครงงานคณิตศาสตร์เป็นงานที่ผู้ท าได้คิดอย่างอิสระ ฝึกปฏิบัติในข้อที่สงสัย โดยอาศัยความรู้  
  หลักการ แนวคิด และทฤษฎีทางคณิตศาสตร์ไปเชื่อมโยงกับประเด็นปัญหาที่จะศึกษา  
  ประกอบด้วย 3 ลักษณะ คือ งานศึกษาค้นคว้า งานสร้างทฤษฎีบทหรือสูตรใหม่ ๆ  
  งานประยุกต์ความรู้ไปใช้ 
 3.  โครงงานวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง โครงงานวิทยาศาสตร์ 
  ประเภทสิ่งประดิษฐ์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทส ารวจ และโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททฤษฎี 
  ซ่ึงแต่ละประเภทจะมีลักษณะแตกต่างกันออกไปตามลักษณะเฉพาะ แต่วธิแีละข้ันตอนการท า 
  โครงงานจะใช้ทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เข้ามาประยุกต์ใช้ โดยมีวิธีการทางวิทยาศาสตร์ 
  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร์ เข้ามาช่วยในการด าเนินกิจกรรมโครงงาน
  ให้ส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย 
 4.  การพัฒนาหรือศึกษาโครงงานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ จะมุ่งเน้นพัฒนาในด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ 
  โดยใช้อุปกรณ์และกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมเข้ามาช่วยในการพัฒนา ซึ่งโครงงาน 
  คอมพิวเตอร์ประกอบด้วย โครงงานพัฒนาสื่อเพ่ือการศึกษา โครงงานพัฒนาเครื่องมือ  
  โครงงานจ าลองทฤษฎี โครงงานการประยุกต์ใช้งาน และโครงงานพัฒนาเกม 



 
 

 5.  โครงงานสะเต็มศึกษา เป็นการประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  
  โดยอาศัยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมเข้ามาช่วยในการสร้างหรือพัฒนาเทคโนโลยี 
  หรือนวัตกรรมให้ส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย และใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า 
  ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด 
 6.  เทคโนโลยีท าให้เกิดความก้าวหน้าของสิ่งต่าง ๆ โดยอาศัยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม  
  ซึ่งเป็นกระบวนการแก้ปัญหาหรือพัฒนางานอย่างเป็นระบบ ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน คือ  
  ขั้นระบุปัญหา ขั้นรวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่เก่ียวข้องกับปัญหา ขั้นออกแบบวิธีการแก้ปัญหา 
  ขั้นวางแผนและด าเนินการแก้ปัญหา ขั้นทดสอบ ประเมินผล และปรับปรุงแก้ไขวิธีการแก้ปัญหา 
  หรือชิ้นงาน และขั้นน าเสนอวิธีการแก้ปัญหา ผลการแก้ปัญหาหรือชิ้นงาน 
 
๓. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. อธิบายความรู้เกี่ยวกับโครงงานคอมพิวเตอร์ (K) 
 2. วิเคราะห์เกี่ยวกับโครงงานคอมพิวเตอร์ (P) 
 3. เห็นประโยชน์และความส าคัญของโครงงานคอมพิวเตอร์ (A) 
 
๔. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

๑. มีวินัย 
๒. ใฝ่เรียนรู ้
๓. มุ่งม่ันในการท างาน 

 
๕. สาระการเรียนรู้ 
 การพัฒนาหรือศึกษาโครงงานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ จะมุ่งเน้นพัฒนาในด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์  โดยใช้
อุปกรณ์และกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมเข้ามาช่วยในการพัฒนา ซึ่งโครงงานคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย 
โครงงานพัฒนาสื่อเพ่ือการศึกษา โครงงานพัฒนาเครื่องมือ โครงงานจ าลองทฤษฎีโครงงานการประยุกต์ใช้งาน 
และโครงงานพัฒนาเกม 
 
๖. ความเข้าใจที่คงทน 
 นักเรียนเข้าใจว่า การท าโครงงานเป็นการประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะจากศาสตร์ต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรใน
การสร้างหรือพัฒนาชิ้นงานหรือวิธีการ โดยใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เพ่ือแก้ปัญหาหรืออ านวยความ
สะดวกในชีวิตประจ าวัน 
 
๗. ค าถามท้าทาย 
 1.  การพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์เป็นการมุ่งเน้นพัฒนาในด้านใด 
 2. โครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทพัฒนาสื่อเพ่ือการศึกษาจะอยู่ในรูปแบบใด 
 3. โครงงานพัฒนาเครื่องมือเป็นโครงงานที่เน้นในการพัฒนาสิ่งใด 
 4. ถ้าต้องการท าโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทจ าลองทฤษฎี เรื่อง การจ าลองระบบไหลเวียนโลหิต นักเรียนจะ
ใช้เครื่องมือใดในการท างานจึงจะเหมาะสม 
 5. นักเรียนคิดว่ามีอะไรบ้างที่เกิดจากการพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทการประยุกต์ใช้งาน 
 6. เกมใดบ้างที่เน้นกระบวนการคิดสอดแทรกไปกับเนื้อหาของเกมนั้น 
 



 
 

 
ชั่วโมงท่ี 1 
๑) ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน  
 กระตุ้นความสนใจ (Engagement) 
 1.  นักเรียนร่วมกันสังเกตภาพหุ่นยนต์บนกระดาน แล้วตอบค าถาม ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   จากภาพคืออะไร  
  (หุ่นยนต์ Pepper) 
   หุ่นยนต์นี้ถูกออกแบบมาเพ่ืออะไร  
  (ตัวอย่างค าตอบ ท างานแทนมนุษย์) 
   นักเรียนคิดว่าหุ่นยนต์นี้เกิดจากการพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์หรือไม่  
  (เป็น/ไม่เป็น) 
   นักเรียนคิดว่าหุ่นยนต์นี้เป็นการพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์ด้านใด  
  (ตัวอย่างค าตอบ ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์) 
 
๒) ขั้นสอน 
    ส ารวจค้นหา (Exploration) 
 2. นักเรียนร่วมกันสนทนา โดยตอบค าถามกระตุ้นความสนใจ ดังนี้ 
   โครงงานคอมพิวเตอร์เป็นการท าโครงงานแบบใด  
  (ตัวอย่างค าตอบ เป็นการศึกษา พัฒนาเรื่องหรือปัญหาที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์  
โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้อง และกระบวนการทางวิศวกรรมเข้ามาช่วยในการพัฒนา  
โดยอาจเป็นฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์ก็ได้ และยังรวมไปถึงการพัฒนาแอปพลิเคชันบนสมาร์ตโฟน) 
 3. ตัวแทนนักเรียน 2-3 คน ออกมาเล่าประสบการณ์การท าโครงงานคอมพิวเตอร์หน้าชั้นเรียน  
ให้เพ่ือน ๆ ฟัง 
 4. นักเรียนร่วมกันศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับโครงงานคอมพิวเตอร์ จากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ อย่าง
หลากหลาย เช่น การสอบถามจากครูหรือผู้ปกครอง และห้องสมุด 
 
    อธิบายความรู้ (Explanation) 
 5.  นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละเท่า ๆ กัน จากนั้นแต่ละกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์เกี่ยวกับประเภท 
ของโครงงานคอมพิวเตอร์ โดยเขียนบันทึกค าตอบเป็นแผนภาพความคิดบนกระดาน ดังตัวอย่าง 
 



 
 

 
 
 6. นักเรียนร่วมกันสังเกตและวิเคราะห์ภาพและบัตรค าเกี่ยวกับประเภทของโครงงานบนกระดาน จากนั้น
จับคู่บัตรค าและภาพให้สัมพันธ์กัน ดังตัวอย่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา 

โครงงานพัฒนาเครื่องมือ 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 7. นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์เกี่ยวกับกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม โดยเขียนบันทึกค าตอบเป็น
แผนภาพความคิดบนกระดาน ดังตัวอย่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

โครงงานจ าลองทฤษฎ ี

โครงงานการประยุกต์ใช้งาน 

โครงงานพัฒนาเกม 



 
 

 8.  นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์ภาพเกี่ยวกับการพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์ด้านฮาร์ดแวร์ 
และซอฟต์แวร์บนกระดาน แล้วเลือกภาพไปใส่ในช่องตาราง ตามประเภทของภาพให้สัมพันธ์กัน  
ดังตัวอย่าง 
 

การพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์ด้านฮาร์ดแวร์ การพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์ด้านซอฟต์แวร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 9.  นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์และอภิปรายตัวอย่างโครงงานคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนที่จัดท าไว้ 
หรือสืบค้นบนอินเทอร์เน็ต โดยวิเคราะห์ตามหัวข้อ ดังนี้ 
 

     ชื่อโครงงาน 
     ที่มาของการจัดท าโครงงาน 
     วัตถุประสงค์ของโครงงาน 
     วิธีการด าเนินการหรือขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
     สรุปผลการท าโครงงาน 
     ประโยชน์ที่ได้รับจากการท าโครงงาน 
 



 
 

  10. นักเรียนร่วมกันคิดวิเคราะห์ โดยตอบค าถามกระตุ้นความคิด ดังนี้ 
   การพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์เป็นการมุ่งเน้นพัฒนาในด้านใด  
  (ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์) 
 
๓) ขั้นสรุป 
    ตรวจสอบผล (Evaluation) 
 7.  นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์และอภิปรายตัวอย่างโครงงานวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนที่จัดท าไว้ 
หรือสืบค้นบนอินเทอร์เน็ต โดยวิเคราะห์ตามหัวข้อ ดังนี้ 
 

     ชื่อโครงงาน 
     ที่มาของการจัดท าโครงงาน 
     วัตถุประสงค์ของโครงงาน 
     วิธีการด าเนินการหรือขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
     สรุปผลการท าโครงงาน 
     ประโยชน์ที่ได้รับจากการท าโครงงาน 
 
 8.  นักเรียนร่วมกันสรุปความคิดรวบยอดเก่ียวกับโครงงานวิทยาศาสตร์ ดังนี้  
  โครงงานวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลองโครงงานวิทยาศาสตร์
ประเภทสิ่งประดิษฐ์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทส ารวจ และโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททฤษฎี ซึ่งแต่ละ
ประเภทจะมีลักษณะแตกต่างกันออกไปตามลักษณะเฉพาะ แต่วิธีและข้ันตอนการท าโครงงานจะใช้ทักษะและ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เข้ามาประยุกต์ใช้ โดยมีวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
และจิตวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยในการด าเนินกิจกรรมโครงงานให้ส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย 
 
ชั่วโมงท่ี 2 
๑) ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน  
 กระตุ้นความสนใจ (Engagement) 
   1. นักเรียนจับคู่หรือแบ่งกลุ่มตามความเหมาะสมของจ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยให้มีนักเรียน 1 
คน ที่มีประสบการณ์ในการใช้งานคอมพิวเตอร์ จากนั้นแต่ละกลุ่มสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการท าโครงงาน
วิทยาศาสตร์ประเภททดลอง (หากมีโครงงานที่ท าไว้แล้วสามารถใช้โครงงานนั้นได้) แต่ละกลุ่มจะต้องเป็นโครงงาน
เรื่องท่ีไม่ซ ้ากัน จากนั้นร่วมกันวิเคราะห์ในประเด็นดังต่อไปนี้ 
 
   ชื่อโครงงาน 
   ที่มาของการจัดท าโครงงาน 
   วัตถุประสงค์ของโครงงาน 
   วิธีการด าเนินการหรือขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
  สรุปผลการท าโครงงาน 
   ประโยชน์ที่ได้รับจากการท าโครงงาน 
 
  เมื่อวิเคราะห์และสรุปข้อมูลตามหัวข้อแล้ว น าไปจัดท าด้วยโปรแกรมน าเสนอ  
พร้อมตกแต่งให้สวยงาม 



 
 

 
๒) ขั้นสอน 
    ส ารวจค้นหา (Exploration) 
  2.  นักเรียนร่วมกันสรุปสิ่งที่เข้าใจเป็นความรู้ร่วมกัน ดังนี้ 
 โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง เป็นโครงงานที่มีการออกแบบการทดลอง เพ่ือศึกษาผลของตัว
แปรต้นที่มีผลต่อตัวแปรตาม โดยท าการควบคุมตัวแปรอื่น ๆ ที่อาจมีผลต่อตัวแปรต้นที่ต้องการศึกษา 
 
    อธิบายความรู้ (Explanation) 
 4.  นักเรียนร่วมกันอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยตอบค าถามกระตุ้นการเรียนรู้ ดังนี้ 
   นักเรียนสามารถน าความรู้เกี่ยวกับโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลองไปประยุกต์ใช้ 
ในชีวิตประจ าวันได้อย่างไร 
  (ตัวอย่างค าตอบ น าไปใช้ในการทดลองการกรองน ้าขุ่นให้ใส เพ่ือให้ได้น ้าที่ใสและสะอาดมาใช้) 
 
๓) ขั้นสรุป 
    ตรวจสอบผล (Evaluation) 
  11. นักเรียนร่วมกันสรุปความคิดรวบยอดเก่ียวกับโครงงานคอมพิวเตอร์ ดังนี้ 
  การพัฒนาหรือศึกษาโครงงานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ จะมุ่งเน้นพัฒนาในด้านฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ 
โดยใช้อุปกรณ์และกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมเข้ามาช่วยในการพัฒนาซึ่งโครงงานคอมพิวเตอร์ 
ประกอบด้วย โครงงานพัฒนาสื่อเพ่ือการศึกษา โครงงานพัฒนาเครื่องมือ โครงงานจ าลองทฤษฎี โครงงานการ
ประยุกต์ใช้งาน และโครงงานพัฒนาเกม 
 
ชั่วโมงท่ี 2 
๑) ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน  
 กระตุ้นความสนใจ (Engagement) 
  1.  นักเรียนจับคู่หรือแบ่งกลุ่มตามความเหมาะสมของจ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยให้มีนักเรียน 1 คน 
ที่มีประสบการณ์ในการใช้งานคอมพิวเตอร์ จากนั้นแต่ละกลุ่มสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการท าโครงงานคอมพิวเตอร์
ประเภทพัฒนาสื่อเพ่ือการศึกษา (หากมีโครงงานที่ท าไว้แล้วสามารถใช้โครงงานนั้นได้)  
แต่ละกลุ่มจะต้องเป็นโครงงานเรื่องท่ีไม่ซ ้ากัน จากนั้นร่วมกันวิเคราะห์ในประเด็นดังต่อไปนี้ 
 
 

   ชื่อโครงงาน 
   ที่มาของการจัดท าโครงงาน 
   วัตถุประสงค์ของโครงงาน 
   วิธีการด าเนินการหรือขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
  สรุปผลการท าโครงงาน 
   ประโยชน์ที่ได้รับจากการท าโครงงาน 
 

  เมื่อวิเคราะห์และสรุปข้อมูลตามหัวข้อแล้ว น าไปจัดท าด้วยโปรแกรมน าเสนอ  
พร้อมตกแต่งให้สวยงาม 
 



 
 

๒) ขั้นสอน 
    ส ารวจค้นหา (Exploration) 
  2.  นักเรียนร่วมกันสรุปสิ่งที่เข้าใจเป็นความรู้ร่วมกัน ดังนี้ 
 โครงงานพัฒนาสื่อเพ่ือการศึกษา เป็นโครงงานพัฒนาโปรแกรมเพ่ือประกอบการสอนในรายวิชาต่าง ๆ 
ใช้น าเข้าสู่บทเรียน หรือใช้อธิบายการสอนที่เข้าใจยากให้เห็นภาพมากขึ้น อาจเป็นโปรแกรมบทเรียนที่มีทั้งเนื้อหา 
สรุปทบทวน แบบฝึกหัด ทั้งนี้อาจเป็นแบบระบบออนไลน์หรือออฟไลน์ก็ได้ 
 3.  นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมาน าเสนอผลการวิเคราะห์โครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทพัฒนาสื่อเพ่ือ
การศึกษา โดยใช้โปรแกรมน าเสนอที่นักเรียนจัดท าไว้หน้าชั้นเรียน เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน 
 
    อธิบายความรู้ (Explanation) 
 4.  นักเรียนร่วมกันอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยตอบค าถามกระตุ้นการเรียนรู้ ดังนี้ 
   โครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทพัฒนาสื่อเพ่ือการศึกษาจะอยู่ในรูปแบบใด 
  (ตัวอย่างค าตอบ สื่อการสอนแบบ CAI และมัลติมีเดีย) 
 5.  นักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุปเกี่ยวกับวิธีการท างานให้เห็นการคิดเชิงระบบและวิธีการท างาน 
ที่มีแบบแผน 
 
๓) ขั้นสรุป 
    ตรวจสอบผล (Evaluation) 
  6. นักเรียนประเมินตนเอง โดยเขียนแสดงความรู้สึกหลังการเรียนและหลังการท ากิจกรรม  
ในประเด็นต่อไปนี้ 
  •  สิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้ในวันนี้คืออะไร 
  •  นักเรียนมีส่วนร่วมกิจกรรมในกลุ่มมากน้อยเพียงใด 
  •  เพ่ือนนักเรียนในกลุ่มมีส่วนร่วมกิจกรรมในกลุ่มมากน้อยเพียงใด 
  •  นักเรียนพึงพอใจกับการเรียนในวันนี้หรือไม่ เพียงใด 
  •  นักเรียนจะน าความรู้ที่ได้นี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง ครอบครัว และสังคมทั่วไปได้อย่างไร 
  จากนั้นแลกเปลี่ยนตรวจสอบขั้นตอนการท างานทุกขั้นตอนว่าจะเพ่ิมคุณค่าไปสู่สังคม เกิดประโยชน์
ต่อสังคมให้มากข้ึนกว่าเดิมในขั้นตอนใดบ้าง ส าหรับการท างานในครั้งต่อไป 
 
ชั่วโมงท่ี 3 
๑) ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน  
  1.  นักเรียนจับคู่หรือแบ่งกลุ่มตามความเหมาะสมของจ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยให้มีนักเรียน 1 คน 
ที่มีประสบการณ์ในการใช้งานคอมพิวเตอร์ จากนั้นแต่ละกลุ่มสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการท าโครงงานคอมพิวเตอร์
ประเภทพัฒนาเครื่องมือ (หากมีโครงงานที่ท าไว้แล้วสามารถใช้โครงงานนั้นได้)  
แต่ละกลุ่มจะต้องเป็นโครงงานเรื่องท่ีไม่ซ ้ากัน จากนั้นร่วมกันวิเคราะห์ในประเด็นดังต่อไปนี้ 
 

   ชื่อโครงงาน 
   ที่มาของการจัดท าโครงงาน 
   วัตถุประสงค์ของโครงงาน 
   วิธีการด าเนินการหรือขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
  สรุปผลการท าโครงงาน 
   ประโยชน์ที่ได้รับจากการท าโครงงาน 



 
 

 

  เมื่อวิเคราะห์และสรุปข้อมูลตามหัวข้อแล้ว น าไปจัดท าด้วยโปรแกรมน าเสนอ  
พร้อมตกแต่งให้สวยงาม 
 
๒) ขั้นสอน 
    ส ารวจค้นหา (Exploration) 
  2.  นักเรียนร่วมกันสรุปสิ่งที่เข้าใจเป็นความรู้ร่วมกัน ดังนี้ 
 โครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทพัฒนาเครื่องมือเป็นการพัฒนาโปรแกรมเข้ามาช่วยในการด าเนินงาน
บางอย่างให้ง่าย สวยงาม และสะดวกสบาย 
 
    อธิบายความรู้ (Explanation) 
 3.  นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมาน าเสนอผลการวิเคราะห์โครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทพัฒนา 
เครื่องมือ โดยใช้โปรแกรมน าเสนอที่นักเรียนจัดท าไว้หน้าชั้นเรียน เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน 
 4.  นักเรียนร่วมกันอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยตอบค าถามกระตุ้นการเรียนรู้ ดังนี้ 
   โครงงานพัฒนาเครื่องมือเป็นโครงงานที่เน้นในการพัฒนาสิ่งใด 
  (ตัวอย่างค าตอบ เป็นการพัฒนาซอฟต์แวร์ เช่น ซอฟต์แวร์ที่ช่วยในการค านวณ  
ซอฟต์แวร์ที่ช่วยในการวาดภาพ ซอฟต์แวร์ที่ช่วยในการแปลภาษา) 
 
๓) ขั้นสรุป 
    ตรวจสอบผล (Evaluation) 
 5.  นักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุปเกี่ยวกับวิธีการท างานให้เห็นการคิดเชิงระบบและวิธีการท างาน 
ที่มีแบบแผน 
  6. นักเรียนประเมินตนเอง โดยเขียนแสดงความรู้สึกหลังการเรียนและหลังการท ากิจกรรม  
ในประเด็นต่อไปนี้ 
  •  สิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้ในวันนี้คืออะไร 
  •  นักเรียนมีส่วนร่วมกิจกรรมในกลุ่มมากน้อยเพียงใด 
  •  เพ่ือนนักเรียนในกลุ่มมีส่วนร่วมกิจกรรมในกลุ่มมากน้อยเพียงใด 
  •  นักเรียนพึงพอใจกับการเรียนในวันนี้หรือไม่ เพียงใด 
  •  นักเรียนจะน าความรู้ที่ได้นี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง ครอบครัว และสังคมทั่วไป 
   ได้อย่างไร 
  จากนั้นแลกเปลี่ยนตรวจสอบขั้นตอนการท างานทุกข้ันตอนว่าจะเพ่ิมคุณค่าไปสู่สังคม  
เกิดประโยชน์ต่อสังคมให้มากขึ้นกว่าเดิมในขั้นตอนใดบ้าง ส าหรับการท างานในครั้งต่อไป 
 
ชั่วโมงท่ี 4 
๑) ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน  
 กระตุ้นความสนใจ (Engagement) 
  1.  นักเรียนจับคู่หรือแบ่งกลุ่มตามความเหมาะสมของจ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยให้มีนักเรียน 1 คน 
ที่มีประสบการณ์ในการใช้งานคอมพิวเตอร์ จากนั้นแต่ละกลุ่มสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการท าโครงงานคอมพิวเตอร์
ประเภทจ าลองทฤษฎี (หากมีโครงงานที่ท าไว้แล้วสามารถใช้โครงงานนั้นได้)  
แต่ละกลุ่มจะต้องเป็นโครงงานเรื่องท่ีไม่ซ ้ากัน จากนั้นร่วมกันวิเคราะห์ในประเด็นดังต่อไปนี้ 
 



 
 

 
 

   ชื่อโครงงาน 
   ที่มาของการจัดท าโครงงาน 
   วัตถุประสงค์ของโครงงาน 
   วิธีการด าเนินการหรือขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
  สรุปผลการท าโครงงาน 
   ประโยชน์ที่ได้รับจากการท าโครงงาน 
 

  เมื่อวิเคราะห์และสรุปข้อมูลตามหัวข้อแล้ว น าไปจัดท าด้วยโปรแกรมน าเสนอ  
พร้อมตกแต่งให้สวยงาม 
 
๒) ขั้นสอน 
    ส ารวจค้นหา (Exploration) 
  2.  นักเรียนร่วมกันสรุปสิ่งที่เข้าใจเป็นความรู้ร่วมกัน ดังนี้ 
 โครงงานจ าลองทฤษฎี เป็นโครงงานที่ใช้โปรแกรมหรือคอมพิวเตอร์มาช่วยในการจ าลองทฤษฎี  
การทดลอง หรือหลักการในสาขาวิชาต่าง ๆ ทั้งนี้การท าโครงงานผู้จัดท าต้องท าการศึกษาเนื้อหา 
ในเรื่องที่จะน าเสนอให้เข้าใจเป็นอย่างดีเสียก่อน เพ่ือน าเสนอออกมาให้กระชับ ได้ใจความ  
และให้เข้าใจถึงเนื้อหาในทฤษฎีนั้น ๆ 
 
 อธิบายความรู้ (Explanation)  
 3.  นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมาน าเสนอผลการวิเคราะห์โครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทจ าลองทฤษฎี โดยใช้
โปรแกรมน าเสนอที่นักเรียนจัดท าไว้หน้าชั้นเรียน เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน 
 4.  นักเรียนร่วมกันอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยตอบค าถามกระตุ้นการเรียนรู้ ดังนี้ 
   ถ้าต้องการท าโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทจ าลองทฤษฎี เรื่อง การจ าลองระบบไหลเวียนโลหิต 
นักเรียนจะใช้เครื่องมือใดในการท างานจึงจะเหมาะสม 
  (ตัวอย่างค าตอบ คอมพิวเตอร์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์) 
 
๓) ขั้นสรุป 
    ตรวจสอบผล (Evaluation) 
 5.  นักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุปเกี่ยวกับวิธีการท างานให้เห็นการคิดเชิงระบบและวิธีการท างาน 
ที่มีแบบแผน 
  6. นักเรียนประเมินตนเอง โดยเขียนแสดงความรู้สึกหลังการเรียนและหลังการท ากิจกรรม  
ในประเด็นต่อไปนี้ 
  •  สิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้ในวันนี้คืออะไร 
  •  นักเรียนมีส่วนร่วมกิจกรรมในกลุ่มมากน้อยเพียงใด 
  •  เพ่ือนนักเรียนในกลุ่มมีส่วนร่วมกิจกรรมในกลุ่มมากน้อยเพียงใด 
  •  นักเรียนพึงพอใจกับการเรียนในวันนี้หรือไม่ เพียงใด 
  •  นักเรียนจะน าความรู้ที่ได้นี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง ครอบครัว และสังคมทั่วไปได้อย่างไร 
  จากนั้นแลกเปลี่ยนตรวจสอบขั้นตอนการท างานทุกข้ันตอนว่าจะเพ่ิมคุณค่าไปสู่สังคม  
เกิดประโยชน์ต่อสังคมให้มากขึ้นกว่าเดิมในขั้นตอนใดบ้าง ส าหรับการท างานในครั้งต่อไป 



 
 

 
ชั่วโมงท่ี 5 
๑) ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน  
 กระตุ้นความสนใจ (Engagement) 
  1.  นักเรียนจับคู่หรือแบ่งกลุ่มตามความเหมาะสมของจ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยให้มีนักเรียน 1 คน 
ที่มีประสบการณ์ในการใช้งานคอมพิวเตอร์ จากนั้นแต่ละกลุ่มสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการท าโครงงานคอมพิวเตอร์
ประเภทการประยุกต์ใช้งาน (หากมีโครงงานที่ท าไว้แล้วสามารถใช้โครงงานนั้นได้)  
แต่ละกลุ่มจะต้องเป็นโครงงานเรื่องท่ีไม่ซ ้ากัน จากนั้นร่วมกันวิเคราะห์ในประเด็นดังต่อไปนี้ 
 

   ชื่อโครงงาน 
   ที่มาของการจัดท าโครงงาน 
   วัตถุประสงค์ของโครงงาน 
   วิธีการด าเนินการหรือขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
  สรุปผลการท าโครงงาน 
   ประโยชน์ที่ได้รับจากการท าโครงงาน 
 

  เมื่อวิเคราะห์และสรุปข้อมูลตามหัวข้อแล้ว น าไปจัดท าด้วยโปรแกรมน าเสนอ  
พร้อมตกแต่งให้สวยงาม 
  2.  นักเรียนร่วมกันสรุปสิ่งที่เข้าใจเป็นความรู้ร่วมกัน ดังนี้ 
 โครงงานการประยุกต์ใช้งาน เป็นโครงงานพัฒนาโปรแกรมเข้ามาช่วยแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนใน
ชีวิตประจ าวันของมนุษย์ หรือช่วยให้การด าเนินงานต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวันมีความสะดวกสบาย 
มากยิ่งขึ้น โครงงานประเภทนี้อาจจะมีการใช้ความรู้ทั้งด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์เข้ามาช่วยในการพัฒนา 
 
๒) ขั้นสอน 
    ส ารวจค้นหา (Exploration) 
 3.  นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมาน าเสนอผลการวิเคราะห์โครงงานคอมพิวเตอร์ประเภท 
การประยุกต์ใช้งาน โดยใช้โปรแกรมน าเสนอที่นักเรียนจัดท าไว้หน้าชั้นเรียน เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน 
 
    อธิบายความรู้ (Explanation) 
 4.  นักเรียนร่วมกันอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยตอบค าถามกระตุ้นการเรียนรู้ ดังนี้ 
   นักเรียนคิดว่ามีอะไรบ้างที่เกิดจากการพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทการประยุกต์ใช้งาน 
  (ตัวอย่างค าตอบ ซอฟต์แวร์ระบบรู้จ าลายนิ้วมือที่ใช้ในการระบุตัวตน  
แอปพลิเคชันเรียกแท็กซี่ผ่านสมาร์ตโฟน แอปพลิเคชันปิด-เปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าผ่านสมาร์ตโฟน  
ระบบโรงเรือนอัจฉริยะควบคุมผ่านคอมพิวเตอร์และสมาร์ตโฟน) 
 
๓) ขั้นสรุป 
    ตรวจสอบผล (Evaluation) 
 5.  นักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุปเกี่ยวกับวิธีการท างานให้เห็นการคิดเชิงระบบและวิธีการท างาน 
ที่มีแบบแผน 
  6. นักเรียนประเมินตนเอง โดยเขียนแสดงความรู้สึกหลังการเรียนและหลังการท ากิจกรรม  
ในประเด็นต่อไปนี้ 



 
 

  •  สิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้ในวันนี้คืออะไร 
  •  นักเรียนมีส่วนร่วมกิจกรรมในกลุ่มมากน้อยเพียงใด 
  •  เพ่ือนนักเรียนในกลุ่มมีส่วนร่วมกิจกรรมในกลุ่มมากน้อยเพียงใด 
  •  นักเรียนพึงพอใจกับการเรียนในวันนี้หรือไม่ เพียงใด 
  •  นักเรียนจะน าความรู้ที่ได้นี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง ครอบครัว และสังคมทั่วไป 
   ได้อย่างไร 
  จากนั้นแลกเปลี่ยนตรวจสอบขั้นตอนการท างานทุกขั้นตอนว่าจะเพ่ิมคุณค่าไปสู่สังคม  
เกิดประโยชน์ต่อสังคมให้มากขึ้นกว่าเดิมในขั้นตอนใดบ้าง ส าหรับการท างานในครั้งต่อไป 
 
ชั่วโมงท่ี 6 
๑) ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน  
 กระตุ้นความสนใจ (Engagement) 
  1.  นักเรียนจับคู่หรือแบ่งกลุ่มตามความเหมาะสมของจ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยให้มีนักเรียน 1 คน 
ที่มีประสบการณ์ในการใช้งานคอมพิวเตอร์ จากนั้นแต่ละกลุ่มสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการท าโครงงานคอมพิวเตอร์
ประเภทพัฒนาเกม (หากมีโครงงานที่ท าไว้แล้วสามารถใช้โครงงานนั้นได้)  
แต่ละกลุ่มจะต้องเป็นโครงงานเรื่องท่ีไม่ซ ้ากัน จากนั้นร่วมกันวิเคราะห์ในประเด็นดังต่อไปนี้ 
 

   ชื่อโครงงาน 
   ที่มาของการจัดท าโครงงาน 
   วัตถุประสงค์ของโครงงาน 
   วิธีการด าเนินการหรือขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
  สรุปผลการท าโครงงาน 
   ประโยชน์ที่ได้รับจากการท าโครงงาน 
 

  เมื่อวิเคราะห์และสรุปข้อมูลตามหัวข้อแล้ว น าไปจัดท าด้วยโปรแกรมน าเสนอ  
พร้อมตกแต่งให้สวยงาม 
  2.  นักเรียนร่วมกันสรุปสิ่งที่เข้าใจเป็นความรู้ร่วมกัน ดังนี้ 
 โครงงานพัฒนาเกม เป็นโครงงานพัฒนาเกมต่าง ๆ เพ่ือการเรียนรู้ ความสนุก ความบันเทิง  
และความเพลิดเพลินใจ โดยเน้นการพัฒนากระบวนการคิดสอดแทรกไปกับเนื้อหาของเกมนั้น 
 
๒) ขั้นสอน 
    ส ารวจค้นหา (Exploration) 
 3.  นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมาน าเสนอผลการวิเคราะห์โครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทพัฒนาเกม โดยใช้
โปรแกรมน าเสนอที่นักเรียนจัดท าไว้หน้าชั้นเรียน เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน 
 
    อธิบายความรู้ (Explanation) 
 4.  นักเรียนร่วมกันอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยตอบค าถามกระตุ้นการเรียนรู้ ดังนี้ 
   เกมใดบ้างที่เน้นกระบวนการคิดสอดแทรกไปกับเนื้อหาของเกมนั้น 
 (ตัวอย่างค าตอบ เกมจัตุรัสกลที่น าตัวเลขมาใส่ในช่องว่างที่ก าหนดแล้วได้ผลบวกในแนวนอน แนวตั้ง 
และแนวเส้นทแยงมุมมีค่าเท่ากัน เกม 24 ที่ให้ตัวเลขมา 4 ตัว แล้วท าการบวก ลบ คูณ หรือหารกัน 
ก็ได้เพ่ือให้ได้ผลลัพธ์เป็น 24) 



 
 

 
๓) ขั้นสรุป 
    ตรวจสอบผล (Evaluation) 
 5.  นักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุปเกี่ยวกับวิธีการท างานให้เห็นการคิดเชิงระบบและวิธีการท างาน 
  6. นักเรียนประเมินตนเอง โดยเขียนแสดงความรู้สึกหลังการเรียนและหลังการท ากิจกรรม  
ในประเด็นต่อไปนี้ 
  •  สิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้ในวันนี้คืออะไร 
  •  นักเรียนมีส่วนร่วมกิจกรรมในกลุ่มมากน้อยเพียงใด 
  •  เพ่ือนนักเรียนในกลุ่มมีส่วนร่วมกิจกรรมในกลุ่มมากน้อยเพียงใด 
  •  นักเรียนพึงพอใจกับการเรียนในวันนี้หรือไม่ เพียงใด 
  •  นักเรียนจะน าความรู้ที่ได้นี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง ครอบครัว และสังคมทั่วไป 
   ได้อย่างไร 
  จากนั้นแลกเปลี่ยนตรวจสอบขั้นตอนการท างานทุกข้ันตอนว่าจะเพ่ิมคุณค่าไปสู่สังคม  
เกิดประโยชน์ต่อสังคมให้มากขึ้นกว่าเดิมในขั้นตอนใดบ้าง ส าหรับการท างานในครั้งต่อไป 
 
๙. สื่อการเรียนรู้         
 1.  หนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  
 2. ห้องคอมพิวเตอร์ 
 3. แหล่งการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
 
๑๐. การวัดผลประเมินผลหน่วยการเรียนรู้  
 1. ประเมินความรู้ เรื่อง ประเภทของโครงงาน  (K)  ด้วยแบบทดสอบ 
 2. ประเมินกระบวนการท างานกลุ่ม  (P)  ด้วยแบบประเมิน 
 3. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้านใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการท างาน  (A)  ด้วยแบบประเมิน 
 
แบบประเมินตามสภาพจริง  (Rubrics) 
 แบบประเมินกระบวนการท างานกลุ่ม 
 

 
 
 
 

รายการการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

4 3 2 1 
กระบวนการ 
ท างานกลุ่ม 

มีการก าหนดบทบาท 
สมาชิกชัดเจน  
และมีการชี้แจงเป้าหมาย 
การท างาน  
มีการปฏิบตัิงานร่วมกัน 
อย่างร่วมมือร่วมใจ 
พร้อมกับการประเมินเป็น
ระยะ ๆ  

มีการก าหนดบทบาท 
สมาชิกชัดเจน  
มีการช้ีแจงเป้าหมาย 
อย่างชัดเจนและ
ปฏิบัติงานร่วมกัน 
แต่ไมม่ีการประเมิน 
เป็นระยะ ๆ 

มีการก าหนดบทบาท 
เฉพาะหัวหน้า 
ไม่มีการชี้แจงเป้าหมาย 
อย่างชัดเจน 
ปฏิบัติงานร่วมกัน 
ไม่ครบทุกคน 

ไม่มีการก าหนด 
บทบาทสมาชิก 
และไม่มีการชี้แจง
เป้าหมาย สมาชิก 
ต่างคนต่างท างาน  



 
 

 
แบบประเมินใบงาน 

 

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 ใฝ่เรียนรู้ 
  ตัวชี้วัดที่ 4.1  ตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียนและเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ 
 

พฤติกรรมบ่งชี ้ ดีเย่ียม (3) ดี (2) ผ่าน (1) ไม่ผ่าน (0) 
4.1.1 ตั้งใจเรียน 
4.1.2 เอาใจใส ่
และมีความเพียรพยายามใน
การเรยีนรู ้
4.1.3 สนใจเข้าร่วม 
กิจกรรมการเรียนรูต้่าง ๆ 

เข้าเรียนตรงเวลา 
ตั้งใจเรียน เอาใจใส ่
และมีความเพียรพยายาม 
ในการเรียนรู้ มีส่วนร่วมในการ
เรียนรู้และเข้าร่วมกิจกรรม 
การเรียนรู้ต่าง ๆทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียนเป็นประจ า  
และเป็นแบบอย่างที่ดี 

เข้าเรียนตรงเวลา 
ตั้งใจเรียน เอาใจใส ่
และมีความเพียรพยายาม 
ในการเรียนรู้  
มีส่วนร่วมในการเรียนรู้
และเข้าร่วมกิจกรรม 
การเรยีนรู้ต่าง ๆ  
ทั้งภายในและภายนอก
โรงเรียนบ่อยครั้ง 

เข้าเรียนตรงเวลา 
ตั้งใจเรียน เอาใจใส ่
และมีความเพียร
พยายามในการเรียนรู้  
มีส่วนร่วมในการ
เรียนรู้และเข้าร่วม
กิจกรรมการเรียนรู้
ต่าง ๆ บางครั้ง 
 

ไม่ตั้งใจเรียน 

 
  ตัวชี้วัดที่ 4.2  แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน  ด้วยการ
เลือกใช้สื่ออย่างเหมาะสม บันทึกความรู้ วิเคราะห์ สรุปเป็นองค์ความรู้ สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 

พฤติกรรมบ่งชี ้ ดีเย่ียม (3) ดี (2) ผ่าน (1) ไม่ผ่าน (0) 
4.2.1 ศึกษาค้นคว้า 
หาความรู้จากหนังสือ เอกสาร 
สิ่งพิมพ์  
สื่อเทคโนโลยตี่าง ๆ แหล่ง
เรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก
โรงเรียน และเลือกใช้สื่อ 
ได้อย่างเหมาะสม 
4.2.2 บันทึกความรู้ วิเคราะห์ 
ตรวจสอบ 
จากสิ่งท่ีเรียนรู ้
สรุปเป็นองค์ความรู ้
4.2.3 แลกเปลีย่นเรยีนรู้ 
ด้วยวิธีการต่าง ๆ  
เพื่อน าไปใช้ 
ในชีวิตประจ าวัน 

ศึกษาค้นคว้า 
หาความรู้จากหนังสือ เอกสาร 
สิ่งพิมพ์  
สื่อเทคโนโลย ี
และสารสนเทศ 
แหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน 
และภายนอกโรงเรียน 
เลือกใช้สื่อได้อย่างเหมาะสม  
มีการบันทึกความรู้ วิเคราะห์
ข้อมูล 
สรุปเป็นองค์ความรู้ 
แลกเปลีย่นเรยีนรู ้
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
และเผยแพร ่
แก่บุคคลทั่วไปน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได ้

ศึกษาค้นคว้า 
หาความรู้จากหนังสือ 
เอกสาร สิ่งพิมพ์  
สื่อเทคโนโลย ี
และสารสนเทศ  
แหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน 
และภายนอกโรงเรียน 
และเลือกใช้สื่อ 
ได้อย่างเหมาะสม 
มีการบันทึกความรู ้
วิเคราะห์ข้อมูล 
สรุปเป็นองค์ความรู ้
แลกเปลีย่นเรยีนรู ้
กับผู้อื่นได ้และน าไปใช้ 
ในชีวิตประจ าวันได ้
 

ศึกษาค้นคว้า 
หาความรู้จาก
หนังสือ เอกสาร 
สิ่งพิมพ์  
สื่อเทคโนโลยี  
แหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน 
และภายนอกโรงเรียน 
เลือกใช้สื่อ 
ได้อย่างเหมาะสม 
มีการบันทึกความรู ้
 

ไม่ศึกษา
ค้นคว้า 
หาความรู ้

รายการการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

3 2 1 
การแสดงถึงสาเหตหุรือปัจจัย
ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง

ของเทคโนโลย ี

อธิบายสาเหตุหรือปัจจัยที่ส่งผล
ต่อการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีได้สมัพันธ์กัน มีการ
เชื่อมโยงให้เห็นภาพรวม พร้อม
ยกตัวอย่างได ้

อธิบายสาเหตุหรือปัจจัยที่ส่งผล
ต่อการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีได้สมัพันธ์กันมีการ
อธิบายอย่างเป็นเหตเุป็นผล 

อธิบายสาเหตุหรือปัจจัยที่ส่งผล
ต่อการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีได้พอเข้าใจ 



 
 

 
 มุ่งม่ันในการท างาน 
 ตัวชี้วัดที่ 6.1  ตั้งใจและรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่การงาน    
                                                                              

พฤติกรรมบ่งชี ้ ดีเย่ียม (3) ดี (2) ผ่าน (1) ไม่ผ่าน (0) 
6.1.1 เอาใจใสต่่อ 
การปฏิบัตหิน้าท่ี  
ที่ได้รับมอบหมาย 
6.1.2 ตั้งใจและ
รับผิดชอบ 
ในการท างานให้ส าเรจ็ 
6.1.3 ปรับปรุงและ
พัฒนาการท างาน 
ด้วยตนเอง 

ตั้งใจและรับผิดชอบ 
ในการปฏิบัติหนา้ที่ 
ที่ได้รับมอบหมาย 
ให้ส าเรจ็ มีการปรับปรุง
และพัฒนาการท างาน 
ให้ดีขึ้นด้วยตนเอง 
และเป็นแบบอย่างท่ีด ี

ตั้งใจและรับผิดชอบ 
ในการปฏิบัติหนา้ที่ 
ที่ได้รับมอบหมาย 
ให้ส าเรจ็ มีการปรับปรุง 
และพัฒนาการท างาน 
ให้ดีขึ้นด้วยตนเอง 
 

ตั้งใจและรับผิดชอบ 
ในการปฏิบัติหนา้ที ่
ที่ได้รับมอบหมาย 
ให้ส าเรจ็ มีการปรับปรุง 
และพัฒนาการท างาน 
ให้ดีขึ้น 
 

ไม่ตั้งใจปฏิบตั ิ
หน้าท่ีการงาน 

 
 

 ตัวชี้วัดที่ 6.2   ท างานด้วยความเพียรพยายามและอดทนเพ่ือให้งานส าเร็จตามเป้าหมาย 
 

พฤติกรรมบ่งชี ้ ดีเย่ียม (3) ดี (2) ผ่าน (1) ไม่ผ่าน (0) 
6.2.1 ทุ่มเทท างาน 
อดทน ไม่ย่อท้อ 
ต่อปัญหาและอุปสรรค 
ในการท างาน  
6.2.2  พยายาม
แก้ปัญหาและอุปสรรค 
ในการท างานให้ส าเร็จ 
6.2.3  ช่ืนชมผลงาน 
ด้วยความภาคภูมิใจ 
 

ท างานด้วยความขยัน 
อดทน ไม่ย่อท้อต่อปัญหา 
พยายามแก้ปัญหา 
อุปสรรคในการท างาน 
ให้งานส าเร็จ 
ตามเป้าหมายก่อนเวลา 
ที่ก าหนด ช่ืนชมผลงาน 
ด้วยความภาคภมูิใจ 

ท างานด้วยความขยัน 
อดทน ไม่ย่อท้อต่อปัญหา 
พยายามแก้ปัญหา 
อุปสรรคในการท างาน 
ให้งานส าเร็จ 
ตามเป้าหมาย 
ภายในเวลาที่ก าหนด  
ช่ืนชมผลงาน 
ด้วยความภาคภมูิใจ 
 

ท างานด้วยความขยัน 
อดทน ไม่ย่อท้อต่อปัญหา 
ในการท างาน 
พยายามให้งานส าเร็จ 
ตามเป้าหมาย 
ช่ืนชมผลงาน 
ด้วยความภาคภมูิใจ 
 

ไม่ขยัน อดทน 
ในการท างาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-Test) 

 

นักเรียนกากบาท หน้าค าตอบทีถู่กต้อง 
 

1.  ขอ้ใดกล่าวไดถู้กตอ้งเก่ียวกบัโครงงานการศึกษาประสิทธิภาพของใบยาสูบในการก าจดัหนอนผีเส้ือ 
 1  เป็นโครงงานวทิยาศาสตร์ประเภททฤษฎี 
 2  เป็นโครงงานวทิยาศาสตร์ประเภททดลอง 
 3  เป็นโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทประยกุตใ์ชง้าน 
 4  เป็นโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทพฒันาเคร่ืองมือ 
 5  เป็นโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทงานศึกษาคน้ควา้ 
2.  การท าโครงงานเป็นการประยกุตค์วามรู้จากส่ิงท่ีเรียนมาน ามาแกปั้ญหาใหบ้รรลุผล ผูท้  าโครงงาน
 จ าเป็นตอ้งมีส่ิงเหล่าน้ี ยกเว้นขอ้ใด 
 1  ความพยายาม มุมานะ และอดทน 
 2  การวางแผนด าเนินงานของโครงงาน 
 3  ความรู้และความเขา้ใจในโครงงานท่ีท า 
 4  การประยกุตค์วามรู้และทกัษะจากศาสตร์ต่าง ๆ 
 5  งบประมาณและค่าใชจ่้ายในการท าโครงงานท่ีเกินตวั 
3.  เทคโนโลยแีละกระบวนการออกแบบเชิงวศิวกรรมน ามาใชแ้กปั้ญหาอยา่งถูกตอ้งตามขั้นตอน 
 แต่ผลท่ีไดก้ลบัมีประสิทธิภาพไม่ดีเท่าท่ีควร ส่วนใหญ่สาเหตุเกิดจากขอ้ใด 
 1  รวบรวมขอ้มูลนอ้ยเกินไป 
 2  มีปัญหาระบบการท างานเป็นทีม 
 3  วางแผนแต่ละขั้นตอนไม่ชดัเจน 
 4  ออกแบบวธีิการแกปั้ญหาไม่ถูกตอ้ง 
 5  ระบุขอบเขตของปัญหากวา้งเกินไป 
4.  เม่ือสร้างช้ินงานตน้แบบเสร็จแลว้จะตอ้งด าเนินกระบวนการออกแบบเชิงวศิวกรรม 
 ขั้นตอนในขอ้ใดต่อไป 
 1  ระบุปัญหา 
 2  น าเสนอวธีิการแกปั้ญหา 
 3  ออกแบบวธีิการแกปั้ญหา 
 4  รวบรวมขอ้มูลและแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหา 
 5  ทดสอบ ประเมินผล และปรับปรุงแกไ้ขวธีิการแกปั้ญหาหรือช้ินงาน 
 
 

 

 

 

 



 
 

 
5.  ขอ้ใดจดัเป็นโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทน าความรู้คณิตศาสตร์ไปประยกุตใ์ชไ้ดช้ดัเจนท่ีสุด 
 1  การผลิตสบู่จากสารสกดัดอกอญัชนั 
 2  การทดลองปลูกพืชช่วยกรองอากาศ 
 3  ส ารวจขอ้มูลสาเหตุการเกิดอุบติัเหตุของรถจกัรยานยนต ์
 4  การสร้างเคร่ืองแจง้เตือนการลม้ของผูสู้งอายดุว้ย Microbit 
 5  การสร้างแอปพลิเคชนั เปิด-ปิด เคร่ืองปรับอากาศผา่นสมาร์ตโฟน 
6.  โครงงานวทิยาศาสตร์ในขอ้ใดไม่เข้าพวก 
 1  โครงงานสร้างเคร่ืองปอกเปลือกทุเรียน 
 2  โครงงานประดิษฐ์ระบบดบัเพลิงดว้ยโดรน 
 3  โครงงานประดิษฐ์เคร่ืองฟักไข่แสงอาทิตย ์
 4  โครงงานพฒันาเคร่ืองอบพลงังานแสงอาทิตย ์
 5  โครงงานศึกษาประสิทธิภาพของผวิมะกรูดต่อการก าจดัยุง 
7.  โครงงานคอมพิวเตอร์ขอ้ใดจบัคู่วชิาบูรณาการไดถู้กตอ้งชดัเจนท่ีสุด 
 1  โครงงานเคร่ืองตรวจจบัแมลงวนับูรณาการกบัวชิาศิลปะ 
 2  โครงงานสัญญาณไฟจราจรอจัฉริยะบูรณาการกบัวชิาสังคม 
 3  โครงงานพฒันาโปรแกรมแปลภาษาจีนบูรณาการกบัวชิาสุขศึกษา 
 4  โครงงานพฒันาเกมปริศนาส านวนไทยบูรณาการกบัวชิาสุขศึกษา 
 5  โครงงานโปรแกรมค านวณอายวุตัถุโบราณบูรณาการกบัวิชาประวติัศาสตร์ 
8.  หวัขอ้โครงงานสะเตม็ศึกษาขอ้ใดเหมาะสมท่ีสุด เพื่อต่อยอดโครงงานเดิมท่ีช่ือวา่ 
 โครงงานอากาศยานไร้คนขบัถ่ายภาพไฟป่า 
 1  โครงงานหุ่นยนตด์บัไฟป่า 
 2  โครงงานเคร่ืองสูบน ้าดบัไฟป่า 
 3  โครงงานทดลองทรายดบัไฟป่า 
 4  โครงงานเคร่ืองขุดแนวกนัไฟป่า 
 5  โครงงานอากาศยานไร้คนขบัส ารวจไฟป่าดว้ยพลงังานแสงอาทิตย ์
9.  ขอ้ใดไม่ใช่ผลดีของการท าโครงงานต่อยอดจากโครงงานเดิม 
 1  ท าใหเ้กิดการละเมิดผลงานผูอ่ื้น 
 2  เกิดการคน้พบองคค์วามรู้ใหม่ ๆ 
 3  ท าใหเ้กิดการพฒันาศกัยภาพของผูท้  าโครงงาน 
 4  ท าใหเ้กิดการฝึกกระบวนการคิดและท างานเป็นทีม 
 5  เกิดการประยกุตใ์ชโ้ครงงานเดิมสู่การผลิตผลิตภณัฑ์ 
 

 

 

 

 

 



 
 

 
10. กระบวนการออกแบบเชิงวศิวกรรมประกอบดว้ยกระบวนการท่ีส าคญั 6 ขั้นตอน ในการแกปั้ญหา 
 หรือไดช้ิ้นงานออกมา ขอ้ใดเรียงล าดบัไดถู้กตอ้ง 
 1  ระบุปัญหา รวบรวมขอ้มูล ออกแบบ วางแผน ทดสอบ น าเสนอ 
 2  ระบุปัญหา วางแผน รวบรวมขอ้มูล ออกแบบ  ทดสอบ น าเสนอ 
 3  ระบุปัญหา วางแผน ออกแบบ ทดสอบ  รวบรวมขอ้มูล  น าเสนอ 
 4  ระบุปัญหา น าเสนอ  รวบรวมขอ้มูล  ออกแบบ ทดสอบ  วางแผน 
 5  ระบุปัญหา รวบรวมขอ้มูล น าเสนอ ออกแบบ ทดสอบ  วางแผน 
 

 

 

 

 

 
 1.       2 6.      5 
 2.       5 7.     5 
 3.       2 8.     5 
 4.       5 9.     1 
 5.       3                               10.   1   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน  (Pre-Test) 



 
 

 

แบบทดสอบหลงัเรียน (Post-Test) 
 

นักเรียนกากบาท หน้าค าตอบทีถู่กต้อง 
 

1.  การท าโครงงานเป็นการประยกุตค์วามรู้จากส่ิงท่ีเรียนมาน ามาแกปั้ญหาใหบ้รรลุผล ผูท้  าโครงงาน
 จ าเป็นตอ้งมีส่ิงเหล่าน้ี ยกเว้นขอ้ใด 
 1  ความพยายาม มุมานะ และอดทน 
 2  การวางแผนด าเนินงานของโครงงาน 
 3  ความรู้และความเขา้ใจในโครงงานท่ีท า 
 4  การประยกุตค์วามรู้และทกัษะจากศาสตร์ต่าง ๆ 
 5  งบประมาณและค่าใชจ่้ายในการท าโครงงานท่ีเกินตวั 
2.  ขอ้ใดไม่ใช่ผลดีของการท าโครงงานต่อยอดจากโครงงานเดิม 
 1  ท าใหเ้กิดการละเมิดผลงานผูอ่ื้น 
 2  เกิดการคน้พบองคค์วามรู้ใหม่ ๆ 
 3  ท าใหเ้กิดการพฒันาศกัยภาพของผูท้  าโครงงาน 
 4  ท าใหเ้กิดการฝึกกระบวนการคิดและท างานเป็นทีม 
 5  เกิดการประยกุตใ์ชโ้ครงงานเดิมสู่การผลิตผลิตภณัฑ์ 
3.  ขอ้ใดจดัเป็นโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทน าความรู้คณิตศาสตร์ไปประยกุตใ์ชไ้ดช้ดัเจนท่ีสุด 
 1  การผลิตสบู่จากสารสกดัดอกอญัชนั 
 2  การทดลองปลูกพืชช่วยกรองอากาศ 
 3  ส ารวจขอ้มูลสาเหตุการเกิดอุบติัเหตุของรถจกัรยานยนต ์
 4  การสร้างเคร่ืองแจง้เตือนการลม้ของผูสู้งอายดุว้ย Microbit 
 5  การสร้างแอปพลิเคชนั เปิด-ปิด เคร่ืองปรับอากาศผา่นสมาร์ตโฟน 
4.  โครงงานวทิยาศาสตร์ในขอ้ใดไม่เข้าพวก 
 1  โครงงานสร้างเคร่ืองปอกเปลือกทุเรียน 
 2  โครงงานประดิษฐ์เคร่ืองฟักไข่แสงอาทิตย ์
 3  โครงงานประดิษฐ์ระบบดบัเพลิงดว้ยโดรน 
 4  โครงงานพฒันาเคร่ืองอบพลงังานแสงอาทิตย ์
 5  โครงงานศึกษาประสิทธิภาพของผวิมะกรูดต่อการก าจดัยุง 
 
 
 
 

 

 

 

 



 
 

 
5.  โครงงานคอมพิวเตอร์ขอ้ใดจบัคู่วชิาบูรณาการไดถู้กตอ้งชดัเจนท่ีสุด 
 1  โครงงานเคร่ืองตรวจจบัแมลงวนับูรณาการกบัวชิาศิลปะ 
 2  โครงงานสัญญาณไฟจราจรอจัฉริยะบูรณาการกบัวชิาสังคม 
 3  โครงงานพฒันาโปรแกรมแปลภาษาจีนบูรณาการกบัวชิาสุขศึกษา 
 4  โครงงานพฒันาเกมปริศนาส านวนไทยบูรณาการกบัวชิาสุขศึกษา 
 5  โครงงานโปรแกรมค านวณอายวุตัถุโบราณบูรณาการกบัวิชาประวติัศาสตร์ 
6.  หวัขอ้โครงงานสะเตม็ศึกษาขอ้ใดเหมาะสมท่ีสุด เพื่อต่อยอดโครงงานเดิมท่ีช่ือวา่ 
 โครงงานอากาศยานไร้คนขบัถ่ายภาพไฟป่า 
 1  โครงงานหุ่นยนตด์บัไฟป่า 
 2  โครงงานเคร่ืองสูบน ้าดบัไฟป่า 
 3  โครงงานทดลองทรายดบัไฟป่า 
 4  โครงงานเคร่ืองขุดแนวกนัไฟป่า 
 5  โครงงานอากาศยานไร้คนขบัส ารวจไฟป่าดว้ยพลงังานแสงอาทิตย ์
7.  กระบวนการออกแบบเชิงวศิวกรรมประกอบดว้ยกระบวนการท่ีส าคญั 6 ขั้นตอน ในการแกปั้ญหา 
 หรือไดช้ิ้นงานออกมา ขอ้ใดเรียงล าดบัไดถู้กตอ้ง 
 1  ระบุปัญหา รวบรวมขอ้มูล ออกแบบ วางแผน ทดสอบ น าเสนอ 
 2  ระบุปัญหา วางแผน รวบรวมขอ้มูล ออกแบบ  ทดสอบ น าเสนอ 
 3  ระบุปัญหา วางแผน ออกแบบ ทดสอบ  รวบรวมขอ้มูล  น าเสนอ 
 4  ระบุปัญหา น าเสนอ  รวบรวมขอ้มูล  ออกแบบ ทดสอบ  วางแผน 
 5  ระบุปัญหา รวบรวมขอ้มูล น าเสนอ ออกแบบ ทดสอบ  วางแผน 
8.  ขอ้ใดกล่าวไดถู้กตอ้งเก่ียวกบัโครงงานการศึกษาประสิทธิภาพของใบยาสูบในการก าจดัหนอนผีเส้ือ 
 1  เป็นโครงงานวทิยาศาสตร์ประเภททฤษฎี 
 2  เป็นโครงงานวทิยาศาสตร์ประเภททดลอง 
 3  เป็นโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทประยกุตใ์ชง้าน 
 4  เป็นโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทพฒันาเคร่ืองมือ 
 5  เป็นโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทงานศึกษาคน้ควา้ 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 
 

 
9.  เทคโนโลยแีละกระบวนการออกแบบเชิงวศิวกรรมน ามาใชแ้กปั้ญหาอยา่งถูกตอ้งตามขั้นตอน 
 แต่ผลท่ีไดก้ลบัมีประสิทธิภาพไม่ดีเท่าท่ีควร ส่วนใหญ่สาเหตุเกิดจากขอ้ใด 
 1  รวบรวมขอ้มูลนอ้ยเกินไป 
 2  มีปัญหาระบบการท างานเป็นทีม 
 3  วางแผนแต่ละขั้นตอนไม่ชดัเจน 
 4  ออกแบบวธีิการแกปั้ญหาไม่ถูกตอ้ง 
 5  ระบุขอบเขตของปัญหากวา้งเกินไป 
10. เม่ือสร้างช้ินงานตน้แบบเสร็จแลว้จะตอ้งด าเนินกระบวนการออกแบบเชิงวศิวกรรม 
 ขั้นตอนในขอ้ใดต่อไป 
 1  ระบุปัญหา 
 2  น าเสนอวธีิการแกปั้ญหา 
 3  ออกแบบวธีิการแกปั้ญหา 
 4  รวบรวมขอ้มูลและแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหา 
 5  ทดสอบ ประเมินผล และปรับปรุงแกไ้ขวธีิการแกปั้ญหาหรือช้ินงาน 
 

 

      

 

 

  1.       5  6.      5 
  2.       1  7.      1 
  3.       3  8.      2  
  4.       5  9.      2  
  5.       5                               10.  5  
 

 

 
 
 
 

 

 

เฉลยแบบทดสอบหลงัเรียน  (Post-Test) 



 
 

นกัเรียนยงัไม่เขา้ใจเร่ืองใดอีกบา้ง 
ท่ีเก่ียวกบัหน่วยการเรียนรู้น้ี 
ซ่ึงตอ้งการใหค้รูอธิบายเพิ่มเติม 
___________________________

___________________________ 

___________________________ 

 

นกัเรียนมีความรู้สึกอยา่งไร  
หลงัจากท่ีเรียนหน่วยการเรียนรู้น้ี
แลว้ 
___________________________
__________________________ 
___________________________

_____________ 

นกัเรียนไดรั้บความรู้เร่ืองใดบา้ง 
จากหน่วยการเรียนรู้น้ี 
___________________________

___________________________

___________________________ 

___________________________

_____________ 

นกัเรียนจะสามารถน าความรู้ความ
เขา้ใจจากหน่วยการเรียนรู้น้ีไปใช้
ประโยชน์ 
ในชีวติประจ าวนัไดอ้ยา่งไรบา้ง 
___________________________  

___________________________  

___________________________

_____________  

ผลงานท่ีนกัเรียนชอบและตอ้งการ
คดัเลือกเป็นผลงานดีเด่น 
จากหน่วยการเรียนรู้น้ีคือผลงาน
ใดบา้ง เพราะอะไร 
__________________________ 

___________________________  

___________________________

_____________  

นกัเรียนไดท้  ากิจกรรมอะไรบา้ง  
ในหน่วยการเรียนรู้น้ี 
___________________________  

__________________________  

__________________________  

___________________________

_____________  

 
แบบบันทกึสรุปผลการเรียนรู้ 

 ช่ือ-นามสกุล _______________________________ เลขท่ี _________ ชั้น ___________ 
วนัท่ี _________________________ เดือน _______________________ พ.ศ. ___________ 
ค าช้ีแจง  นกัเรียนบนัทึกสรุปผลการเรียนรู้จากหน่วยการเรียนรู้น้ี 
  

 
 
 
 
 
 
  
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

หน่วยการเรียนรู้ที ่1 

โครงงานกบักระบวนการเรียนรู้ 

และการแก้ปัญหา 



 
 

 
บันทึกหลงัการสอน 

 
ผลการจัดการเรียนการสอน  
............................................................................................................................. ...............................................
.................................................................................. ..........................................................................................
...................................................................................................................................................................... ......
............................................................................................................................. ...............................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...............................................
............................................................................................................................. ............................................... 
 
ปัญหาอุปสรรค
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...............................................
............................................................................................................................................................................  
 
แนวทางแก้ไข
....................................................................................................................................................................... .....
............................................................................................................................. ...............................................
............................................................................................................................................................................  
 

                                                       ลงชื่อ.......................................... (ผู้บันทึก) 
                                                                   (นางสาวสิริกร  เกตุประเสริฐวงศ์)         
  

 ความเห็นของหัวหน้าฝ่ายวิชาการ
............................................................................................................................. ...............................................
............................................................................................................................................................................  
 
       ลงชื่อ .............................................................. 
        (นางสาวนุชจรี   กลิ่นมณฑา) 
                หวัหน้าฝ่ายวิชาการ 
 
ความเห็นของผู้อ านวยการโรงเรียน 
............................................................................................................................. ...............................................  
..................................................................................................................................................................... .......  
 
       ลงชื่อ................................................................ 
        (นางสาวทัศนา   จรจวบโชค) 
                                                         ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบางกะพ้อม(คงลาภยิ่งประชานุสรณ์)    



 
 

 
 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การท าโครงงาน 
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 1 การก าหนดปัญหา    

วิชา การออกแบบและเทคโนโลยี 2  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5  เวลา 20 ชั่วโมง 
 

๑. สาระ/มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด (พื้นฐาน) ผลการเรียนรู้ (เพิ่มเติม) 
 สาระท่ี  ๔  เทคโนโลยี 
 มาตรฐาน ว 4.1  เข้าใจแนวคิดหลักของเทคโนโลยีเพ่ือการด ารงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง 
  อย่างรวดเร็ว ใช้ความรู้และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และศาสตร์อ่ืน ๆ  
  เพ่ือแก้ปัญหาหรือพัฒนางานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ ด้วยกระบวนการออกแบบ 
  เชิงวิศวกรรม เลือกใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม โดยค านึงถึงผลกระทบต่อชีวิต  
  สังคม และสิ่งแวดล้อม 

ตัวช้ีวัด ว 4.1 ม.5/1  
 ประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะจากศาสตร์ต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรในการท าโครงงาน  เพ่ือ

แก้ปัญหาหรือพัฒนางาน 
 
๒. สาระส าคัญ 
 1.  การก าหนดปัญหา 
  มนุษย์มีความสงสัยใคร่รู้ในเรื่องต่าง ๆ อยู่ตลอดเวลา ความสงสัยเหล่านี้เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดค าถามต่าง ๆ 
มากมาย เช่น ปัญหานี้ส่งผลกระทบกับใครบ้าง อะไรคือสาเหตุของปัญหานี้ ปัญหานี้เกิดขึ้นที่ไหน ปัญหานี้เกิดข้ึน
เมื่อใด ท าไมต้องแก้ปัญหานี้ จะแก้ปัญหานี้อย่างไร ค าถามเหล่านี้จะช่วยส ารวจปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาที่
เกิดข้ึน 
  หากนักเรียนลองส ารวจรอบ ๆ ตัว ทั้งที่บ้าน โรงเรียน ห้างสรรพสินค้า กิจกรรมที่ท า หรือการดูสื่อออนไลน์ 
แล้วตั้งข้อสังเกตว่ามีปัญหาต่าง ๆ เกิดขึ้นหรือไม่ เช่น นักเรียนและครอบครัวไม่อยู่บ้านหลายวันจะให้อาหารสัตว์
เลี้ยงอย่างไร ที่โรงเรียนเกิดปัญหารองเท้านักเรียนหายหรือสับเปลี่ยนกันบ่อยจะแก้ปัญหาอย่างไร ห้างสรรพสินค้า
มีรา้นอาหารมากมายจะเลือกรับประทานอะไรดีโดยที่มีเงินจ ากัด และไม่ซ ้ากับท่ีเคยรับประทานมา ท าอย่างไรถึง
จะมีเพ่ือนหรือคนที่ชอบท ากิจกรรมเดียวกันมาพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้หรือทัศนคติต่อกัน ดูข่าวออนไลน์แล้ว
พบว่า ปัญหาขยะจากเปลือกหอยแต่ละปี 
 ในประเทศไทยมีจ านวนมาก แล้วจะสามารถก าจัดขยะจากเปลือกหอยหรือสามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้
อย่างไร ปัญหาที่เกิดจากแหล่งที่มาเหล่านี้ล้วนเป็นตัวกระตุ้นและช่วยจุดประกายในการท าโครงงานของนักเรียนได้
เป็นอย่างดี ที่มาของปัญหาสามารถจ าแนกได้ ดังนี้ 
  1.  ปัญหาที่เกิดขึ้นในการใช้ชีวิตประจ าวัน เช่น การเดินทางมาโรงเรียนสาย การสื่อสารกับชาวต่างชาติ การ
ลืมสิ่งของ การประกอบอาหาร 
  2.  ปัญหาที่เกิดจากกิจกรรมต่าง ๆ หรืองานอดิเรก เช่น การวิ่งออกก าลังกายแล้วเจ็บเท้า การจัดเก็บ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
และลืมหนังสือการ์ตูนที่สะสม การเปลี่ยนน ้าในตู้ปลาของปลาที่เลี้ยง ขนสัตว์เลี้ยงติดเสื้อผ้า 



 
 

  3. ปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น ขยะในโรงเรียน ท่อระบายน ้าอุดตัน ฝุ่นที่เกิดจาก 
 การก่อสร้าง ควันพิษท่ีเกิดจากการเผาไหม้ของน ้ามันเชื้อเพลิงรถยนต์ 
  4.  ปัญหาที่เกิดจากพลังงาน เช่น ไม่มีไฟฟ้าใช้หรือไฟฟ้าเข้าไม่ทั้วถึง การขาดแคลนพลังงาน  
 การคัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ 
  5.  ปัญหาที่เกิดจากการเกษตร เช่น การตกค้างของยาฆ่าแมลงในพืชผักผลไม้ การท าไร่เลื่อนลอย  
 ฝุ่นควันที่เกิดจากการเผาไหม้ฟางข้าว การตกค้างของสารเร่งเนื้อเร่งโตในเนื้อสัตว์ 
  เมื่อนักเรียนได้ปัญหาในการท าโครงงานแล้ว ต้องพิจารณาองค์ประกอบและข้อก าหนด 
 ในการพัฒนาโครงงาน ดังต่อไปนี้ 
  1.  ปัญหาที่เลือกมาสามารถแก้ได้ และมีข้อยุติ 
  2.  ปัญหาที่เลือกมาควรจะมีขอบเขตท่ีเหมาะสมตามระดับชั้น ความสามารถ และทุนหรือทรัพยากร
 ของนักเรียน 
  3.  วิธีการแก้ปัญหาในสถานการณ์เดียวกันต้องไม่ซ ้าซ้อนหรือลอกเลียนแบบผู้อ่ืน 
  4.  วิธีการแก้ปัญหาได้มาซึ่งองค์ความรู้หรือเทคโนโลยีใหม่ และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบด้านอ่ืน ทั้งต่อมนุษย์ 
สัตว์ หรือสิ่งแวดล้อม 
  การพิจารณาองค์ประกอบหรือข้อก าหนดข้างต้น จะช่วยให้โครงงานของนักเรียนน่าสนใจ สามารถเป็นจริง
ได้ และเกิดประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิตได้ 
  ในการแก้ปัญหามีหลากหลายวิธี นักเรียนอาจลองคิดหาวิธีการที่หลากหลายเหล่านั้นออกมาก่อน  
 แล้วตัดสินใจเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งที่นักเรียนสามารถท าได้ ตรงกับขอบเขตหรือวัตถุประสงค์ที่ต้องการศึกษา หาก
ท าการทดลองแล้วเกิดปัญหาอาจเปลี่ยนเป็นวิธีใหม่อีกวิธีได้ ซึ่งกระบวนการนี้ 
 เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นจริงของนักวิทยาศาสตร์ เรียกว่า การลองผิดลองถูก ดังนั้น การได้มา 
 ซึ่งเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใด ๆ นอกจากอาศัยความรู้และประสบการณ์แล้ว ยังต้องอาศัย 
 ความพยายามและความอดทนเป็นที่ตั้ง เพื่อจะได้มาซึ่งความส าเร็จ 
 2.  การรวบรวมข้อมูลและก าหนดขอบเขตของปัญหา 
  การรวบรวมข้อมูลเป็นขั้นตอนที่ส าคัญอีกข้ันตอนหนึ่งในการพัฒนาโครงงาน เพราะจะช่วยให้เราทราบถึง
ความส าคัญของปัญหา วิธีการแก้ปัญหาลักษณะเดียวกันที่เคยมีมาก่อน เครื่องมือ อุปกรณ์ ความรู้และทฤษฎีต่างๆ 
ที่จ าเป็นจะต้องรู้เพ่ือช่วยให้การพัฒนาโครงงานง่ายขึ้นและส าเร็จลุล่วง  โดยแนวทางในการได้มาซึ่งข้อมูลที่ส าคัญ
นั้น สามารถท าได้ ดังนี้ 
  •  การสืบค้นจากโครงงานที่เคยแก้ปัญหาลักษณะเดียวกัน วิธีนี้จะช่วยให้ทราบถึงข้อมูล และการ
แก้ปัญหาที่ต้องการรวดเร็วขึ้น ในการศึกษาควรพิจารณาผลการแก้ปัญหาและวิเคราะห์ การแก้ปัญหาด้วยวิธีการ
ในโครงงาน และเน้นที่ข้อจ ากัดของวิธีการเดิม เพื่อใช้เป็นแนวทาง และข้อสนับสนุนในการพัฒนาโครงงานต่อยอด 
  •   การสัมภาษณ์โดยตรงจากแหล่งข้อมูล เป็นวิธีการที่นิยมกัน เพื่อจะได้ทราบถึงปัญหา 
 และผลกระทบของปัญหาโดยตรง เช่น การสัมภาษณ์ผู้คนในชุมชนที่ได้รับผลกระทบเก่ียวกับปัญหา เรื่อง
กลิ่นเน่าเหม็นจากบ่อขยะ การสัมภาษณ์ผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยน ้าป่าไหลหลากในจังหวัดทางภาคเหนือ การ
สัมภาษณ์ประชาชนที่ประสบปัญหาการจราจรติดขัดในชั่วโมงเร่งด่วนเขตจตุจักร การสัมภาษณ์จากแหล่งข้อมูล
โดยตรง หากผู้ถูกสัมภาษณ์มีความสงสัยในประเด็นค าถามก็จะสามารถสอบถามผู้สัมภาษณ์ได้โดยตรง หรือผู้
สัมภาษณ์มีประเด็นที่สงสัยเพ่ิมเติมก็สามารถสอบถามผู้ถูกสัมภาษณ์ได้ทันที ท าให้ข้อมูลที่ได้รับตรงตามความ
ต้องการมากที่สุด 
  •   การสังเกต เป็นวิธีการที่ใช้เพ่ือดูลักษณะของข้อมูลที่เกิดข้ึนว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างไร 
 และท าการจดบันทึกไว้ เช่น การสังเกตทิศทางของเม็ดฝนที่ตกกระทบลงบนกระจกหน้ารถยนต์ขณะวิ่ง
 การสังเกตลักษณะการเดินเรียงกันของมด การสังเกตลักษณะการกระโดดลงจากท่ีสูงของแมว การสังเกต



 
 

 ปริมาณน ้าที่เพ่ิมขึ้นในเขื่อนเก็บกักน ้าช่วงฤดูฝน การสังเกตจะช่วยให้ทราบถึงพฤติกรรม สภาพการณ์ ของสิ่ง
นั้น ๆ แต่อาจใช้เวลานานในการเก็บข้อมูล  
  •   การศึกษาจากหนังสือ เอกสาร และเว็บไซต์ เป็นวิธีการที่นิยมท ากันมากในปัจจุบัน เพราะง่ายในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล หรือศึกษาทฤษฎีต่าง ๆ ที่ต้องการรู้เพ่ือมาช่วยในการพัฒนาโครงงานในการสืบค้นจากเว็บไซต์
ควรเลือกเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือ เพ่ือป้องกันการบิดเบือนของข้อมูล และได้ข้อมูล ที่ตรงสภาพจริงมากท่ีสุด 
  2.1  การก าหนดวัตถุประสงค์ของโครงงาน 
     การก าหนดวัตถุประสงค์ของโครงงาน เป็นการบอกให้ทราบว่าโครงงานนี้จะท าอะไร และผลลัพธ์ที่ได้
คืออะไร การก าหนดวัตถุประสงค์ของโครงงานต้องชัดเจน สามารถวัดผลได้ และในการก าหนดวัตถุประสงค์ควรใช้
ค าข้ึนต้นว่า เพื่อ เช่น เพ่ือศึกษา เพื่อสร้าง เพื่อส ารวจ เพ่ือเปรียบเทียบ เพื่อพิสูจน์ 
  2.2  การก าหนดขอบเขตของโครงงาน 
     การก าหนดขอบเขตของโครงงานเป็นการก าหนดกรอบของปัญหา เพ่ือที่จะได้ศึกษาหรือแก้ปัญหาใน
วงที่จ ากัดไว้ ท าให้ผู้ท าโครงงานไม่หลงทิศทาง และช่วยให้สามารถหาข้อมูลมาช่วยในการพัฒนาและสนับสนุน
โครงงานได้ตรงประเด็นมากยิ่งขึ้น 
  2.3  การประเมินข้อจ ากัดและทรัพยากรที่ใช้ในการท าโครงงาน 
     การประเมินข้อจ ากัดและทรัพยากรที่ใช้ในการท าโครงงานนั้น จะช่วยให้เราสามารถระบุได้ว่า
 โครงงานควรใช้อุปกรณ์อะไรในการท างานบ้าง วางแผนเกี่ยวกับระยะเวลาในการท างานได้ถูกต้อง และสามารถ
ประเมินงบประมาณในการท าโครงงานอย่างคร่าว ๆ ได้ 
  2.4  ระยะเวลาที่ใช้ในการท าโครงงาน 
  2.5  การท าเค้าโครงโครงงาน 
     เป็นการจัดท าเพ่ือให้ครูที่ปรึกษาทราบถึงความพร้อมในการประเมินศักยภาพของผู้จัดท าโครงงาน
 และให้ทราบถึงความเป็นไปได้ในการจัดท าโครงงาน นอกจากเป็นการช่วยประเมินผู้จัดท าโครงงานแล้ว การท าเค้า
โครงโครงงานยังเป็นประโยชน์โดยตรงต่อผู้จัดท า เพราะช่วยในการวางแผน ศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
แล้วน าขอ้มูลมาเรียบเรียง ตัดสินใจเลือก แล้วก าหนดเป้าหมายและขอบเขต การท าโครงงานภายใต้ข้อจ ากัดด้าน
ต่าง ๆ ทั้งเวลา ทุน หรือทรัพยากรอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการออกแบบและวางแผน เพ่ือให้โครงงานที่จัดท าข้ึน
ส าเร็จลุล่วงและมีประสิทธิภาพ 
    การท าเค้าโครงโครงงาน จะเป็นการเขียนอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับล าดับของการด าเนินงาน 
 ให้ครูที่ปรึกษาอ่านและพิจารณาเค้าโครงโครงงาน ซึ่งมีหัวข้อดังต่อไปนี้ 
    1.  ชื่อโครงงาน 
    2.  ผู้จัดท าโครงงาน 
    3.  ชื่อครูที่ปรึกษาโครงงาน 
    4.  ที่มาและความส าคัญของโครงงาน 
    5.  วัตถุประสงค์ของโครงงาน 
    6.  สมมุติฐาน 
    7.  ขอบเขตของการท าโครงงาน 
    8.  วิธีการด าเนินงาน 
    9.  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
    10.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
    11.  เอกสารอ้างอิง 
 3.  การออกแบบและวางแผนการท าโครงงาน 
  เป็นขั้นตอนที่ส าคัญในการจัดท าโครงงาน เพราะโครงงานที่ผ่านการเสนอหัวข้อแล้ว จะส าเร็จลุล่วง ตาม



 
 

เป้าหมายหรือจุดประสงค์ที่ก าหนดไว้หรือไม่ขึ้นอยู่กับขั้นตอนนี้ เมื่อนักเรียนผ่านการเสนอหัวข้อ โครงงานแล้ว ครู
ที่ปรึกษาอาจให้ข้อชี้แนะ ซึ่งข้อชี้แนะที่ได้รับนี้จะเป็นแนวทางส าคัญในการค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมในการจัดท า
โครงงาน เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนมากยิ่งขึ้น ในการวางแผน การท าโครงงานควรก าหนดล าดับขั้นตอนในแต่ละ
กิจกรรม ระยะเวลาในการด าเนินงาน และผู้รับผิดชอบให้ครบถ้วน โดยอ้างอิงจากแผนการปฏิบัติงานในเค้าโครง
โครงงาน 
 4.  การด าเนินงานและสรุปผล 
  เป็นขั้นตอนที่นักเรียนจะต้องเริ่มลงมือในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ตามที่ได้ออกแบบและวางแผนไว้ 
 โดยสามารถระบุเป็นขั้นตอน ดังนี้ 
  4.1 การเตรียมการ 
    การเตรียมการเป็นการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ต่าง ๆ ที่จ าเป็นในการท าโครงงาน 
 ตลอดจนการเตรียมทรัพยากรบุคคลที่ต้องจัดสรรเวลาให้สามารถท าโครงงานตามกิจกรรมที่ออกแบบ และ
วางแผนไว้ 
  4.2 การลงมือท าโครงงาน 
    การลงมือท าโครงงานเป็นการลงมือท ากิจกรรมต่าง ๆ ตามโครงงานที่นักเรียนได้ออกแบบ และวางแผน 
โดยใช้ทรัพยากรที่ได้จัดเตรียมมา เพื่อมาช่วยในการพัฒนาโครงงาน ขั้นตอนนี้หากนักเรียนพบปัญหาหรือข้อสงสัย 
ควรรีบปรึกษาครูที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญในด้านนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่น และสามารถแล้ว
เสร็จได้ตามแผนปฏิบัติงานที่ก าหนดไว้ 
  4.3 การทดสอบและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น 
    การทดสอบและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นการทดสอบชิ้นงาน หรือวิธีการที่นักเรียนได้สร้างขึ้นว่าผลลัพธ์
จากการทดลองที่ได้สอดคล้องตามวัตถุประสงค์และขอบเขตของโครงงานที่นักเรียนได้ก าหนดไว้ในขั้นตอนการท าเค้า
โครงโครงงานหรือไม่ หากผลลัพธ์ตรงตามท่ีก าหนดแล้ว นักเรียนอาจปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น แต่หากไม่
ตรง นักเรียนควรรีบแก้ไข เพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ก าหนด ทั้งนี้การทดสอบและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ควรจดบันทึก
ปัญหาที่เกิดขึ้นและวิธีแก้ปัญหาในตารางกิจกรรม เพ่ือให้ง่ายต่อการจัดเก็บและค้นหาเมื่อน าไปท ารูปเล่ม และยัง
ช่วยเป็นข้อมูลในการน าไปปรับปรุงต่อยอดพัฒนาโครงงานในอนาคต 
 5.  การน าเสนอและเผยแพร่ผลงาน 
  การน าเสนอผลการด าเนินการของโครงงานจะอยู่ในรูปแบบของรูปเล่มรายงาน ซึ่งเป็นการเขียนเกี่ยวกับ
ข้อมูลทั้งหมดที่นักเรียนได้ศึกษา ผลที่ได้จากการทดลอง โดยต้องเขียนตามข้อเท็จจริงที่นักเรียน ได้จากการ
ทดลอง และสรุป อภิปรายผลภายใต้วัตถุประสงค์และขอบเขตท่ีนักเรียนก าหนดไว้ 
 
๓. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. อธิบายความรู้เกี่ยวกับโครงงานคอมพิวเตอร์ (K) 
 2. วิเคราะห์เกี่ยวกับโครงงานคอมพิวเตอร์ (P) 
 3. เห็นประโยชน์และความส าคัญของโครงงานคอมพิวเตอร์ (A) 
 
๔. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

๑. มีวินัย 
๒. ใฝ่เรียนรู ้
๓. มุ่งม่ันในการท างาน 

 
 



 
 

 
๕. สาระการเรียนรู้ 
 การก าหนดปัญหาในการท าโครงงาน เป็นการพิจารณาถึงปัญหาของสิ่งที่เราต้องการจะศึกษาหรือพัฒนา ซึ่ง
เป็นการระบุที่มาและความส าคัญ และวิธีการแก้ปัญหาในเรื่องนั้น ๆ โดยถือว่าเป็นรากฐานส าคัญในการท า
โครงงาน 
 
๖. ความเข้าใจที่คงทน 
  นักเรียนเข้าใจว่าการออกแบบและเทคโนโลยีสามารถด าเนินการได้โดยเริ่มจากการส ารวจ สถานการณ์
ปัญหาที่สนใจ ก าหนดหัวข้อโครงงาน รวบรวมข้อมูลและแนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับปัญหาออกแบบแนวทางการ
แก้ปัญหา วางแผนและด าเนินการแก้ปัญหา ทดสอบ ประเมินผล ปรับปรุงแก้ไขวิธีการแก้ปัญหาหรือชิ้นงาน และ
น าเสนอวิธีการแก้ปัญหา 
 
๗. ค าถามท้าทาย 
 1.  การก าหนดปัญหาในการท าโครงงานมีความส าคัญอย่างไร 
 2.  ถ้านักเรียนจะท าโครงงานการสร้างหุ่นยนต์ นักเรียนจะรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการใดบ้าง  
  เพราะเหตุใดจึงเลือกวิธีการนั้น 
 3.  การก าหนดขอบเขตของปัญหาในการท าโครงงานมีประโยชน์อย่างไร 
 4.  การออกแบบและวางแผนการท าโครงงานจัดท าขึ้นเพ่ือสิ่งใด 
 5.  ในระหว่างการด าเนินงาน หากนักเรียนพบปัญหานักเรียนจะท าอย่างไร 
 6.  การจัดท ารูปเล่มรายงานโครงงานมีก่ีส่วน อะไรบ้าง 
 7.  การท าโครงงานจะต้องค านึงถึงสิ่งใดเป็นส าคัญ 
 8.  ถ้าก าหนดปัญหาในการท าโครงงานผิดพลาด จะส่งผลให้เกิดสิ่งใด 
 9.  นอกจากการรวบรวมข้อมูลจากหนังสือหรือเว็บไซต์แล้ว นักเรียนสามารถรวบรวมข้อมูล 
  ด้วยวิธีการใดได้อีก 
  10.  การก าหนดขอบเขตของปัญหาในการท าโครงงานมีประโยชน์อย่างไร 
  11.  ส่วนใดของเค้าโครงโครงงานที่เป็นตัวคาดคะเนผลลัพธ์ของโครงงานไว้ล่วงหน้า 
  12.  การก าหนดล าดับขั้นตอนในแต่ละกิจกรรม ระยะเวลาในการด าเนินงานและผู้รับผิดชอบ 
  จะต้องอ้างอิงจากสิ่งใด 
  13.  ถ้าไม่มีการเตรียมการจะส่งผลกระทบต่อการด าเนินกิจกรรมโครงงานอย่างไร 
  14.  การเก็บข้อมูลในการท าโครงงานสามารถท าได้โดยวิธีการใดบ้าง 
  15.  การลงมือปฏิบัติการท าโครงงานมีลักษณะอย่างไร 
  16.  การเก็บข้อมูลในการท าโครงงานมีผลดีอย่างไร 
  17.  ในระหว่างการท าโครงงาน ปัญหาที่นักเรียนพบมากท่ีสุดคืออะไร 
  18.  เพราะเหตุใดจึงต้องท าการทดสอบชิ้นงานหลังจากท าโครงงานเสร็จสิ้น 
  19.  การพัฒนาชิ้นงานมีประโยชน์อย่างไร 
  20.  ถ้าไม่ทดสอบและพัฒนาแก้ไขปรับปรุงชิ้นงานที่สร้างข้ึนให้ดีก่อนการน าไปใช้ จะส่งผลอย่างไร 
  21.  การน ารูปเล่มของรายงานโครงงานไปเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์สามารถท าได้อย่างไร 
  22.  แผงโครงงานเป็นสื่อที่มีคุณค่าอย่างไร 
 
 



 
 

 
ชั่วโมงท่ี 1 
๑) ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน  
 กระตุ้นความสนใจ (Engagement) 
   1.  นักเรียนร่วมกันสังเกตภาพป้ายเตือนการทิ้งขยะบนกระดาน แล้วตอบค าถาม ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    •  จากภาพนักเรียนเห็นอะไรบ้าง 
    (ตัวอย่างค าตอบ ป้ายเตือนการทิ้งขยะและขยะ) 
    •  นักเรียนคิดว่าปัญหานี้เกิดจากอะไร 
    (ตัวอย่างค าตอบ การทิ้งขยะไม่เป็นที่) 
    •  นักเรียนคิดว่าผู้แก้ปัญหานี้ได้มีการแก้ปัญหาอย่างไร 
    (ตัวอย่างค าตอบ ใช้กล้องวงจรปิด และมีการเขียนป้ายเตือนการทิ้งขยะ) 
    •  นักเรียนคิดว่าการแก้ปัญหานี้เกิดจากการท าโครงงานหรือไม่ 
    (ตัวอย่างค าตอบ เกิดจากการท าโครงงาน) 
   2.  ตัวแทนนักเรียน 2-3 คน ออกมาเล่าประสบการณ์ การพบเจอการแก้ปัญหาต่าง ๆ  
ที่พบในชีวิตประจ าวันหน้าชั้นเรียนให้เพ่ือน ๆ ฟัง 
 
๒) ขั้นสอน 
    ส ารวจค้นหา (Exploration) 
   3.  นักเรียนร่วมกันศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับการก าหนดปัญหา จากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ  
อย่างหลากหลาย เช่น การสอบถามจากครูหรือผู้ปกครอง และห้องสมุด 
 
    อธิบายความรู้ (Explanation) 
   4.  นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละเท่า ๆ กัน จากนั้นแต่ละกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์และจ าแนกท่ีมาของปัญหาที่
เป็นจุดประกายในการท าโครงงาน โดยเขียนบันทึกค าตอบเป็นแผนภาพความคิดบนกระดาน  
ดังตัวอย่าง 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   5.  นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์เกี่ยวกับการพิจารณาองค์ประกอบและข้อก าหนดในการพัฒนาโครงงาน โดย
เขียนค าตอบเป็นแผนภาพความคิดบนกระดาน ดังตัวอย่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มาของปัญหา 
ที่เป็นจุดประกายในการท า 

โครงงาน 

ปัญหาที่เกิดจากกิจกรรมต่าง ๆ 
หรืองานอดิเรก 

 

ปัญหาท่ีเกิดขึ้นในชีวิตประจ าวัน 

 

ปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อ 
สิ่งแวดล้อม 

 

ปัญหาที่เกิดจากการเกษตร 

 

ปัญหาที่เกิดจากพลังงาน 

 

องค์ประกอบและข้อก าหนด 
ในการพัฒนาโครงงาน 

ปัญหาที่เลือกมาควรมีขอบเขต 
ที่เหมาะสมตามระดับชั้น ความสามารถ

หรือทุนทรัพย ์

วิธีแก้ปัญหาในสถานการณ์เดียวกัน 
ต้องไม่ซ้ าซ้อนหรือลอกเลียนแบบ 

ผู้อื่น 

ปัญหาที่เลือกมาสามารถแก้ไขได ้
และมีข้อยตุ ิ

วิธีการแก้ปัญหาได้มาซึ่งองค์ความรู้ หรือ
เทคโนโลยีใหม่และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ
ด้านอื่นท้ังต่อมนุษย์ สัตว์ หรือสิ่งแวดล้อม 



 
 

 
   6.  นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์และพิจารณาแล้วระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวัน ดังตัวอย่าง 
    ตัวอย่างที่ 1  ปัญหาการรบกวนระบบรากและขยะจากถุงพลาสติกเพาะช า 
    ระบุปัญหา 
 
 

ที่มาและความส าคัญ 
 

    ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม มีเกษตรกรที่เพาะปลูกต้นไม้จ านวนมากในการเพาะช าต้นไม้ 
เกษตรกรส่วนใหญ่นิยมใช้ถุงด าหรือถุงพลาสติกเพาะช าในการเพาะช าต้นไม้ก่อนน าไปปลูกจริง เนื่องจากสะดวก 
หาซื้อง่าย และราคาไม่แพง จึงท าให้เกิดการใช้อย่างแพร่หลาย หากลองสังเกตต้นไม้ 
ที่ซื้อมาจากเกษตรกรหรือร้านขายต้นไม้ที่ใช้ถุงด าในการเพาะช า เมื่อน าไปปลูกมักจะเจริญเติบโตช้า  
ไม่เหมือนกับตอนที่อยู่ในร้าน หรือบางทีต้นไม้ก็ตาย ปัจจัยหนึ่งเกิดจากการแกะถุงด าแล้วท าให้เกิด 
การรบกวนระบบรากของต้นไม้ โดยรากของต้นไม้จะติดอยู่กับถุงด าและขาดได้ง่าย เมื่อแกะต้นไม้ 
ออกจากถุง ส่งผลต่อการเจริญเติบโตและอาจท าให้ต้นไม้ตายได้ นอกจากปัญหาการรบกวนระบบราก 
แล้ว การใช้ถุงพลาสติกเพาะช ายังเป็นการเพ่ิมปัญหาขยะตามมา เพราะถุงพลาสติกกว่าจะย่อยสลายได้ 
ด้วยวิธีทางธรรมชาติต้องใช้เวลานาน ปัญหาขยะเป็นปัญหาใหญ่อีกอย่างหนึ่งของประเทศไทยที่จะต้อง 
รีบแก้ไข 
 
 

วิธีการแก้ปัญหา 
 

    สร้างกระถางหรือถุงเพาะช าจากวัสดุธรรมชาติสามารถน าไปปลูกลงดินได้เลย และย่อยสลาย 
ได้เองตามธรรมชาติ เช่น กระถางจากใยมะพร้าว ถุงพลาสติกเพาะช าจากพลาสติกชีวภาพของเปลือกทุเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ถุงพลาสติกเพาะช า 

 

• ไม่ตอ้งแกะถุงออก น าไปปลูกไดเ้ลย 

• สามารถยอ่ยสลายเองไดต้ามธรรมชาติ 

ถุงพลาสติกชีวภาพ 

จากเปลือกทุเรียน 

• แกะถุงออกก่อนน าไปปลูกจะรบกวน
ระบบราก 

แกไ้ข 

 



 
 

 
    ตัวอย่างที่ 2 ปัญหาความไม่สะดวกในการเปลี่ยนน ้าปลากัด 
    ระบุปัญหา 
 
 

ที่มาและความส าคัญ 
 

    ปลากัดเป็นปลาสวยงามที่อยู่คู่กับคนไทยมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และจากข้อมูลของ 
กรมประมงพบว่า ปลากัดเป็นปลาสวยงามที่มีมูลค่าการส่งออกเป็นอันดับหนึ่งของปลาสวยงามที่ส่งออก 
ของประเทศไทย ในการเพาะเลี้ยงปลากัดนั้น น ้าเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ส าคัญท่ีช่วยให้ปลากัดอยู่รอด 
และเจริญเติบโตได้ ปัญหาที่ส าคัญประการหนึ่งที่พบในการเพาะเลี้ยงปลากัด คือ การเปลี่ยนน ้าจาก 
โหลปลากัดของผู้เลี้ยงปลากัดนั้นไม่สะดวก โดยเฉพาะการดูดน ้าออกจากโหลปลากัดต้องใช้สายยางจุ่ม 
ในโหลปลากัดและใช้ปากดูดน ้าออกจากสายยางแล้วปล่อยให้น ้าไหลออกเองด้วยระบบกาลักน ้า  
การใช้ปากดูดน ้าออกนี้อาจท าให้น ้าไหลเข้าปากของผู้เปลี่ยนน ้าได้ 
 
 

วิธีการแก้ปัญหา 
 

     การสร้างอุปกรณ์ท่ีอาศัยหลักการของกาลักน ้า เพ่ือใช้ดูดน ้าออกจากโหลปลากัด  
โดยเพียงจุ่มลงในโหลปลากัดน ้าก็สามารถไหลออกได้เอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สายยาง 

 

• ใช้สายยางดูดน ้าออก น ้าอาจไหลเข้าปากผู้
ดูด 

• ไม่สะดวก ช้า ต้องดูดใหม่ทุกครั้ง 

น ้าไหลออก 

 • น้ าไหลออกได้เอง ไม่ต้องดูดน้ าออกก่อน 
• สะดวกรวดเร็วขึ้น เพียงจุ่มในโหลปลากัด 
  ก็ใช้ได้ 

ท่อพลาสติก/ 

หลอดพลาสติก 

น ้าไหลออก 

 

แกไ้ข 

 



 
 

 
    ตัวอย่างที่ 3 ปัญหาการเสียชีวิตขณะนอนหลับในรถยนต์ที่ติดเครื่องไว้ 
    ระบุปัญหา 
 
 

ที่มาและความส าคัญ 
 

    ตามข่าวจากโทรทัศน์ หน้าหนังสือพิมพ์ หรือสื่อออนไลน์พบว่า ประเทศไทยมีผู้เสียชีวิต 
จากการนอนหลับในรถยนต์ขณะที่รถยนต์ติดเครื่องไว้ปีละหลายราย ทั้งนี้เพราะอาจจะเหนื่อยล้าจากงาน การ
เดินทาง หรือรอคอยท ากิจกรรมบางอย่าง การนอนในรถจึงเป็นทางเลือกหนึ่งของผู้คนส่วนใหญ่  
การติดเครื่องรถยนต์ไว้ ปิดกระจกมิดชิดและเปิดระบบปรับอากาศรถยนต์เป็นพฤติกรรมที่หลาย ๆ  
คนชอบท าขณะพักผ่อนในรถ การที่รถยนต์ติดเครื่องไว้จะมีแก๊สพิษชนิดหนึ่งที่เกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิง และ
ลอยเข้ามาในตัวรถทางระบบปรับอากาศรถยนต์ ระบบนี้นอกจากจะให้ความเย็นแล้ว ยังท าหน้าที่ 
อีกอย่างหนึ่งคือ การดูดอากาศจากภายนอกเข้ามาไหลเวียนในรถยนต์ ช่วงที่ระบบปรับอากาศรถยนต์ 
ดูดอากาศอาจท าให้แก๊สพิษชนิดนี้ลอยเข้ามาในรถยนต์ได้ โดยแก๊สพิษดังกล่าว คือ แก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)  
เป็นแก๊สพิษที่ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น การสูดดมเข้าไปเป็นเวลานานจะส่งผลต่อระบบหายใจและท าให้เสียชีวิตได้ 
 
 

วิธีการแก้ปัญหา 
 

    สร้างเครื่องตรวจวัดปริมาณแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ในรถยนต์ หากมีปริมาณเกินกว่าก าหนดจะส่ง
เสียงและสั่นเตือนให้ผู้อยู่ในรถยนต์ทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แกไ้ข 

 

แก๊สพิษลอยเขา้ไปใน
รถยนต ์ คนนอนหลบั 

ในรถ 
 

• สูดแก๊สพิษ (แก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์) 
  ส่งผลต่อระบบหายใจ อาจเสียชีวิตได้ 

เคร่ืองตรวจวดั 

ปริมาณแก๊สพิษ 

หากมีปริมาณมาก 

จะส่งเสียงเตือน 
 

• รู้ตวัทนัเม่ือแก๊สพิษมีปริมาณมาก 



 
 

 
    ตัวอย่างที่ 4 ปัญหาความไม่สะดวกในการถืออาหารว่าง เครื่องดื่ม และขนมรับประทาน 
    ระบุปัญหา 
 
 

ที่มาและความส าคัญ 
 

    ในการอบรม สัมมนา ประชุม เข้าค่ายหรือท ากิจกรรมบางอย่างนั้นอาหารว่างมักจะถูกเสิร์ฟ 
คั่นเวลาพัก อาหารว่างเหล่านี้ส่วนใหญ่จะมีเครื่องดื่มพวกชา กาแฟ น ้าผลไม้ ซึ่งเสิร์ฟคู่กับขนมหวาน 
พวกขนมปัง เค้ก แซนด์วิช ในการรับประทานอาจจะใส่จานมาร่วมกัน หากที่ประชุมหรือที่สัมมนา 
มีที่นั่งเพียงพอก็สามารถน าจานมาวางได้ แต่หากท่ีนั่งมีไม่เพียงพอต้องเร่งรีบหรือต้องยืนรับประทาน 
อาจไม่สะดวกในการรับประทานและอาจท าให้หกเลอะเทอะได้ 
 
 

วิธีการแก้ปัญหา 
 

    สร้างแก้วที่มีหู โดยมีช่องใส่เครื่องดื่มและอีกช่องใส่ขนมอยู่รวมกัน เพ่ือให้สะดวกในการถือ และหยิบ
รับประทาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ถว้ยกาแฟ 

 จานขนม 

 

แกไ้ข 
มีช่องใส่ขนม 

ติดกบัแกว้ 

ช่องใส่กาแฟ 

 

• ไม่สะดวกในการถือพร้อมกนั 
• อาจหกเลอะเทอะ 
 

• สะดวก ถือพร้อมกนัได ้
• ไม่หกเลอะเทอะ 
 



 
 

 
   ตัวอย่างที่ 5 ปัญหาไม่ทราบชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับต้นไม้หรือพืชผักต่าง ๆ ภายในศูนย์การเรียนรู้
เกษตรพอเพียงภายในโรงเรียนระบุปัญหา 
 
 

ที่มาและความส าคัญ 
 

    ภายในศูนย์การเรียนรู้เกษตรพอเพียงภายในโรงเรียนจะมีต้นไม้ พืชผัก ผลไม้ อยู่หลากหลายชนิด  
ซึ่งบางชนิดอาจมีป้ายชื่อพร้อมบอกลักษณะ การดูแล การเก็บเก่ียว สรรพคุณของต้นไม้หรือพืชผักนั้น ๆ  
ติดอยู่ และบางชนิดอาจไม่มีป้ายติดอยู่ การน าแผ่นป้ายเหล่านี้มาติดอาจท าให้เสียเวลาในการท า และขนาดของ
แผ่นป้ายจะเปลืองพ้ืนที่หรือบดบังต้นไม้หรือพืชผักได้ 
 
 

วิธีการแก้ปัญหา 
 

    สร้างแผ่นป้ายบอกชื่อต้นไม้และพืชผักโดยมีคิวอาร์โคดอยู่ด้วย ซึ่งหากน าสมาร์ตโฟนมาสแกนที่คิวอาร์
โคดนี้จะเชื่อมโยงไปยังหน้าเว็บไซต์ที่บอกรายละเอียดเกี่ยวกับต้นไม้และพืชผักชนิดนั้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๓) ขั้นสรุป 
    ตรวจสอบผล (Evaluation) 
   7.  นักเรียนร่วมกันสรุปความคิดรวบยอดเก่ียวกับการก าหนดปัญหา ดังนี้ 
    ในการท าโครงงานจะต้องท าการก าหนดปัญหา เพ่ือพิจารณาถึงปัญหาของสิ่งที่เราต้องการศึกษาหรือ
พัฒนา โดยมีทั้งปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวัน ปัญหาที่เกิดจากกิจกรรมต่าง ๆ หรืองานอดิเรก ปัญหาที่ส่งผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อม ปัญหาที่เกิดจากพลังงานและปัญหาที่เกิดจากการเกษตร ซึ่งปัญหาเหล่านี้ 
เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดจุดประกายโครงงานได้เป็นอย่างดี ซึ่งการท าโครงงานจะต้องอาศัยองค์ประกอบ 

แกไ้ข 

• เสียเวลาท า 

• เปลืองพื้นท่ี 

• บดบงัตน้ไมห้รือพืชผกั 

• สะดวก ทุ่นเวลา 

• ไม่เปลืองพื้นท่ี 

• ไม่บดบงัตน้ไมห้รือพืชผกั 

ป้ายช่ือขนาด
ใหญ่ 

แสดงขอ้มูล 

ผา่นสมาร์ตโฟน 

ป้ายคิวอาร์โคด 



 
 

และข้อก าหนดในการท าโครงงานเป็นตัวตั้ง และในการก าหนดปัญหานั้นผู้ท าโครงงานต้องก าหนดที่มา 
และความส าคัญ วิธีการแก้ปัญหา ระบุผลเสียก่อนการแก้ปัญหา และระบุผลดีหลังการแก้ปัญหานั้นได้ 
   8.  นักเรียนแต่ละกลุ่ม เลือกปัญหาที่สนใจมา 1 ปัญหา แล้ววเิคราะห์การก าหนดปัญหาในหัวข้อต่อไปนี้ 
    •  ระบุปัญหา 
    •  ที่มาและความส าคัญ 
    •  วิธีการแก้ปัญหา 
    •  เขียนภาพร่างเทคโนโลยีและวิธีการแก้ปัญหา 
   9.  นักเรียนร่วมกันสรุปสิ่งที่เข้าใจเป็นความรู้ร่วมกัน ดังนี้ 
    การก าหนดปัญหาในการท าโครงงาน เป็นการพิจารณาถึงปัญหาของสิ่งที่เราต้องการจะศึกษาหรือ
พัฒนา ซึ่งเป็นการระบุที่มาและความส าคัญ และวิธีการแก้ปัญหาในเรื่องนั้น ๆ โดยถือว่าเป็นรากฐานส าคัญในการ
ท าโครงงาน 
   10.  นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมาน าเสนอผลการวิเคราะห์ปัญหาของกลุ่มตนเองหน้าชั้นเรียน  
เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน อาจใช้โปรแกรมน าเสนอในการน าเสนอ เพ่ือให้เห็นข้อมูลได้ชัดเจนและน่าสนใจ 
  11. นักเรียนร่วมกันอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยตอบค าถาม ดังนี้ 
   • การก าหนดปัญหาในการท าโครงงาน มีความส าคัญอย่างไร 
   (ตัวอย่างค าตอบ ท าให้ได้แนวทางการท าโครงงานที่ชัดเจนและตรงประเด็น) 
  12. นักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุปเกี่ยวกับวิธีการท างานให้เห็นการคิดเชิงระบบและวิธีการท างาน 
ที่มีแบบแผน 
  13. นักเรียนประเมินตนเอง โดยเขียนแสดงความรู้สึกหลังการเรียนและหลังการท ากิจกรรม  
ในประเด็นต่อไปนี้ 
  •  สิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้ในวันนี้คืออะไร 
  •  นักเรียนมีส่วนร่วมกิจกรรมในกลุ่มมากน้อยเพียงใด 
  • เพ่ือนนักเรียนในกลุ่มมีส่วนร่วมกิจกรรมในกลุ่มมากน้อยเพียงใด 
  •  นักเรียนพึงพอใจกับการเรียนในวันนี้หรือไม่ เพียงใด 
  •  นักเรียนจะน าความรู้ที่ได้นี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง ครอบครัว และสังคมทั่วไป 
   ได้อย่างไร 
  จากนั้นแลกเปลี่ยนตรวจสอบขั้นตอนการท างานทุกขั้นตอนว่าจะเพ่ิมคุณค่าไปสู่สังคม  
เกิดประโยชน์ต่อสังคมให้มากขึ้นกว่าเดิมในขั้นตอนใดบ้าง ส าหรับการท างานในครั้งต่อไป 
 
ชั่วโมงท่ี 2 
๑) ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน  
 กระตุ้นความสนใจ (Engagement) 
   1.  นักเรียนร่วมกันสังเกตภาพคอมพิวเตอร์บนกระดาน แล้วตอบค าถาม ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

    • จากภาพคือภาพอะไร 
    (คอมพิวเตอร์) 
    • คอมพิวเตอร์ในภาพเป็นคอมพิวเตอร์ประเภทใด 
    (คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะหรือ desktop computer) 
    • จากภาพมีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อะไรบ้าง 
    (จอภาพ ตัวเครื่องหรือเคส แป้นพิมพ์ เมาส์ ล าโพง) 
    • นักเรียนคิดว่าสิ่งที่นักเรียนเห็นจากภาพเป็นการรวบรวมข้อมูลแบบใด 
    (การสังเกต) 
๒) ขั้นสอน 
    ส ารวจค้นหา (Exploration) 
   2.  นักเรียนร่วมกันศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลและก าหนดขอบเขตของปัญหา จาก
แหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ อย่างหลากหลาย เช่น การสอบถามจากครูหรือผู้ปกครอง และห้องสมุด 
 
    อธิบายความรู้ (Explanation) 
   3.  นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละเท่า ๆ กัน จากนั้นร่วมกันวิเคราะห์เกี่ยวกับแนวทางการรวบรวมข้อมูลในการ
ท าโครงงาน โดยเขียนบันทึกค าตอบเป็นแผนภาพความคิดบนกระดาน ดังตัวอย่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวทางการรวบรวม 
ข้อมูลในการท าโครงงาน 

การสัมภาษณ์โดยตรงจากแหล่งข้อมูล  
จะช่วยให้เราทราบถึงปัญหาและผลกระทบ
ของปัญหาโดยตรง 

 

การสังเกตเป็นการใช้เพ่ือดูลักษณะ 
ของข้อมูลที่เกิดขึ้นว่ามีความสัมพันธ์กัน
อย่างไร แล้วท าการจดบันทึกไว้ 

การสืบค้นจากโครงงานที่เคยแก้ปัญหาใน
ลักษณะเดียวกัน จะช่วยให้ทราบถึง
ข้อมูลและการแก้ปัญหาที่ต้องการ 
ได้รวดเร็วมากขึ้น โดยต้องพิจารณา 
ผลการแก้ปัญหาและการวิเคราะห์  
ด้วยวิธีการในโครงงาน 

การศึกษาจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เช่น
หนังสือ เอกสาร และเว็บไซต์  
เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากต ารา 
หรือเว็บไซต์ที่มีความน่าเชื่อถือ  
เพ่ือศึกษาทฤษฎีต่าง ๆ ที่ใช้ในการ 
ท าโครงงาน 



 
 

 
   4.  นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์เกี่ยวกับข้ันตอนการก าหนดขอบเขตของปัญหา โดยเขียนบันทึกค าตอบเป็น
แผนภาพความคิดบนกระดาน ดังตัวอย่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   5.  นักเรียนร่วมกันอ่านและวิเคราะห์สถานการณ์ที่ก าหนด แล้วตอบค าถาม ดังนี้ 
 
 
 
 
    •  ถ้านักเรียนเป็นนาฏฤดี นักเรียนจะใช้วิธีการใดในการหาค าตอบที่สงสัย 
    (ตัวอย่างค าตอบ ใช้การสัมภาษณ์อาจารย์) 
    •  ในขณะที่สัมภาษณ์ ผู้สัมภาษณ์จะต้องท าสิ่งใดควบคู่กับการสัมภาษณ์ไปด้วย 
    (ตัวอย่างค าตอบ จดบันทึกค าตอบของผู้ถูกสัมภาษณ์ลงในแบบบันทึก) 
    •  นักเรียนสามารถน าเทคโนโลยีใดมาใช้แทนการจดบันทึกผลการสัมภาษณ์ได้บ้าง 
    (ตัวอย่างค าตอบ โทรศัพท์เคลื่อนที่ เครื่องบันทึกเสียง) 
 
   6.  นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์และอภิปรายการก าหนดขอบเขตของปัญหาในการท าโครงงาน  
หากมีข้อสงสัยสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ โดยมีหัวข้อ ดังนี้ 
    6.1  การก าหนดวัตถุประสงค์ของโครงงาน 
     • การระบุปัญหา 
     • การตั้งวัตถุประสงค์ของการแก้ปัญหา 
    6.2  การก าหนดขอบเขตของโครงงาน 
     • เนื้อหาสาระที่เก่ียวข้อง 
     • ระยะเวลาในการด าเนินการ 
     • สถานที่ในการศึกษาค้นคว้า 
 

5. การท าข้อเสนอโครงงาน ท าให้ทราบถึงความพร้อมในการประเมินศักยภาพของ
ผู้จัดท าโครงงาน และให้ทราบถึงความเป็นไปได้ในการจัดท า 
 

4. ระยะเวลาที่ใช้ในการท าโครงงาน เป็นการระบุหรือก าหนดระยะเวลาในการท าโครงงาน 
ให้ทราบถึงระยะเวลาในการท ากิจกรรมต่าง ๆ ในการด าเนินการตั้งแต่เริ่มต้นจนจบ 
 

3. การประเมินข้อจ ากัดและทรัพยากรที่ใช้ในการท าโครงงาน 
    การประเมินข้อจ ากัดและทรัพยากรที่ใช้ในการท าโครงงานนั้น จะช่วยให้เราสามารถระบุได้ว่า
โครงงานควรใช้อุปกรณ์อะไรในการท างานบ้าง วางแผนเกี่ยวกับระยะเวลาในการท างานได้ถูกต้อง และ
สามารถประเมินงบประมาณในการท าโครงงานอย่างคร่าว ๆ ได้ 

2. การก าหนดขอบเขตของโครงงาน เป็นการก าหนดกรอบของปัญหา เพื่อที่จะได้ศึกษาหรือแก้ปัญหา 
ในขอบเขตท่ีจ ากัด ท าให้ผู้ท าโครงงานไม่หลงทิศทาง 

1. การก าหนดวัตถุประสงค์ของโครงงาน เป็นการบอกให้ทราบว่าโครงงานนี้ท าอะไร และผลลัพธ์ที่ได้คืออะไร 

นาฏฤดีต้องการทราบว่าอาจารย์ประจ าชั้นท าอะไรบ้างในวันหยุดที่ผ่านมา นาฏฤดีจึงได้คิดหาวิธีการ 
ในการหาค าตอบ เพ่ือคลายความสงสัย 
 



 
 

 
    6.3  การประเมินข้อจ ากัดและทรัพยากรที่ใช้ในการท าโครงงาน 
     • วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือที่ใช้ในการผลิต 
    6.4  ระยะเวลาที่ใช้ในการท าโครงงาน 
 

ล าดับที่ กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินการ 

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

 

   การท าเค้าโครงโครงงาน 
    •  ชื่อโครงงาน 
    •  ผู้จัดท าโครงงาน 
    •  ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน 
    •  ที่มาและความส าคัญของโครงงาน 
    •  วัตถุประสงค์ของโครงงาน 
    •  สมมุติฐาน 
    •  ขอบเขตของการท าโครงงาน 
    •  วิธีการด าเนินงาน 
    •  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
    •  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
    •  เอกสารอ้างอิง 
   7.  นักเรียนร่วมกันคิดวิเคราะห์ โดยตอบค าถามกระตุ้นความคิด ดังนี้ 
    • ถ้านักเรียนจะท าโครงงานการสร้างหุ่นยนต์เพ่ือแก้ปัญหา นักเรียนจะรวบรวมข้อมูล 
ด้วยวิธีการใดบ้าง เพราะเหตุใดจึงเลือกวิธีการนั้น 
    (ตัวอย่างค าตอบ 
    1.  การสืบค้นโครงงานที่เคยแก้ปัญหาลักษณะเดียวกัน เพราะจะช่วยให้เราทราบข้อมูล 
และการแก้ปัญหาที่ต้องการได้รวดเร็วขึ้น 
    2.  การสัมภาษณ์โดยตรงจากแหล่งข้อมูล เพราะจะได้ทราบถึงปัญหาและผลกระทบ 
ของปัญหาโดยตรงในพื้นที่นั้น ๆ เพ่ือน ามาวิเคราะห์การสร้างหุ่นยนต์ไปแก้ปัญหา 
    3.  การศึกษาจากหนังสือ เอกสาร และเว็บไซต์ เพราะจะท าให้รู้จักทฤษฎีและขั้นตอนต่าง ๆ  
ในการประดิษฐหุ่์นยนต)์ 
 
๓) ขั้นสรุป 
    ตรวจสอบผล (Evaluation) 
   8. นักเรียนร่วมกันสรุปความคิดรวบยอดเก่ียวกับการรวบรวมข้อมูลและก าหนดขอบเขตของปัญหา ดังนี้ 
    การพัฒนาโครงงานจะต้องมีการรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ มาใช้ในการท าโครงงาน ซึ่งมีแนวทาง 



 
 

การรวบรวมข้อมูลในการท าโครงงาน ทั้งการสืบค้นจากโครงงานที่เคยแก้ปัญหาลักษณะเดียวกับ 
การสัมภาษณ์โดยตรงจากแหล่งข้อมูล การสังเกต และการศึกษา จากหนังสือ เอกสาร และเว็บไซต์  
นอกจากจะต้องรวบรวมข้อมูลแล้ว ต้องก าหนดขอบเขตปัญหาในการท าโครงงาน ประกอบไปด้วย 
การก าหนดวัตถุประสงค์ของโครงงาน การก าหนดขอบเขตของโครงงาน การประเมินข้อจ ากัดและทรัพยากร 
ที่ใช้ในการท าโครงงาน การก าหนดระยะเวลาที่ใช้ในการท าโครงงาน และการท าข้อเสนอแนะโครงงาน 
 
ชั่วโมงท่ี 3 
๑) ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน  
   1.  ใช้นักเรียนกลุ่มเดิมและหัวข้อปัญหาของแต่ละกลุ่มหัวข้อเดิมจากแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1  
แล้วร่วมกันก าหนดขอบเขตของปัญหาในการท าโครงงาน โดยมีหัวข้อ ดังนี้ 
    • การก าหนดวัตถุประสงค์ของโครงงาน 
    • การก าหนดขอบเขตของโครงงาน 
    • การประเมินข้อจ ากัดและทรัพยากรที่ใช้ในการท าโครงงาน 
    • ระยะเวลาที่ใช้ในการท าโครงงาน 
    • การท าเค้าโครงโครงงาน 
 
๒) ขั้นสอน 
    ส ารวจค้นหา (Exploration) 
   2.  นักเรียนร่วมกันสรุปสิ่งที่เข้าใจเป็นความรู้ร่วมกัน ดังนี้ 
    การท าโครงงานนั้นต้องมีการก าหนดขอบเขตของปัญหาในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือไม่ให้การ
ด าเนินงานหลุดกรอบ ซึ่งการก าหนดขอบเขตนั้นประกอบด้วยการก าหนดวัตถุประสงค์ของโครงงาน การก าหนด
ขอบเขตของโครงงาน การประเมินข้อจ ากัดและทรัพยากรที่ใช้ในการท าโครงงาน การก าหนดระยะเวลาในการท า
โครงงาน การท าข้อเสนอโครงงาน 
   3.  นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมาน าเสนอการก าหนดขอบเขตของปัญหาตามหัวข้อปัญหาที่เลือก 
ของกลุ่มตนเองหน้าชั้นเรียน เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน อาจใช้โปรแกรมน าเสนอในการน าเสนอ 
เพ่ือให้เห็นข้อมูลได้ชัดเจน และน่าสนใจ 
 
    อธิบายความรู้ (Explanation) 
   4.  นักเรียนร่วมกันอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยตอบค าถาม ดังนี้ 
    •  การก าหนดขอบเขตของปัญหาในการท าโครงงานมีประโยชน์อย่างไร 
    (ตัวอย่างค าตอบ ท าให้ขอบเขตของปัญหาแคบลง ตรงประเด็น และได้แนวทางในการท าโครงงานที่
ชัดเจน) 
 
๓) ขั้นสรุป 
    ตรวจสอบผล (Evaluation) 
   6. นักเรียนประเมินตนเอง โดยเขียนแสดงความรู้สึกหลังการเรียนและหลังการท ากิจกรรม  
ในประเด็นต่อไปนี้ 
  •  สิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้ในวันนี้คืออะไร 
  •  นักเรียนมีส่วนร่วมกิจกรรมในกลุ่มมากน้อยเพียงใด 
  • เพ่ือนนักเรียนในกลุ่มมีส่วนร่วมกิจกรรมในกลุ่มมากน้อยเพียงใด 



 
 

  •  นักเรียนพึงพอใจกับการเรียนในวันนี้หรือไม่ เพียงใด 
  •  นักเรียนจะน าความรู้ที่ได้นี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง ครอบครัว และสังคมทั่วไป 
   ได้อย่างไร 
  จากนั้นแลกเปลี่ยนตรวจสอบขั้นตอนการท างานทุกข้ันตอนว่าจะเพ่ิมคุณค่าไปสู่สังคม  
เกิดประโยชน์ต่อสังคมให้มากข้ึนกว่าเดิมในขั้นตอนใดบ้าง ส าหรับการท างานในครั้งต่อไป 
 
ชั่วโมงท่ี 4 
๑) ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน  
 กระตุ้นความสนใจ (Engagement) 
   1.  นักเรียนร่วมกันสังเกตภาพเกี่ยวกับการออกแบบบ้านบนกระดาน แล้วตอบค าถาม ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    •  ภาพนี้คือภาพอะไร 
    (ตัวอย่างค าตอบ ภาพร่างการออกแบบการสร้างบ้าน) 
    •  การสร้างบ้านไม่ออกแบบได้หรือไม่ 
    (ได้/ไม่ได้) 
    •  เพราะเหตุใดจึงต้องมีการออกแบบก่อนการสร้างจริง 
    (ตัวอย่างค าตอบ เพ่ือให้เห็นโครงร่าง และแนวทางท่ีชัดเจนว่าต้องการบ้านรูปแบบใด  
จะสร้างอย่างไร) 
    •  นักเรียนคิดว่าการออกแบบหากไม่ใช้การวาดภาพด้วยมือ สามารถใช้อะไรเข้ามาช่วย 
ในการออกแบบ 
    (ตัวอย่างค าตอบ คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์) 
 
๒) ขั้นสอน 
    ส ารวจค้นหา (Exploration) 
   2.  นักเรียนร่วมกันศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับ การออกแบบและวางแผนการท าโครงงาน  
จากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ อย่างหลากหลาย เช่น การสอบถามจากครูหรือผู้ปกครอง และห้องสมุด 
 
 อธิบายความรู้ (Explanation)  
   3.  นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์และอภิปราย แล้วออกแบบกิจกรรมด าเนินงานโครงงาน 
ในรูปแบบของตาราง โดยเขียนบันทึกค าตอบบนกระดาน ดังตัวอย่าง 
 
 



 
 

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ผู้รับผิดชอบ ทรัพยากรที่ใช้ 
ระยะเวลา 

ในการท างาน 
(วัน) 

ปัญหาที่เกิดขึ้น 
และวิธีแก้ปัญหา 

 
 
 
 

    

 
 
 
 

    

 
   4.  นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์และอภิปราย แล้วออกแบบแผนปฏิบัติงานโครงงาน 
ในรูปแบบของตาราง โดยเขียนบันทึกค าตอบบนกระดาน ดังตัวอย่าง 
 

ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลาในการท างาน (วัน) 

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

 
                 

 
 

 
                

 
 

 
 

 
                 

 
   5.  นักเรียนร่วมกันคิดวิเคราะห์ โดยตอบค าถามกระตุ้นความคิด ดังนี้ 
    •  การออกแบบและวางแผนการท าโครงงานจัดท าขึ้นเพ่ือสิ่งใด 
    (ตัวอย่างค าตอบ เพ่ือเป็นแบบแผนในการด าเนินกิจกรรมโครงงาน) 
 
๓) ขั้นสรุป 
    ตรวจสอบผล (Evaluation) 
   6.  นักเรียนร่วมกันสรุปความคิดรวบยอดเก่ียวกับการออกแบบและวางแผนการท าโครงงาน ดังนี้ 
    แผนการปฏิบัติงานในแต่ละกิจกรรม จะช่วยให้เราค านวณเวลาและสามารถคาดการณ์ 
เวลาที่ใช้ในการพัฒนาให้โครงงานแล้วเสร็จได้ ดังเช่นตัวอย่างแผนการปฏิบัติงาน กิจกรรมสร้างอิฐมวลเบา 
จากเปลือกหอย พบว่า ต้องใช้เวลาเป็นอย่างน้อยท้ังสิ้น 14 วัน จึงจะท ากิจกรรมนี้แล้วเสร็จ 
   7.  ใช้นักเรียนกลุ่มเดิมและหัวข้อปัญหาของแต่ละกลุ่มหัวข้อเดิม จากแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 แล้ว
ร่วมกันออกแบบกิจกรรมและแผนการปฏิบัติงาน ลงในตารางที่ออกแบบไว้ 
   8.  นักเรียนร่วมกันสรุปสิ่งที่เข้าใจเป็นความรู้ร่วมกัน ดังนี้ 
    การออกแบบและวางแผนการท าโครงงานเป็นขั้นตอนที่ส าคัญอีกข้ันตอนหนึ่ง โดยในการ 
วางแผนการท าโครงงานจะต้องก าหนดขั้นตอนในแต่ละกิจกรรม ระยะเวลาในการด าเนินงาน  



 
 

และผู้รับผิดชอบให้ครบถ้วน โดยอ้างอิงจากแผนการปฏิบัติงานในข้อเสนอโครงงาน 
   9.  นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมาน าเสนอการออกแบบกิจกรรมและแผนการปฏิบัติงานของกลุ่มตนเอง หน้า
ชั้นเรียน เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน อาจใช้โปรแกรมน าเสนอในการน าเสนอ เพ่ือให้เห็นข้อมูลได้ชัดเจนและ
น่าสนใจ 
  10. นักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุปเกี่ยวกับวิธีการท างานให้เห็นการคิดเชิงระบบและวิธีการท างาน 
ที่มีแบบแผน 
  11. นักเรียนประเมินตนเอง โดยเขียนแสดงความรู้สึกหลังการเรียนและหลังการท ากิจกรรม  
ในประเด็นต่อไปนี้ 
  •  สิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้ในวันนี้คืออะไร 
  •  นักเรียนมีส่วนร่วมกิจกรรมในกลุ่มมากน้อยเพียงใด 
  • เพ่ือนนักเรียนในกลุ่มมีส่วนร่วมกิจกรรมในกลุ่มมากน้อยเพียงใด 
  •  นักเรียนพึงพอใจกับการเรียนในวันนี้หรือไม่ เพียงใด 
  •  นักเรียนจะน าความรู้ที่ได้นี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง ครอบครัว และสังคมทั่วไป 
   ได้อย่างไร 
  จากนั้นแลกเปลี่ยนตรวจสอบขั้นตอนการท างานทุกข้ันตอนว่าจะเพ่ิมคุณค่าไปสู่สังคม  
เกิดประโยชน์ต่อสังคมให้มากขึ้นกว่าเดิมในขั้นตอนใดบ้าง ส าหรับการท างานในครั้งต่อไป 
 
ชั่วโมงท่ี 5 
๑) ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน  
 กระตุ้นความสนใจ (Engagement) 
 1.  นักเรียนร่วมกันสังเกตภาพคนก าลังประกอบหุ่นยนต์ แล้วตอบค าถาม ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    •  นักเรียนคิดว่าคนในภาพก าลังท ากิจกรรมอะไร 
    (ประกอบหุ่นยนต์) 
    •  นักเรียนคิดว่าการท ากิจกรรมโครงงานของคนในภาพจัดอยู่ในขั้นตอนใดของการท าโครงงาน 
    (ตัวอย่างค าตอบ การด าเนินงาน) 
    •  นักเรียนคิดว่าเมื่อด าเนินงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องท าสิ่งใด 
    (ตัวอย่างค าตอบ สรุปผลการด าเนินงาน) 
๒) ขั้นสอน 
    ส ารวจค้นหา (Exploration) 
   2.  นักเรียนร่วมกันศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับ การด าเนินงานและสรุปผล จากแหล่งการเรียนรู้ 
ต่าง ๆ อย่างหลากหลาย เช่น การสอบถามจากครูหรือผู้ปกครอง และห้องสมุด 



 
 

    อธิบายความรู้ (Explanation) 
   3.  นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์เกี่ยวกับข้ันตอนการด าเนินกิจกรรมโครงงาน โดยเขียนบันทึกค าตอบเป็น
แผนภาพความคิดบนกระดาน ดังตัวอย่าง 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   4.  นักเรียนร่วมกันสังเกตและวิเคราะห์ภาพเกี่ยวกับขั้นตอนการด าเนินกิจกรรมโครงงานอิฐมวลเบา 
จากเปลือกหอยแครงบนกระดาน แล้วเลือกภาพไปติดในตาราง ดังตัวอย่าง 
 

การเตรียมการ การลงมือท าโครงงาน 
การทดสอบและแก้ไขปัญหา 

ที่เกิดขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
   5.  นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์และอภิปราย แล้วออกแบบการบันทึกสรุปผลการท ากิจกรรม 
   6.  นักเรียนร่วมกันคิดวิเคราะห์ โดยตอบค าถามกระตุ้นความคิด ดังนี้ 
    •  ในระหว่างการด าเนินงาน หากนักเรียนพบปัญหา นักเรียนจะท าอย่างไร 
    (ตัวอย่างค าตอบ ปรึกษาครูที่ปรึกษาโครงงานหรือผู้เชี่ยวชาญในด้านนั้น) 
 
 
 

1.  การเตรียมการ เป็นการจัดหาวัสดุ เครื่องมือหรือเครื่องใช้ต่าง ๆ ที่จ าเป็นในการท าโครงงาน  
 ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรบุคคล และเวลา 
 

2.  การลงมือท าโครงงาน เป็นการลงมือท ากิจกรรมต่าง ๆ ตามโครงงานที่ออกแบบและวางแผนไว้  
 โดยใช้ทรัพยากรที่จัดเตรียมมา 
 

3.  การทดสอบและแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึน เป็นการทดสอบชิ้นงานที่สร้างข้ึนว่าผลลัพธ์ที่ได้จากการทดลอง
 สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และขอบเขตของโครงงานที่ก าหนดไว้หรือไม่ หากไม่สอดคล้องต้องรีบ
 ด าเนินการแก้ไข 
 



 
 

 
๓) ขั้นสรุป 
    ตรวจสอบผล (Evaluation) 
   7.  นักเรียนร่วมกันสรุปความคิดรวบยอดเก่ียวกับ การด าเนินงานและสรุปผล ดังนี้ 
    การด าเนินงานเป็นการลงมือท าโครงงานจริงโดยเริ่มจากการเตรียมอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จะใช้ 
ในการท าโครงงาน เมื่อเตรียมอุปกรณ์ครบแล้วก็เป็นการลงมือท ากิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนที่วางไว้  
หลังจากนั้นน าชิ้นงานมาทดสอบเพ่ือปรับปรุงแก้ไข หากไม่สอดคล้องตามวัตถุประสงค์และขอบเขต 
ของโครงงาน พร้อมกับต้องท าการสรุปผล บันทึกผลการด าเนินงานต่าง ๆ 
   8.  นักเรียนจับคู่หรือแบ่งกลุ่มตามความเหมาะสมของจ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยให้มีนักเรียน 1 คนที่
มีประสบการณ์ในการใช้งานคอมพิวเตอร์ จากนั้นสืบค้นตัวอย่างโครงงาน 1 เรื่อง แล้ววิเคราะห์ 
การด าเนินงานของโครงงานนั้น 
   9.  นักเรียนร่วมกันสรุปสิ่งที่เข้าใจเป็นความรู้ร่วมกัน ดังนี้ 
    การด าเนินงานและสรุปผลเป็นขั้นตอนที่ต้องเริ่มลงมือในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ตามที่ได้ออกแบบ
และวางแผนไว้ ซึ่งประกอบไปด้วยการเตรียมการ การลงมือท าโครงงาน และการทดสอบ 
และแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึน 
   10.  นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมาน าเสนอ การวิเคราะห์การด าเนินงานของโครงงานตัวอย่าง  
เรื่องท่ีเลือกมาหน้าชั้นเรียน เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน อาจใช้โปรแกรมน าเสนอ เพ่ือให้เห็นข้อมูลได้ชัดเจน  
และน่าสนใจ 
  11. นักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุปเกี่ยวกับวิธีการท างานให้เห็นการคิดเชิงระบบและวิธีการท างาน 
ที่มีแบบแผน 
  12. นักเรียนประเมินตนเอง โดยเขียนแสดงความรู้สึกหลังการเรียนและหลังการท ากิจกรรม  
ในประเด็นต่อไปนี้ 
  •  สิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้ในวันนี้คืออะไร 
  •  นักเรียนมีส่วนร่วมกิจกรรมในกลุ่มมากน้อยเพียงใด 
  • เพ่ือนนักเรียนในกลุ่มมีส่วนร่วมกิจกรรมในกลุ่มมากน้อยเพียงใด 
  •  นักเรียนพึงพอใจกับการเรียนในวันนี้หรือไม่ เพียงใด 
  •  นักเรียนจะน าความรู้ที่ได้นี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง ครอบครัว และสังคมทั่วไป 
   ได้อย่างไร 
  จากนั้นแลกเปลี่ยนตรวจสอบขั้นตอนการท างานทุกข้ันตอนว่าจะเพ่ิมคุณค่าไปสู่สังคม  
เกิดประโยชน์ต่อสังคมให้มากข้ึนกว่าเดิมในขั้นตอนใดบ้าง ส าหรับการท างานในครั้งต่อไป 
 
ชั่วโมงท่ี 6 
๑) ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน  
 กระตุ้นความสนใจ (Engagement) 
   1.  นักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับส่วนประกอบของการเขียนรายงานโครงงาน โดยเขียนบันทึกค าตอบ
เป็นแผนภาพความคิดบนกระดาน ดังตัวอย่าง 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   2.  สุ่มตัวแทนนักเรียน 2-3 คน ออกมาเล่าประสบการณ์การท ารูปเล่มรายงานให้เพ่ือน ๆ ฟัง 
หน้าชั้นเรียน 
 
๒) ขั้นสอน 
    ส ารวจค้นหา (Exploration) 
   3.  นักเรียนร่วมกันศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับการน าเสนอและเผยแพร่ผลงาน จากแหล่งการเรียนรู้ต่าง 
ๆ อย่างหลากหลาย เช่น การสอบถามจากครูหรือผู้ปกครอง และห้องสมุด 
 
    อธิบายความรู้ (Explanation) 
   4.  นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์ส่วนประกอบของการเขียนรายงาน โดยเขียนบันทึกค าตอบ 
เป็นแผนภาพความคิดบนกระดาน ดังตัวอย่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนประกอบของการเขียน 

รายงานโครงงาน 

ส่วนน า ส่วนเน้ือเร่ือง ส่วนอา้งอิง 

ส่วนน า 

2. ใบรองปก 

1. ปกนอก 

3. ปกใน 

6. สารบญั 

5. กิตติกรรมประกาศ 

3. บทคดัยอ่ 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   5.  นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์เกี่ยวกับ การเผยแพร่ผลงาน โดยเขียนบันทึกค าตอบเป็น 
แผนภาพความคิดบนกระดาน ดังตัวอย่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  6.  นักเรียนร่วมกันคิดวิเคราะห์ โดยตอบค าถามกระตุ้นความคิด ดังนี้ 
    •  การจัดท ารายงานรูปเล่มโครงงานมีก่ีส่วน อะไรบ้าง 
    (ตัวอย่างค าตอบ 3 ส่วน ส่วนน า ส่วนเนื้อเรื่อง และส่วนอ้างอิง) 
 

ส่วนเนือ้เร่ือง 

บทท่ี 3  
วธีิการด าเนินงาน 

 

บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

บทท่ี 4  
ผลการด าเนินงาน 

 

บทท่ี 1  
บทน า 

บทท่ี 5 
สรุปผล อภิปรายผล และขอ้เสนอแนะ 

 

1. ที่มาและความส าคัญของโครงงาน 

2. จุดประสงค์ 

3. สมมุติฐาน (ถ้ามี) 

4. ตัวแปร (ถ้ามี) 

5. นิยามศัพท์เฉพาะ (ถ้ามี) 

6. ขอบเขตของการด าเนินงาน 

 

1. วสัดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือ 

2. ขั้นตอนการด าเนินงาน 

 

1. สรุปผลการท าโครงงาน 

2. อภิปรายผลท่ีไดรั้บ 

3. ขอ้เสนอแนะ 

 ส่วนอ้างองิ บรรณานุกรม ภาคผนวก (ถา้มี) 

การเผยแพร่ผลงาน 

 

การจดันิทรรศการ 

 

น าไปเผยแพร่บนเวบ็ไซต ์

 

ท าเป็นรูปเล่มรายงาน 

น าไปเผยแพร่บนส่ือ 
โซเชียลเน็ตเวร์ิก 

 



 
 

๓) ขั้นสรุป 
    ตรวจสอบผล (Evaluation) 
   7.  นักเรียนร่วมกันสรุปความคิดรวบยอดเก่ียวกับการน าเสนอและเผยแพร่ผลงาน ดังนี้ 
    การน าเสนอผลการด าเนินงานของกิจกรรมโครงงาน จะจัดท าในรูปแบบของรูปเล่มรายงาน  
ซึ่งการท ารูปเล่มรายงานประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก ๆ คือ ส่วนน า ส่วนเนื้อเรื่อง และส่วนอ้างอิง ซึ่งจะบอก
รายละเอียดของโครงงานนั้น ๆ ไว้อย่างละเอียด เมื่อท ารูปเล่มรายงานโครงงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
สามารถน าไปเผยแพร่ได้หลายรูปแบบ เช่น น ารูปเล่มรายงานโครงงานไปเผยแพร่ จัดนิทรรศการ  
น าไปเผยแพร่บนเว็บไซต์หรือท าเป็น VDO 
   8.  นักเรียนจับคู่หรือแบ่งกลุ่มตามความเหมาะสมของจ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยให้มีนักเรียน 1 คนที่
มีประสบการณ์ในการใช้งานคอมพิวเตอร์ โดยแต่ละกลุ่มสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับตัวอย่างโครงงาน 
ที่นักเรียนสนใจ 1 เรื่อง (หากมีโครงงานที่ท าไว้แล้วสามารถใช้โครงงานนั้นได้) แต่ละกลุ่มจะต้องเป็นโครงงานเรื่อง
ที่ไม่ซ ้ากัน จากนั้นร่วมกันวิเคราะห์ตามหัวข้อ ดังต่อไปนี้ 
    1.  ส่วนน า 
    2.  ส่วนเนื้อเรื่อง 
    3.  ส่วนอ้างอิง 
    4.  การเผยแพร่ผลงาน 
    เมื่อวิเคราะห์ แล้วสรุปข้อมูลตามหัวข้อ แล้วน าไปจัดท าใน PowerPoint พร้อมตกแต่ง 
ให้สวยงาม 
   9.  นักเรียนร่วมกันสรุปสิ่งที่เข้าใจเป็นความรู้ร่วมกัน ดังนี้ 
    การน าเสนอผลการด าเนินการของโครงงานจะอยู่ในรูปเล่มรายงาน ซึ่งเป็นการเขียนเกี่ยวกับข้อมูล
ทั้งหมดท่ีนักเรียนได้ศึกษา ผลที่ได้จากการทดลอง โดยต้องเขียนตามข้อเท็จจริงที่นักเรียนได้จาก 
การทดลอง และสรุป อภิปรายผลภายใต้วัตถุประสงค์และขอบเขตที่นักเรียนก าหนดไว้ 
   10.  นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมาน าเสนอ การวิเคราะห์โครงงานตามหัวข้อที่ก าหนด โดยใช้โปรแกรม
น าเสนอท่ีนักเรียนจัดท าไว้หน้าชั้นเรียน เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน 
  11. นักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุปเกี่ยวกับวิธีการท างานให้เห็นการคิดเชิงระบบและวิธีการท างาน 
ที่มีแบบแผน 
  12. นักเรียนประเมินตนเอง โดยเขียนแสดงความรู้สึกหลังการเรียนและหลังการท ากิจกรรม  
ในประเด็นต่อไปนี้ 
  •  สิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้ในวันนี้คืออะไร 
  •  นักเรียนมีส่วนร่วมกิจกรรมในกลุ่มมากน้อยเพียงใด 
  • เพ่ือนนักเรียนในกลุ่มมีส่วนร่วมกิจกรรมในกลุ่มมากน้อยเพียงใด 
  •  นักเรียนพึงพอใจกับการเรียนในวันนี้หรือไม่ เพียงใด 
  •  นักเรียนจะน าความรู้ที่ได้นี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง ครอบครัว และสังคมทั่วไป 
   ได้อย่างไร 
  จากนั้นแลกเปลี่ยนตรวจสอบขั้นตอนการท างานทุกข้ันตอนว่าจะเพ่ิมคุณค่าไปสู่สังคม  
เกิดประโยชน์ต่อสังคมให้มากขึ้นกว่าเดิมในขั้นตอนใดบ้าง ส าหรับการท างานในครั้งต่อไป 
 
 
 
 



 
 

 
ชั่วโมงท่ี 7 
๑) ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน  
 กระตุ้นความสนใจ (Engagement) 
   1.  นักเรียนร่วมกันสนทนาทบทวนความรู้เกี่ยวกับที่มาของปัญหาที่เป็นจุดประกายในการท าโครงงาน โดย
เขียนบันทึกค าตอบเป็นแผนภาพความคิดบนกระดาน ดังตัวอย่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒) ขั้นสอน 
    ส ารวจค้นหา (Exploration) 
   2.  นักเรียนร่วมกันศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับตัวอย่างโครงงานเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนางาน  
จากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ อย่างหลากหลาย เช่น การสอบถามจากครูหรือผู้ปกครอง และห้องสมุด 
    อธิบายความรู้ (Explanation) 
   3.  นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละเท่า ๆ กัน จากนั้นร่วมกันวิเคราะห์ตัวอย่างโครงงาน เพ่ือแก้ปัญหา 
หรือพัฒนางานในหนังสือเรียน การออกแบบและเทคโนโลยี หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ดังนี้ 
    1.  โครงงานสะเต็มศึกษา 
    2.  โครงงานสิ่งประดิษฐ์ 
 
   โดยวิเคราะห์ในหัวข้อต่อไปนี้ 
    1.  ประเภทของโครงงาน 
    2.  ชื่อโครงงาน 
    3.  โครงงานนี้ท าอะไร 
    4.  โครงงานนี้มีท่ีมาอย่างไร 
    5.  โครงงานนี้แก้ปัญหาอะไร 
    6.  โครงงานนี้มีประโยชน์อย่างไร 
   4.  นักเรียนร่วมกันคิดวิเคราะห์ โดยตอบค าถามกระตุ้นความคิด ดังนี้ 
    • การท าโครงงานจะต้องค านึงถึงสิ่งใดเป็นส าคัญ 
    (ตัวอย่างค าตอบ ผลกระทบด้านลบที่มีต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม) 

ทีม่าของปัญหาทีเ่ป็น 

จุดประกายในการท า 

โครงงาน 

ปัญหาท่ีเกิดจากกิจกรรมต่าง ๆ  
หรืองานอดิเรก 

 

 

ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในชีวิตประจ าวนั 

ปัญหาท่ีส่งผลกระทบ 
ต่อส่ิงแวดลอ้ม 

 

 

ปัญหาท่ีเกิดจากการเกษตร 

 

ปัญหาท่ีเกิดจากพลงังาน 



 
 

๓) ขั้นสรุป 
    ตรวจสอบผล (Evaluation) 
   5.  นักเรียนร่วมกันสรุปความคิดรวบยอดเก่ียวกับตัวอย่างโครงงานเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนางาน ดังนี้ 
    การท าโครงงานเพ่ือแก้ปัญหาหรือพัฒนางาน เป็นการคิดค้นวิธีการหรือเสนอแนวทางการแก้ปัญหา
ต่าง ๆ อาจเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวัน ในการท างานปัญหาสิ่งแวดล้อม เป็นต้น  
และเป็นโครงงานที่สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์หรือต่อยอดเทคโนโลยีให้มีคุณสมบัติที่ตอบสนองความต้องการหรือ
แก้ปัญหาให้กับผู้ใช้ ซึ่งต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์และทักษะการท างาน 
 
ชั่วโมงท่ี 8 
๑) ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน  
 กระตุ้นความสนใจ (Engagement) 
   1.  นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละเท่า ๆ กัน (กลุ่มนี้จะใช้การท าโครงงานเพื่อแก้ปัญหา) จากนั้นเลือกปัญหาใน
ชีวิตประจ าวันที่นักเรียนสนใจ 1 เรื่อง เพ่ือน ามาท าโครงงานเพื่อแก้ปัญหา จากนั้นก าหนดขอบเขตปัญหาตาม
หัวข้อ ดังต่อไปนี้ 
    1.  การระบุปัญหา 
    2.  ที่มาและความส าคัญ 
    3.  วิธีการแก้ปัญหา 
    4.  เขียนภาพร่างเทคโนโลยีและวิธีการแก้ปัญหา 
   2.  นักเรียนร่วมกันสรุปสิ่งที่เข้าใจเป็นความรู้ร่วมกัน ดังนี้ 
    ในการท าโครงงานเพ่ือแก้ปัญหาหรือพัฒนางานต้องมีการก าหนดปัญหาเสียก่อน โดยมีขั้นตอนการ
ก าหนดปัญหาที่ประกอบด้วย การระบุปัญหา ที่มาและความส าคัญ วิธีการแก้ปัญหา การร่างแบบเทคโนโลยีวิธีการ
แก้ปัญหา 
 
๒) ขัน้สอน 
    ส ารวจค้นหา (Exploration) 
   3.  นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมาน าเสนอการก าหนดปัญหาในการท าโครงงานของกลุ่มตนเอง 
หน้าชั้นเรียน เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน อาจใช้โปรแกรมน าเสนอในการน าเสนอ เพื่อให้เห็นข้อมูลได้ชัดเจน และ
น่าสนใจ 
 
    อธิบายความรู้ (Explanation) 
   4.  นักเรียนร่วมกันอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยตอบค าถาม ดังนี้ 
    • ถ้าก าหนดปัญหาในการท าโครงงานผิดพลาด จะส่งผลให้เกิดสิ่งใด 
    (ตัวอย่างค าตอบ ท าให้การด าเนินกิจกรรมโครงงานเกิดปัญหา และอุปสรรค และอาจส่งผล 
ไปถึงเกิดความล้มเหลวในการท าโครงงาน) 
 
๓) ขั้นสรุป 
    ตรวจสอบผล (Evaluation) 
   5. นักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุปเกี่ยวกับวิธีการท างานให้เห็นการคิดเชิงระบบและวิธีการท างาน 
ที่มีแบบแผน 

 



 
 

 
ชั่วโมงท่ี 9 
๑) ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน  
 กระตุ้นความสนใจ (Engagement) 
   1.  นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันรวบรวมข้อมูลเกี่ยวข้องกับหัวข้อโครงงานของกลุ่มตนเอง  
จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เช่น ห้องสมุด อินเทอร์เน็ต 
   2.  นักเรียนร่วมกันสรุปสิ่งที่เข้าใจเป็นความรู้ร่วมกัน ดังนี้ 
    การรวบรวมข้อมูลในการท าโครงงานจะช่วยให้ทราบถึงความส าคัญของปัญหา วิธีการแก้ปัญหา และ
แนวทางการแก้ปัญหา ตลอดจนเครื่องมือ อุปกรณ์ ความรู้และทฤษฎีต่าง ๆ 
 
๒) ขั้นสอน 
    ส ารวจค้นหา (Exploration) 
   3.  นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมาน าเสนอการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อโครงงานของกลุ่มตนเองหน้า
ชั้นเรียน เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน อาจใช้โปรแกรมน าเสนอในการน าเสนอ เพ่ือให้เห็นข้อมูล 
ได้ชัดเจน และน่าสนใจ 
 
    อธิบายความรู้ (Explanation) 
   4.  นักเรียนร่วมกันอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยตอบค าถาม ดังนี้ 
    • นอกจากการรวบรวมข้อมูลจากหนังสือหรือเว็บไซต์แล้ว นักเรียนสามารถรวบรวมข้อมูล 
ด้วยวิธีการใดได้อีก 
    (ตัวอย่างค าตอบ สืบค้นจากโครงงานที่เคยแก้ปัญหาในลักษณะเดียวกัน การสัมภาษณ์โดยตรงจาก
แหล่งข้อมูล การสังเกต) 
 
๓) ขั้นสรุป 
    ตรวจสอบผล (Evaluation) 
    5. นักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุปเกี่ยวกับวิธีการท างานให้เห็นการคิดเชิงระบบและวิธีการท างาน 
ที่มีแบบแผน 

 
ชั่วโมงท่ี 10 
๑) ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน  
   1.  นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันก าหนดขอบเขตของปัญหาในหัวข้อโครงงานของกลุ่มตนเอง  
โดยก าหนดขอบเขตของปัญหาตามหัวข้อ ดังต่อไปนี้ 
    1.  การก าหนดวัตถุประสงค์ 
    2.  การก าหนดขอบเขตของโครงงาน 
     •  เนื้อหาสาระที่เก่ียวข้อง 
     •  ระยะเวลาในการด าเนินการ 
     •  สถานที่ในการศึกษาค้นคว้า 
    3.  การประเมินข้อจ ากัดและทรัพยากรที่ใช้ในการท าโครงงาน 
     •  วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือที่ใช้ในการผลิต 
    4.  ระยะเวลาที่ใช้ในการท าโครงงาน 



 
 

 

ล าดับที่ กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินการ 

สัปดาห์ที่ 1 สัปดาห์ที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 สัปดาห์ที่ 4 สัปดาห์ที่ 5 สัปดาห์ที่ 6 
1.        
2.        
3.        
 
   2.  นักเรียนร่วมกันสรุปสิ่งที่เข้าใจเป็นความรู้ร่วมกัน ดังนี้ 
    การก าหนดขอบเขตของปัญหาในการท าโครงงาน จะช่วยให้เห็นภาพรวมของการท าโครงงานอย่างมี
แบบแผนคร่าว ๆ ว่าจะมีจุดมุ่งหมายอย่างไร ใช้งบประมาณเท่าไร ใช้เวลาในการด าเนินโครงงานเท่าไร 

 
๒) ขั้นสอน 
    ส ารวจค้นหา (Exploration) 
   3.  นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมาน าเสนอการก าหนดขอบเขตของปัญหาในการท าโครงงาน 
เพ่ือแก้ปัญหาหน้าชั้นเรียน เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน อาจใช้โปรแกรมน าเสนอในการน าเสนอ  
เพ่ือให้เห็นข้อมูลได้ชัดเจน และน่าสนใจ 
 
    อธิบายความรู้ (Explanation) 
   4.  นักเรียนร่วมกันอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยตอบค าถาม ดังนี้ 
    • การก าหนดขอบเขตของปัญหาในการท าโครงงานมีประโยชน์อย่างไร 
    (ตัวอย่างค าตอบ ท าให้ได้แบบแผนในการท าโครงงานที่ชัดเจน ในด้านของจุดมุ่งหมาย  
ด้านเนื้อหา วัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่าย และระยะเวลาในการด าเนินงาน) 
 
๓) ขั้นสรุป 
    ตรวจสอบผล (Evaluation) 
    5. นักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุปเกี่ยวกับวิธีการท างานให้เห็นการคิดเชิงระบบและวิธีการท างาน 
ที่มีแบบแผน 

 
ชั่วโมงท่ี 11 
๑) ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน  
 กระตุ้นความสนใจ (Engagement) 
   1.  นักเรียนร่วมกันท าเค้าโครงโครงงานของกลุ่มตนเอง ตามหัวข้อในแบบฟอร์ม โดยจัดท าเป็นชิ้นงานที่ 2 
เรื่อง การท าเค้าโครงโครงงาน 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ช่ือโครงงาน    
ผูจ้ดัท าโครงงาน 
  
  
  
ช่ืออาจารยท่ี์ปรึกษาโครงงาน    
ท่ีมาและความส าคญัของโครงงาน 
  
  
  
วตัถุประสงคข์องโครงงาน 
  
  
  
สมมุติฐาน (ถา้มี) 
  
  
  
ขอบเขตของการท าโครงงาน 
  
  

  

แบบฟอร์มการเขียนเค้าโครงโครงงาน 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

วธีิการด าเนินงาน 
  
  
  
  
  
  
ขั้นตอนการปฏิบติังาน 

ล าดบัที่ กจิกรรม 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผดิชอบ หมายเหตุ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. 

 
 
 
 
 
 

         

 

ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 
  
  
  
  
  
  
เอกสารอา้งอิง 
  
  
  
  

 

แบบฟอร์มการเขียนเค้าโครงโครงงาน 



 
 

 
   2.  นักเรียนร่วมกันสรุปสิ่งที่เข้าใจเป็นความรู้ร่วมกัน ดังนี้ 
    การท าเค้าโครงโครงงานเป็นการเขียนบรรยาย อธิบายเรียงล าดับให้ครูที่ปรึกษาโครงงาน 
อ่านเค้าโครงโครงงานพิจารณาในการอนุมัติให้จัดท าหรือด าเนินการ 
 
๒) ขั้นสอน 
    ส ารวจค้นหา (Exploration) 
   3.  นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมาน าเสนอเค้าโครงโครงงานของกลุ่มตนเองให้ครูและเพ่ือน ๆ ฟัง 
หน้าชั้นเรียน เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน และเพ่ือครูพิจารณาอนุมัติการท าโครงงาน อาจใช้โปรแกรมน าเสนอในการ
น าเสนอ เพ่ือให้เห็นข้อมูลได้ชัดเจน และน่าสนใจ 
 
 อธิบายความรู้ (Explanation)  
   4.  นักเรียนร่วมกันอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยตอบค าถาม ดังนี้ 
    •  ส่วนใดของเค้าโครงโครงงานที่เป็นตัวคาดคะเนผลลัพธ์ของโครงงานไว้ล่วงหน้า 
    (สมมุติฐาน) 
 
๓) ขั้นสรุป 
    ตรวจสอบผล (Evaluation) 
    5. นักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุปเกี่ยวกับวิธีการท างานให้เห็นการคิดเชิงระบบและวิธีการท างาน 
ที่มีแบบแผน 

 
ชั่วโมงท่ี 12 
๑) ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน  
   1.  นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันออกแบบและวางแผนการท าโครงงานของกลุ่มตนเองตามแบบฟอร์มดังนี้ 
    • การออกแบบกิจกรรมด าเนินงานโครงงาน 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ผู้รับผิดชอบ ทรัพยากรที่ใช้ 
ระยะเวลา 

ในการท างาน 
(วัน) 

ปัญหาที่เกิดขึ้น 
และวิธีแก้ปัญหา 

 
 
 

    

 
 

 
    

 
 

 
    

 
 



 
 

 
 
    •  การออกแบบแผนปฏิบัติงานโครงงาน 
 

ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลาในการท างาน (วัน) 

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

 
                 

 
 

 
                

 
 

 
 

 
                 

 
 

 
                 

 
๒) ขั้นสอน 
    ส ารวจค้นหา (Exploration) 
   2.  นักเรียนร่วมกันสรุปสิ่งที่เข้าใจเป็นความรู้ร่วมกัน ดังนี้ 
    การออกแบบและวางแผนการท าโครงงานเป็นการก าหนดขั้นตอนในแต่ละกิจกรรม ระยะเวลาในการ
ด าเนินงาน และผู้รับผิดชอบให้ครบถ้วน โดยอ้างอิงจากแผนปฏิบัติงานในข้อเสนอโครงงาน 
 
    อธิบายความรู้ (Explanation) 
 4.  นักเรียนร่วมกันอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยตอบค าถามกระตุ้นการเรียนรู้ ดังนี้ 
   3.  นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมาน าเสนอการออกแบบและวางแผนการท าโครงงานของกลุ่มตนเอง หน้าชั้น
เรียน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน อาจใช้โปรแกรมน าเสนอในการน าเสนอ เพ่ือให้เห็นข้อมูลได้ชัดเจน และน่าสนใจ 
   4.  นักเรียนร่วมกันอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยตอบค าถาม ดังนี้ 
    • การก าหนดล าดับขั้นตอนในแต่ละกิจกรรม ระยะเวลาในการด าเนินงานและผู้รับผิดชอบ จะต้อง
อ้างอิงกับสิ่งใด 
    (ตัวอย่างค าตอบ แผนปฏิบัติงานในเค้าโครงโครงงาน) 
 
๓) ขั้นสรุป 
    ตรวจสอบผล (Evaluation) 
    5. นักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุปเกี่ยวกับวิธีการท างานให้เห็นการคิดเชิงระบบและวิธีการท างาน 
ที่มีแบบแผน 

 
ชั่วโมงท่ี 13 
๑) ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน  
 กระตุ้นความสนใจ (Engagement) 
   1.  นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันจัดเตรียมอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จะใช้ในการท าโครงงาน และจัดสรร 
ทรัพยากรบุคคลและเวลาในการท ากิจกรรมตามที่ออกแบบและวางแผนไว้ 



 
 

 
๒) ขั้นสอน 
    ส ารวจค้นหา (Exploration) 
   2.  นักเรียนร่วมกันสรุปสิ่งที่เข้าใจเป็นความรู้ร่วมกัน ดังนี้ 
    การเตรียมการ เป็นการจัดหาวัสดุ เครื่องมือ หรือเครื่องใช้ต่าง ๆ ที่จ าเป็นในการท าโครงงาน  
 ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรบุคคลและเวลา 
 
    อธิบายความรู้ (Explanation) 
   3.  นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมาน าเสนออุปกรณ์ในการจัดท าโครงงาน และการจัดสรรทรัพยากรบุคคล 
และเวลาในการท ากิจกรรมโครงงานของกลุ่มตนเองหน้าชั้นเรียนเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน 
   4.  นักเรียนร่วมกันอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยตอบค าถาม ดังนี้ 
    • หากไม่มีการเตรียมการจะส่งผลกระทบต่อการด าเนินกิจกรรมโครงงานอย่างไร 
    (ตัวอย่างค าตอบ ท าให้เกิดปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ เช่น ใช้เวลามากเกินกว่าก าหนด 
วัสดุและอุปกรณ์ไม่เพียงพอหรือไม่เหมาะสมในการท ากิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง) 
 
๓) ขั้นสรุป 
    ตรวจสอบผล (Evaluation) 
    5. นักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุปเกี่ยวกับวิธีการท างานให้เห็นการคิดเชิงระบบและวิธีการท างาน 
ที่มีแบบแผน 

 
ชั่วโมงท่ี 14 
๑) ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน  
 กระตุ้นความสนใจ (Engagement) 
   1.  นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันลงมือท าโครงงานตามแผนที่วางไว้ ถ้ามีปัญหาหรืออุปสรรค 
สามารถปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือหาแนวทางแก้ปัญหาร่วมกันโดยในแต่ละกิจกรรมในการท าโครงงาน 
นักเรียนต้องเก็บข้อมูลหรือหลักฐานในทุกขั้นตอนเสมอ 
 
๒) ขั้นสอน 
    ส ารวจค้นหา (Exploration) 
   2.  นักเรียนร่วมกันสรุปสิ่งที่เข้าใจเป็นความรู้ร่วมกัน ดังนี้ 
    การลงมือท าโครงงาน เป็นการลงมือท ากิจกรรมต่าง ๆ ตามที่ออกแบบและวางแผนไว้ทีละขั้นตอน โดยใช้
ทรัพยากรต่าง ๆ ที่เตรียมมา และมีการน าความรู้จากศาสตร์ต่าง ๆ มาใช้ในการแก้ปัญหา ในการด าเนินกิจกรรมแต่ละ
ครั้งต้องมีการเก็บข้อมูลหรือหลักฐาน เช่น  การถ่ายภาพนิ่ง การถ่ายภาพเคลื่อนไหว การบันทึกข้อความ 
   3.  นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมาน าเสนอผลการด าเนินกิจกรรมโครงงานของกลุ่มตนเองว่า มีความคืบหน้า
อย่างไร เกิดปัญหาหรืออุปสรรคหรือไม่ เมื่อเกิดปัญหา นักเรียนแก้ปัญหาอย่างไรหน้าชั้นเรียน เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กัน อาจใช้โปรแกรมน าเสนอในการน าเสนอเพ่ือให้เห็นข้อมูลได้ชัดเจน และน่าสนใจ 
 
    อธิบายความรู้ (Explanation) 
   4.  นักเรียนร่วมกันอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยตอบค าถาม ดังนี้ 
    • การเก็บข้อมูลในการท าโครงงาน สามารถท าได้โดยวิธีการใดบ้าง 



 
 

    (ตัวอย่างค าตอบ การถ่ายภาพนิ่ง การถ่ายภาพเคลื่อนไหว การบันทึกข้อความ เช่น  
ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ในการถ่ายภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว) 
 
๓) ขั้นสรุป 
    ตรวจสอบผล (Evaluation) 
    5. นักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุปเกี่ยวกับวิธีการท างานให้เห็นการคิดเชิงระบบและวิธีการท างาน 
ที่มีแบบแผน 

 
ชั่วโมงท่ี 15 
๑) ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน  
   1.  นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันลงมือท าโครงงานตามแผนที่วางไว้ ถ้ามีปัญหาหรืออุปสรรคสามารถปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือหาแนวทางแก้ปัญหาร่วมกัน โดยในแต่ละกิจกรรมในการท าโครงงานนักเรียนต้องเก็บข้อมูล
หรือหลักฐานในทุกข้ันตอนเสมอ 
   2.  นักเรียนร่วมกันสรุปสิ่งที่เข้าใจเป็นความรู้ร่วมกัน ดังนี้ 
    การลงมือท าโครงงาน เป็นการลงมือท ากิจกรรมต่าง ๆ ตามที่ออกแบบและวางแผนไว้ทีละขั้นตอน โดยใช้
ทรัพยากรต่าง ๆ ที่เตรียมมา และมีการน าความรู้จากศาสตร์ต่าง ๆ มาใช้ในการแก้ปัญหา ในการด าเนินกิจกรรมแต่ละ
ครั้งต้องมีการเก็บข้อมูลหรือหลักฐาน เช่น  การถ่ายภาพนิ่ง การถ่ายภาพเคลื่อนไหว การบันทึกข้อความ 
 

๒) ขั้นสอน 
    ส ารวจค้นหา (Exploration) 
   3.  นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมาน าเสนอผลการด าเนินกิจกรรมโครงงานของกลุ่มตนเองว่า มีความคืบหน้า
อย่างไร เกิดปัญหาหรืออุปสรรคหรือไม่ เมื่อเกิดปัญหา นักเรียนแก้ปัญหาอย่างไรหน้าชั้นเรียน เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กัน อาจใช้โปรแกรมน าเสนอในการน าเสนอเพ่ือให้เห็นข้อมูลได้ชัดเจน และน่าสนใจ 
 

    อธิบายความรู้ (Explanation) 
   4.  นักเรียนร่วมกันอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยตอบค าถาม ดังนี้ 
    • การลงมือปฏิบัติการท าโครงงานมีลักษณะอย่างไร 
    (ตัวอย่างค าตอบ เป็นการปฏิบัติงานตามแผนที่ออกแบบและวางแผนไว้ทีละขั้นตอน 
โดยการเก็บบันทึกข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ ทุกครั้งที่ด าเนินกิจกรรม) 
 

๓) ขั้นสรุป 
    ตรวจสอบผล (Evaluation) 
    5. นักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุปเกี่ยวกับวิธีการท างานให้เห็นการคิดเชิงระบบและวิธีการท างาน 
ที่มีแบบแผน 

 
ชั่วโมงท่ี 16 
๑) ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน  
 กระตุ้นความสนใจ (Engagement) 
   1.  นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันลงมือท าโครงงานตามแผนที่วางไว้ ถ้ามีปัญหาหรืออุปสรรคสามารถปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือหาแนวทางแก้ปัญหาร่วมกันโดยในแต่ละกิจกรรมในการท าโครงงานนักเรียนต้องเก็บข้อมูล
หรือหลักฐานในทุกข้ันตอนเสมอ 



 
 

 
๒) ขั้นสอน 
    ส ารวจค้นหา (Exploration) 
   2.  นักเรียนร่วมกันสรุปสิ่งที่เข้าใจเป็นความรู้ร่วมกัน ดังนี้ 
    การลงมือท าโครงงาน เป็นการลงมือท ากิจกรรมต่าง ๆ ตามที่ออกแบบและวางแผนไว้ทีละขั้นตอน 
โดยใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ที่เตรียมมา และมีการน าความรู้จากศาสตร์ต่าง ๆ มาใช้ในการแก้ปัญหา ในการด าเนินกิจกรรม
แต่ละครั้งต้องมีการเก็บข้อมูลหรือหลักฐาน เช่น  การถ่ายภาพนิ่ง การถ่ายภาพเคลื่อนไหว การบันทึกข้อความ 
 
 อธิบายความรู้ (Explanation)  
   3.  นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมาน าเสนอผลการด าเนินกิจกรรมโครงงานของกลุ่มตนเองว่า 
มีความคืบหน้าอย่างไร เกิดปัญหาหรืออุปสรรคหรือไม่ เมื่อเกิดปัญหา นักเรียนแก้ปัญหาอย่างไรหน้าชั้นเรียน 
เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน อาจใช้โปรแกรมน าเสนอในการน าเสนอเพ่ือให้เห็นข้อมูลได้ชัดเจน และน่าสนใจ 
   4.  นักเรียนร่วมกันอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยตอบค าถาม ดังนี้ 
    • การเก็บข้อมูลในการท ากิจกรรมโครงงานมีผลดีอย่างไร 
    (ตัวอย่างค าตอบ ท าให้ทราบถึงข้ันตอนการท างานอย่างละเอียด และสามารถน าไปใช้ในการอธิบาย
ขั้นตอนการด าเนินงานในตัวเล่มรายงานโครงงานให้ผู้อ่ืนเข้าใจได้ดี) 
    • ในระหว่างการท าโครงงาน ปัญหาที่นักเรียนพบมากท่ีสุดคืออะไร 
    (ตัวอย่างค าตอบ คือ วัสดุหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการท าโครงงานช ารุด) 
 
๓) ขั้นสรุป 
    ตรวจสอบผล (Evaluation) 
    5. นักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุปเกี่ยวกับวิธีการท างานให้เห็นการคิดเชิงระบบและวิธีการท างาน 
ที่มีแบบแผน 

 
ชั่วโมงท่ี 17 
๑) ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน  
 กระตุ้นความสนใจ (Engagement) 
   1.  นักเรียนแต่ละกลุ่มทดสอบชิ้นงานตามท่ีวางแผนไว้ หากมีปัญหาติดขัดหรือมีอุปสรรค 
ให้ปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน แล้วช่วยกันแก้ไขปรับปรุงตามแผนที่วางไว้ให้ดียิ่งขึ้น 
 
๒) ขั้นสอน 
    ส ารวจค้นหา (Exploration) 
   2.  นักเรียนร่วมกันสรุปสิ่งที่เข้าใจเป็นความรู้ร่วมกัน ดังนี้ 
    การทดสอบและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น เป็นการทดสอบชิ้นงานที่สร้างขึ้นว่าผลลัพธ์ที่ได้จาก 
การทดลองสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และขอบเขตของโครงงานที่ก าหนดไว้หรือไม่ หากไม่สอดคล้อง 
ต้องรีบด าเนินการแก้ไข 
 
    อธิบายความรู้ (Explanation) 
   3.  นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมาน าเสนอผลการทดสอบชิ้นงาน และวิธีการแก้ไขปรับปรุง 
ของกลุ่มตนเองหน้าชั้นเรียน เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน อาจใช้โปรแกรมน าเสนอในการน าเสนอ 



 
 

เพ่ือให้เห็นข้อมูลได้ชัดเจน และน่าสนใจ 
   4.  นักเรียนร่วมกันอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยตอบค าถาม ดังนี้ 
    • ท าไมจึงต้องท าการทดสอบชิ้นงานหลังจากท าโครงงานเสร็จสิ้น 
    (ตัวอย่างค าตอบ เพ่ือหาข้อบกพร่องและน ามาพัฒนาแก้ไขปรับปรุงเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด) 
 
๓) ขั้นสรุป 
    ตรวจสอบผล (Evaluation) 
    5. นักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุปเกี่ยวกับวิธีการท างานให้เห็นการคิดเชิงระบบและวิธีการท างาน 
ที่มีแบบแผน 

 
ชั่วโมงท่ี 18 
๑) ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน  
 กระตุ้นความสนใจ (Engagement) 
   1.  นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันทดสอบชิ้นงานตามท่ีวางแผนไว้ หากมีปัญหาหรืออุปสรรค 
ให้ปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน แล้วช่วยกันแก้ไขปรับปรุงตามแผนที่วางไว้ให้ดียิ่งขึ้น 
 
๒) ขั้นสอน 
    ส ารวจค้นหา (Exploration) 
   2.  นักเรียนร่วมกันสรุปสิ่งที่เข้าใจเป็นความรู้ร่วมกัน ดังนี้ 
    การทดสอบและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น เป็นการทดสอบชิ้นงานที่สร้างขึ้นว่าผลลัพธ์ที่ได้จาก 
การทดลองสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และขอบเขตของโครงงานที่ก าหนดไว้หรือไม่ หากไม่สอดคล้อง 
ต้องรีบด าเนินการแก้ไข 
 
    อธิบายความรู้ (Explanation) 
   3.  นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมาน าเสนอผลการทดสอบชิ้นงาน และวิธีการแก้ไขปรับปรุง 
ของกลุ่มตนเองหน้าชั้นเรียน เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน อาจใช้โปรแกรมน าเสนอในการน าเสนอ 
เพ่ือให้เห็นข้อมูลได้ชัดเจน และน่าสนใจ 
   4.  นักเรียนร่วมกันอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยตอบค าถาม ดังนี้ 
    • การพัฒนาชิ้นงานมีประโยชน์อย่างไร 
    (ตัวอย่างค าตอบ ท าให้ชิ้นงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สามารถน าไปประยุกต์ใช้ 
ในชีวิตประจ าวันให้เกิดประโยชน์สูงสุด) 
    • ถ้าไม่ทดสอบและพัฒนาแก้ไขปรับปรุงชิ้นงานที่สร้างข้ึนให้ดีก่อนการน าไปใช้จะส่งผลเสียอย่างไร 
    (ตัวอย่างค าตอบ หากน าไปใช้จริงอาจเกิดอันตรายต่อตนเองและผู้อ่ืนได้) 
 
๓) ขั้นสรุป 
    ตรวจสอบผล (Evaluation) 
    5. นักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุปเกี่ยวกับวิธีการท างานให้เห็นการคิดเชิงระบบและวิธีการท างาน 
ที่มีแบบแผน 

 
 



 
 

 
ชั่วโมงท่ี 19 
๑) ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน  
 กระตุ้นความสนใจ (Engagement) 
   1.  นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันน าเสนอผลการด าเนินกิจกรรมโครงงานในรูปแบบเล่มรายงาน 
โดยใช้โปรแกรมประมวลค าในการจัดท า โดยจัดท าเป็นชิ้นงานที่ 3 เรื่อง การท ารูปเล่มรายงานโครงงาน 
 
๒) ขั้นสอน 
    ส ารวจค้นหา (Exploration) 
   2.  นักเรียนร่วมกันสรุปสิ่งที่เข้าใจเป็นความรู้ร่วมกัน ดังนี้ 
    การน าเสนอผลการด าเนินการของโครงงานจะอยู่ในรูปแบบของรูปเล่มรายงาน ซึ่งเป็นการเขียน
เกี่ยวกับข้อมูลทั้งหมดของนักเรียนที่ได้ศึกษา ผลที่ได้จากการทดลอง โดยต้องเขียนตามข้อเท็จจริงที่นักเรียนได้จาก
การทดลอง และสรุป อภิปรายผลภายใต้วัตถุประสงค์และขอบเขตที่นักเรียนก าหนดไว้ 
 
    อธิบายความรู้ (Explanation) 
   3.  นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมาน าเสนอรูปเล่มรายงานโครงงานของกลุ่มตนเองหน้าชั้นเรียน 
เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน อาจใช้โปรแกรมน าเสนอในการน าเสนอเพ่ือให้เห็นข้อมูลได้ชัดเจน และน่าสนใจ 
   4.  นักเรียนร่วมกันอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยตอบค าถาม ดังนี้ 
    • หากจะน ารูปเล่มของรายงานโครงงานไปเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ สามารถท าได้อย่างไร 
    (ตัวอย่างค าตอบ ท าการบันทึกไฟล์รูปเล่มรายงานให้เป็นรูปแบบไฟล์ PDF แล้วน าไปอัปโหลด 
ลงในเว็บไซต์ได้ตามต้องการ เช่น น าไปเผยแพร่ผ่านทาง Google Site) 
 
๓) ขั้นสรุป 
    ตรวจสอบผล (Evaluation) 
    5. นักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุปเกี่ยวกับวิธีการท างานให้เห็นการคิดเชิงระบบและวิธีการท างาน 
ที่มีแบบแผน 

 
ชั่วโมงท่ี 20 
๑) ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน  
 กระตุ้นความสนใจ (Engagement) 
   1.  นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันจัดท าแผงโครงงานของกลุ่มตนเอง 
 
๒) ขั้นสอน 
    ส ารวจค้นหา (Exploration) 
   2.  นักเรียนร่วมกันสรุปสิ่งที่เข้าใจเป็นความรู้ร่วมกัน ดังนี้ 
    การจัดท าแผงโครงงานเป็นการน าเสนอและเผยแพร่สิ่งที่ได้จากการท าโครงงานให้ผู้อ่ืนได้ศึกษา 
เพ่ือแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ระหว่างผู้จัดท าโครงงานกับผู้ที่สนใจได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
แสดงความคิดเห็นกัน 
 
 



 
 

 
    อธิบายความรู้ (Explanation) 
   3.  นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมาน าเสนอแผงโครงงานที่นักเรียนจัดท าหน้าชั้นเรียนเพื่อแลกเปลี่ยน 
เรียนรู้กัน 
   4.  นักเรียนร่วมกันอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยตอบค าถาม ดังนี้ 
    • แผงโครงงานเป็นสื่อที่มีคุณค่าอย่างไร 
    (ตัวอย่างค าตอบ เป็นสื่อที่กระตุ้นความสนใจของผู้ชมโดยใช้ภาพ ข้อความ และสัญลักษณ์ 
ที่สวยงาม และมีความหมายที่เข้าใจง่าย) 
 
๓) ขั้นสรุป 
    ตรวจสอบผล (Evaluation) 
    5. นักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุปเกี่ยวกับวิธีการท างานให้เห็นการคิดเชิงระบบและวิธีการท างาน 
ที่มีแบบแผน 

 
๙. สื่อการเรียนรู้         
 1.  หนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  
 2. ห้องคอมพิวเตอร์ 
 3. แหล่งการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
 
๑๐. การวัดผลประเมินผลหน่วยการเรียนรู้  
 1. ประเมินความรู้ เรื่อง ประเภทของโครงงาน  (K)  ด้วยแบบทดสอบ 
 2. ประเมินกระบวนการท างานกลุ่ม  (P)  ด้วยแบบประเมิน 
 3. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้านใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการท างาน  (A)  ด้วยแบบประเมิน 
 
แบบประเมินตามสภาพจริง  (Rubrics) 
 แบบประเมินกระบวนการท างานกลุ่ม 
 

 
 
 
 
 

รายการการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

4 3 2 1 
กระบวนการ 
ท างานกลุ่ม 

มีการก าหนดบทบาท 
สมาชิกชัดเจน  
และมีการชี้แจงเป้าหมาย 
การท างาน  
มีการปฏิบตัิงานร่วมกัน 
อย่างร่วมมือร่วมใจ 
พร้อมกับการประเมินเป็น
ระยะ ๆ  

มีการก าหนดบทบาท 
สมาชิกชัดเจน  
มีการช้ีแจงเป้าหมาย 
อย่างชัดเจนและ
ปฏิบัติงานร่วมกัน 
แต่ไมม่ีการประเมิน 
เป็นระยะ ๆ 

มีการก าหนดบทบาท 
เฉพาะหัวหน้า 
ไม่มีการชี้แจงเป้าหมาย 
อย่างชัดเจน 
ปฏิบัติงานร่วมกัน 
ไม่ครบทุกคน 

ไม่มีการก าหนด 
บทบาทสมาชิก 
และไม่มีการชี้แจง
เป้าหมาย สมาชิก 
ต่างคนต่างท างาน  



 
 

 
แบบประเมินใบงาน 

 

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 ใฝ่เรียนรู้ 
  ตัวชี้วัดที่ 4.1  ตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียนและเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ 
 

พฤติกรรมบ่งชี ้ ดีเย่ียม (3) ดี (2) ผ่าน (1) ไม่ผ่าน (0) 
4.1.1 ตั้งใจเรียน 
4.1.2 เอาใจใส ่
และมีความเพียรพยายามใน
การเรยีนรู ้
4.1.3 สนใจเข้าร่วม 
กิจกรรมการเรียนรูต้่าง ๆ 

เข้าเรียนตรงเวลา 
ตั้งใจเรียน เอาใจใส ่
และมีความเพียรพยายาม 
ในการเรียนรู้ มีส่วนร่วมใน
การเรียนรู้และเข้าร่วม
กิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ 
ทั้งภายในและภายนอก
โรงเรียนเป็นประจ า  
และเป็นแบบอย่างที่ดี 

เข้าเรียนตรงเวลา 
ตั้งใจเรียน เอาใจใส ่
และมีความเพียรพยายาม 
ในการเรียนรู้  
มีส่วนร่วมในการเรียนรู้
และเข้าร่วมกิจกรรม 
การเรยีนรู้ต่าง ๆ  
ทั้งภายในและภายนอก
โรงเรียนบ่อยครั้ง 

เข้าเรียนตรงเวลา 
ตั้งใจเรียน เอาใจใส ่
และมีความเพียร
พยายาม 
ในการเรียนรู้  
มีส่วนร่วมในการเรียนรู ้
และเข้าร่วมกิจกรรม 
การเรยีนรู้ต่าง ๆ 
บางครั้ง 

ไม่ตั้งใจเรียน 

 
  ตัวชี้วัดที่ 4.2  แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน  ด้วยการ
เลือกใช้สื่ออย่างเหมาะสม บันทึกความรู้ วิเคราะห์ สรุปเป็นองค์ความรู้ สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 

พฤติกรรมบ่งชี ้ ดีเย่ียม (3) ดี (2) ผ่าน (1) ไม่ผ่าน (0) 
4.2.1 ศึกษาค้นคว้า 
หาความรู้จากหนังสือ เอกสาร 
สิ่งพิมพ์  
สื่อเทคโนโลยตี่าง ๆ แหล่ง
เรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก
โรงเรียน และเลือกใช้สื่อ 
ได้อย่างเหมาะสม 
4.2.2 บันทึกความรู้ วิเคราะห์ 
ตรวจสอบ 
จากสิ่งท่ีเรียนรู ้
สรุปเป็นองค์ความรู ้
4.2.3 แลกเปลีย่นเรยีนรู้ 
ด้วยวิธีการต่าง ๆ  
เพื่อน าไปใช้ 
ในชีวิตประจ าวัน 

ศึกษาค้นคว้า 
หาความรู้จากหนังสือ 
เอกสาร สิ่งพิมพ์  
สื่อเทคโนโลย ี
และสารสนเทศ 
แหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน 
และภายนอกโรงเรียน 
เลือกใช้สื่อได้อย่างเหมาะสม  
มีการบันทึกความรู้ 
วิเคราะห์ข้อมูล 
สรุปเป็นองค์ความรู้ 
แลกเปลีย่นเรยีนรู ้
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
และเผยแพร ่
แก่บุคคลทั่วไปน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได ้

ศึกษาค้นคว้า 
หาความรู้จากหนังสือ 
เอกสาร สิ่งพิมพ์  
สื่อเทคโนโลย ี
และสารสนเทศ  
แหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน 
และภายนอกโรงเรียน 
และเลือกใช้สื่อ 
ได้อย่างเหมาะสม 
มีการบันทึกความรู ้
วิเคราะห์ข้อมูล 
สรุปเป็นองค์ความรู ้
แลกเปลีย่นเรยีนรู ้
กับผู้อื่นได ้และน าไปใช้ 
ในชีวิตประจ าวันได ้
 

ศึกษาค้นคว้า 
หาความรู้จากหนังสือ 
เอกสาร สิ่งพิมพ์  
สื่อเทคโนโลยี  
แหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน 
และภายนอกโรงเรียน 
เลือกใช้สื่อ 
ได้อย่างเหมาะสม 
มีการบันทึกความรู ้
 

ไม่ศึกษา
ค้นคว้า 
หาความรู ้

รายการการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

3 2 1 
การแสดงถึงสาเหตหุรือปัจจัย
ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง

ของเทคโนโลย ี

อธิบายสาเหตุหรือปัจจัยที่ส่งผล
ต่อการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีได้สมัพันธ์กัน มีการ
เชื่อมโยงให้เห็นภาพรวม พร้อม
ยกตัวอย่างได ้

อธิบายสาเหตุหรือปัจจัยที่ส่งผล
ต่อการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีได้สมัพันธ์กันมีการ
อธิบายอย่างเป็นเหตเุป็นผล 

อธิบายสาเหตุหรือปัจจัยที่ส่งผล
ต่อการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีได้พอเข้าใจ 



 
 

 
 มุ่งม่ันในการท างาน 
 ตัวชี้วัดที่ 6.1  ตั้งใจและรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่การงาน    
                                                                              

พฤติกรรมบ่งชี ้ ดีเย่ียม (3) ดี (2) ผ่าน (1) ไม่ผ่าน (0) 
6.1.1 เอาใจใสต่่อ 
การปฏิบัตหิน้าท่ี  
ที่ได้รับมอบหมาย 
6.1.2 ตั้งใจและ
รับผิดชอบ 
ในการท างานให้ส าเรจ็ 
6.1.3 ปรับปรุงและ
พัฒนาการท างาน 
ด้วยตนเอง 

ตั้งใจและรับผิดชอบ 
ในการปฏิบัติหนา้ที่ 
ที่ได้รับมอบหมาย 
ให้ส าเรจ็ มีการปรับปรุง
และพัฒนาการท างาน 
ให้ดีขึ้นด้วยตนเอง 
และเป็นแบบอย่างท่ีด ี

ตั้งใจและรับผิดชอบ 
ในการปฏิบัติหนา้ที่ 
ที่ได้รับมอบหมาย 
ให้ส าเรจ็ มีการปรับปรุง 
และพัฒนาการท างาน 
ให้ดีขึ้นด้วยตนเอง 
 

ตั้งใจและรับผิดชอบ 
ในการปฏิบัติหนา้ที ่
ที่ได้รับมอบหมาย 
ให้ส าเรจ็ มีการปรับปรุง 
และพัฒนาการท างาน 
ให้ดีขึ้น 
 

ไม่ตั้งใจปฏิบตั ิ
หน้าท่ีการงาน 

 
 

 ตัวชี้วัดที่ 6.2   ท างานด้วยความเพียรพยายามและอดทนเพ่ือให้งานส าเร็จตามเป้าหมาย 
 

พฤติกรรมบ่งชี ้ ดีเย่ียม (3) ดี (2) ผ่าน (1) ไม่ผ่าน (0) 
6.2.1 ทุ่มเทท างาน 
อดทน ไม่ย่อท้อ 
ต่อปัญหาและอุปสรรค 
ในการท างาน  
6.2.2  พยายาม
แก้ปัญหาและอุปสรรค 
ในการท างานให้ส าเร็จ 
6.2.3  ช่ืนชมผลงาน 
ด้วยความภาคภูมิใจ 
 

ท างานด้วยความขยัน 
อดทน ไม่ย่อท้อต่อปัญหา 
พยายามแก้ปัญหา 
อุปสรรคในการท างาน 
ให้งานส าเร็จ 
ตามเป้าหมายก่อนเวลา 
ที่ก าหนด ช่ืนชมผลงาน 
ด้วยความภาคภมูิใจ 

ท างานด้วยความขยัน 
อดทน ไม่ย่อท้อต่อปัญหา 
พยายามแก้ปัญหา 
อุปสรรคในการท างาน 
ให้งานส าเร็จ 
ตามเป้าหมาย 
ภายในเวลาที่ก าหนด  
ช่ืนชมผลงาน 
ด้วยความภาคภมูิใจ 
 

ท างานด้วยความขยัน 
อดทน ไม่ย่อท้อต่อปัญหา 
ในการท างาน 
พยายามให้งานส าเร็จ 
ตามเป้าหมาย 
ช่ืนชมผลงาน 
ด้วยความภาคภมูิใจ 
 

ไม่ขยัน อดทน 
ในการท างาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

 
       แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-Test) 

 
 

ช่ือ ______________________________________________ เลขที ่_______ ช้ัน ______ 
 

นักเรียนใช้ดินสอระบายลงใน          หน้าค าตอบทีถู่กต้องให้เต็มวง 
 

1.  ขอ้ใดกล่าวไดถู้กตอ้ง ในการสรุปผลของโครงงาน 
 1  ในการเขียนสรุปผลไม่ควรสรุปเฉพาะผลการทดลอง 
 2  สรุปผลและบทคดัยอ่ควรมีรูปและตารางประกอบ 
 3  ไม่ควรเขียนสรุปผลดว้ยการคาดเดาโดยไม่มีขอ้มูลสนบัสนุน 
 4  สรุปผล คือ การยอ่ความทุกส่วนของรายงานไวใ้นท่ีเดียว 
 5  สรุปผลของการทดลองและบทคดัยอ่เป็นการเขียนเน้ือหาเดียวกนัและเหมือนกนัทุกส่วน 
2.  การก าหนดหวัขอ้โครงงานควรเลือกขอ้ใดต่อไปน้ีจึงเหมาะสมท่ีสุด 
 1  หวัขอ้จากความสนใจของตนเอง 
 2  หวัขอ้โครงงานท่ีมีผูศึ้กษา ยงัมีไม่มาก 
 3  หวัขอ้โครงงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัเทคโนโลยท่ีีทนัสมยั 
 4  หวัขอ้โครงงานก าลงัไดรั้บความนิยมในขณะนั้น 
 5  หวัขอ้ท่ีมีผูท้  าโครงงานคลา้ยคลึงกนัและมีขอ้มูลมากมาย 
3.  ขอ้ใดส่งผลท่ีดีต่อการน าเสนอใหมี้ความน่าสนใจนอ้ยท่ีสุด 
 1  เตรียมเน้ือหาเหมาะสมกบัเวลา 
 2  การอ่านขอ้ความจากสไลดใ์นการน าเสนอ 
 3  ใชค้วามเร็วในการพดูเป็นธรรมชาติของตนเอง 
 4  เลือกยนืหรือนัง่ น าเสนอตามความเหมาะสมมากท่ีสุด 
 5  การน าเสนอโดยมีการพดูติดตลกใหผู้ฟั้งผอ่นคลาย 
4.  ขอ้ใดเป็นขั้นตอนแรกในการด าเนินการตามแผนท่ีวางไว ้หลงัจากออกแบบและวางแผนการท าโครงงาน
 เรียบร้อยแลว้ 
 1  ปรับปรุงใหมี้ประสิทธิภาพท่ีดีข้ึน 
 2  ทดสอบและแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึน 
 3  จดบนัทึกปัญหาท่ีเกิดข้ึนเพื่อง่ายต่อการจดัเก็บ 
 4  จดัเตรียม จดัหาวสัดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือท่ีใชใ้นโครงงาน 
 5  ลงมือท ากิจกรรมตามโครงงานท่ีออกแบบและวางแผนไว ้
 



 
 

 

 

 

 

 
5.  นวตักรรมส่ิงอ านวยความสะดวกในปัจจุบนัเป็นผลมาจากการท าโครงงานแกปั้ญหา สืบต่อกนัมา 
 จนไดน้วตักรรมต่าง ๆ ใหใ้ชใ้นปัจจุบนั โครงงานในขอ้ใดก าหนดปัญหาเพื่อต่อยอดไดเ้หมาะสม 
 กบัสังคมในปัจจุบนั และน่าสนใจมากท่ีสุด 
 1  โครงงานแผนผงัอินโฟกราฟิก ระบบขนส่งมวลชนในกรุงเทพฯ และปริมลฑล 
 2  โครงงานแอปพลิเคชนับนสมาร์ตโฟน รดน ้าสวนหยอ่มอตัโนมติั 
 3  โครงงานหลงัคาสีเขียว (Green roof) ลดความร้อนในบา้น 
 4  โครงงานแผงโซลาร์เซลล ์ติดตามดวงอาทิตย ์
 5  โครงงานเคสสมาร์ตโฟน ท าดว้ยยางพารา 
6.  ขอ้ใดเป็นขั้นตอนการจดัท าโครงงานท่ีถูกตอ้ง 
  ก.  ออกแบบและวางแผนการท าโครงงาน 
  ข.  รวบรวมขอ้มูลและก าหนดขอบเขตของปัญหา 
  ค.  ก าหนดปัญหา 
  ง.  ด าเนินงานและสรุปผล 
  จ.  น าเสนอและเผยแพร่ผลงาน 
 1  ก            ง            จ            ค           ข 
 2  ก  ค  ข  ง  จ 
 3  ค  ข  ก  ง  จ 
 4  ค  ก  ข  ง  จ 
 5  ก  ข  ค  จ  ง 
7.  การรวบรวมขอ้มูลในขอ้ใด ท าใหไ้ดข้อ้มูลโครงงานเทคโนโลยดีา้นพลงังาน ตรงตามความตอ้งการมากท่ีสุด 
 1  คน้หาจากหนงัสือและวารสาร 
 2  สอบถามสัมภาษณ์ผูค้นในชุมชน 
 3  สังเกตอาคารบา้นเรือนท่ีใชพ้รรณไมสี้เขียวลดความร้อนบนหลงัคา 
 4  สืบคน้โครงงานลกัษณะเดียวกนัทางเวบ็ไซต ์Sciencedirect, ThaiLIS 
 5  ขอ้มูลจากการประชุมสัมมนาดา้นประหยดัพลงังานดว้ยเทคโนโลยหีลงัคาสีเขียว 
8.  ในการน าเสนอและเผยแพร่ผลงาน แมบ้ทคดัยอ่จะอยูห่นา้สุด แต่สามารถเขียนไดห้ลงัสุด เพราะเหตุผลใน
ขอ้ใด 
 1  บทคดัยอ่ ตอ้งใชข้อ้มูลอา้งอิงในภาคผนวก 
 2  รอทราบค่าผลการทดลอง แลว้น ามาเขียนแบบยอ่ใหก้ะทดัรัด 
 3  ตอ้งรอใหบ้ทน าเขียนเสร็จก่อน แลว้จึงน าค่าจากบทน ามาเขียนบทคดัยอ่ 
 4  บทคดัยอ่ตอ้งใชข้อ้มูลจากการสรุปผลและทุกส่วนของรายงานทั้งหมดมาเขียนอยา่งยอ่ 
 5  เพื่อลดการโจรกรรมผลงานของผูอ่ื้นมาเขียนรายงาน น าเสนอ จึงสามารถเขียนเม่ือโครงงานเสร็จ 



 
 

 

 

 
9.  ขอ้ใดก าหนดขอบเขตของปัญหาท่ีจะศึกษาในการท าโครงงานอิฐมวลเบาจากเปลือกหอยไดเ้หมาะสม
 ท่ีสุด 
 1  เพื่อสร้างอิฐมวลเบาจากเปลือกหอยแครง 
 2  เพื่อลดปริมาณขยะของเปลือกหอยแครง และขยะจากภาคการเกษตร 
 3  โครงงานน้ีครอบคลุมเฉพาะกรณีศึกษาเปลือกหอย 3 ชนิด ไดแ้ก่ หอยแครง หอยแมลงภู่ หอยนางรม 
 4  เพื่อศึกษาช่วงอุณหภูมิและความช้ืนท่ีเหมาะสมกบัการท าอิฐมวลเบาจากเปลือกหอย 
 5  โครงงานน้ีเพื่อตรวจสอบคุณภาพอิฐมวลเบาจากเปลือกหอยแครงกบัอิฐมวลเบาท่ีขายในทอ้งตลาด 
10. การก าหนดหวัขอ้โครงงานในขอ้ใดนิยมใชใ้นการท าโครงงานระดบัมธัยมมากท่ีสุด 
 1  หวัขอ้ท่ีตนเองเป็นผูเ้ช่ียวชาญ 
 2  หวัขอ้ท่ีครูท่ีปรึกษาแนะน า 
 3  โครงงานสัมพนัธ์กบัวชิาท่ีเรียนมา 
 4  ปัญหาของประเทศชาติท่ีตอ้งการแกไ้ข 
 5  โครงงานท่ีช่ืนชอบสนใจตอ้งการศึกษาหาค าตอบ 
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 2.       1 7.     4 
 3.       2 8.     4 
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เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน  (Pre-Test) 



 
 

 

 

 

 
            แบบทดสอบหลงัเรียน (Post-Test) 

  
 
ช่ือ ________________________________________________ เลขที ่______ ช้ัน _____ 
 

นักเรียนใช้ดินสอระบายลงใน          หน้าค าตอบทีถู่กต้องให้เต็มวง 
 
1.  การก าหนดหวัขอ้โครงงานในขอ้ใดนิยมใชใ้นการท าโครงงานระดบัมธัยมมากท่ีสุด 
 1  หวัขอ้ท่ีตนเองเป็นผูเ้ช่ียวชาญ 
 2  หวัขอ้ท่ีครูท่ีปรึกษาแนะน า 
 3  โครงงานสัมพนัธ์กบัวชิาท่ีเรียนมา 
 4  ปัญหาของประเทศชาติท่ีตอ้งการแกไ้ข 
 5  โครงงานท่ีช่ืนชอบสนใจตอ้งการศึกษาหาค าตอบ 
2.  นวตักรรมส่ิงอ านวยความสะดวกในปัจจุบนัเป็นผลมาจากการท าโครงงานแกปั้ญหา สืบต่อกนัมา 
 จนไดน้วตักรรมต่าง ๆ ใหใ้ชใ้นปัจจุบนั โครงงานในขอ้ใดก าหนดปัญหาเพื่อต่อยอดไดเ้หมาะสม 
 กบัสังคมในปัจจุบนั และน่าสนใจมากท่ีสุด 
 1  โครงงานแผนผงัอินโฟกราฟิก ระบบขนส่งมวลชนในกรุงเทพฯ และปริมลฑล 
 2  โครงงานแอปพลิเคชนับนสมาร์ตโฟน รดน ้าสวนหยอ่มอตัโนมติั 
 3  โครงงานหลงัคาสีเขียว (Green roof) ลดความร้อนในบา้น 
 4  โครงงานแผงโซลาร์เซลล ์ติดตามดวงอาทิตย ์
 5  โครงงานเคสสมาร์ตโฟน ท าดว้ยยางพารา 
3. การรวบรวมขอ้มูลในขอ้ใด ท าใหไ้ดข้อ้มูลโครงงานเทคโนโลยดีา้นพลงังาน ตรงตามความตอ้งการ 
 มากท่ีสุด 
 1  คน้หาจากหนงัสือและวารสาร 
 2  สอบถามสัมภาษณ์ผูค้นในชุมชน 
 3  สังเกตอาคารบา้นเรือนท่ีใชพ้รรณไมสี้เขียวลดความร้อนบนหลงัคา 
 4  สืบคน้โครงงานลกัษณะเดียวกนัทางเวบ็ไซต ์Sciencedirect, ThaiLIS 
 5  ขอ้มูลจากการประชุมสัมมนาดา้นประหยดัพลงังานดว้ยเทคโนโลยหีลงัคาสีเขียว 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

4.  ขอ้ใดก าหนดขอบเขตของปัญหาท่ีจะศึกษาในการท าโครงงานอิฐมวลเบาจากเปลือกหอยไดเ้หมาะสม
 ท่ีสุด 
 1  เพื่อสร้างอิฐมวลเบาจากเปลือกหอยแครง 
 2  เพื่อลดปริมาณขยะของเปลือกหอยแครง และขยะจากภาคการเกษตร 
 3  โครงงานน้ีครอบคลุมเฉพาะกรณีศึกษาเปลือกหอย 3 ชนิด ไดแ้ก่ หอยแครง หอยแมลงภู่ หอยนางรม 
 4  เพื่อศึกษาช่วงอุณหภูมิและความช้ืนท่ีเหมาะสมกบัการท าอิฐมวลเบาจากเปลือกหอย 
 5  โครงงานน้ีเพื่อตรวจสอบคุณภาพอิฐมวลเบาจากเปลือกหอยแครงกบัอิฐมวลเบาท่ีขายในทอ้งตลาด 
5.  ขอ้ใดเป็นขั้นตอนการจดัท าโครงงานท่ีถูกตอ้ง 
  ก.  ออกแบบและวางแผนการท าโครงงาน 
  ข.  รวบรวมขอ้มูลและก าหนดขอบเขตของปัญหา 
  ค.  ก าหนดปัญหา 
  ง.  ด าเนินงานและสรุปผล 
  จ.  น าเสนอและเผยแพร่ผลงาน 
 1  ก            ง            จ            ค           ข 
 2  ก  ค  ข  ง  จ 
 3  ค  ข  ก  ง  จ 
 4  ค  ก  ข  ง  จ 
 5  ก  ข  ค  จ  ง 
6. การก าหนดหวัขอ้โครงงานควรเลือกขอ้ใดต่อไปน้ีจึงเหมาะสมท่ีสุด 
 1  หวัขอ้จากความสนใจของตนเอง 
 2  หวัขอ้โครงงานท่ีมีผูศึ้กษา ยงัมีไม่มาก 
 3  หวัขอ้โครงงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัเทคโนโลยท่ีีทนัสมยั 
 4  หวัขอ้โครงงานก าลงัไดรั้บความนิยมในขณะนั้น 
 5  หวัขอ้ท่ีมีผูท้  าโครงงานคลา้ยคลึงกนัและมีขอ้มูลมากมาย 
7.  ขอ้ใดเป็นขั้นตอนแรกในการด าเนินการตามแผนท่ีวางไว ้หลงัจากออกแบบและวางแผนการท าโครงงาน
 เรียบร้อยแลว้ 
 1  ปรับปรุงใหมี้ประสิทธิภาพท่ีดีข้ึน 
 2  ทดสอบและแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึน 
 3  จดบนัทึกปัญหาท่ีเกิดข้ึนเพื่อง่ายต่อการจดัเก็บ 
 4  จดัเตรียม จดัหาวสัดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือท่ีใชใ้นโครงงาน 
 5  ลงมือท ากิจกรรมตามโครงงานท่ีออกแบบและวางแผนไว ้
 



 
 

 

 

 

 
8. ขอ้ใดกล่าวไดถู้กตอ้ง ในการสรุปผลของโครงงาน 
 1  ในการเขียนสรุปผลไม่ควรสรุปเฉพาะผลการทดลอง 
 2  สรุปผลและบทคดัยอ่ควรมีรูปและตารางประกอบ 
 3  ไม่ควรเขียนสรุปผลดว้ยการคาดเดาโดยไม่มีขอ้มูลสนบัสนุน 
 4  สรุปผล คือ การยอ่ความทุกส่วนของรายงานไวใ้นท่ีเดียว 
 5  สรุปผลของการทดลองและบทคดัยอ่เป็นการเขียนเน้ือหาเดียวกนัและเหมือนกนัทุกส่วน 
9.  ในการน าเสนอและเผยแพร่ผลงาน แมบ้ทคดัยอ่จะอยูห่นา้สุด แต่สามารถเขียนไดห้ลงัสุด เพราะเหตุผล
 ในขอ้ใด 
 1  บทคดัยอ่ ตอ้งใชข้อ้มูลอา้งอิงในภาคผนวก 
 2  รอทราบค่าผลการทดลอง แลว้น ามาเขียนแบบยอ่ใหก้ะทดัรัด 
 3  ตอ้งรอใหบ้ทน าเขียนเสร็จก่อน แลว้จึงน าค่าจากบทน ามาเขียนบทคดัยอ่ 
 4  บทคดัยอ่ตอ้งใชข้อ้มูลจากการสรุปผลและทุกส่วนของรายงานทั้งหมดมาเขียนอยา่งยอ่ 
 5  เพื่อลดการโจรกรรมผลงานของผูอ่ื้น มาเขียนรายงาน น าเสนอ จึงสามารถเขียนเม่ือโครงงานเสร็จ 
10. ขอ้ใดส่งผลท่ีดีต่อการน าเสนอใหมี้ความน่าสนใจนอ้ยท่ีสุด 
 1  เตรียมเน้ือหาเหมาะสมกบัเวลา 
 2  การอ่านขอ้ความจากสไลดใ์นการน าเสนอ 
 3  ใชค้วามเร็วในการพดูเป็นธรรมชาติของตนเอง 
 4  เลือกยนืหรือนัง่น าเสนอตามความเหมาะสมมากท่ีสุด 
 5  การน าเสนอโดยมีการพดูติดตลกใหผู้ฟั้งผอ่นคลาย 
 
 

      

 
 

  1.       5  6.      1 
  2.       1  7.      4 
  3.       4  8.      3  
  4.       3  9.      4  
  5.       3                               10.  2  
 

 

 

เฉลยแบบทดสอบหลงัเรียน  (Post-Test) 



 
 

นกัเรียนยงัไม่เขา้ใจเร่ืองใดอีกบา้ง 
ท่ีเก่ียวกบัหน่วยการเรียนรู้น้ี 
ซ่ึงตอ้งการใหค้รูอธิบายเพิ่มเติม 
___________________________ 

___________________________

___________________________

_______________ 
 

นกัเรียนมีความรู้สึกอยา่งไร  
หลงัจากท่ีเรียนหน่วยการเรียนรู้น้ี
แลว้ 
___________________________

___________________________

___________________________

______________________ 

นกัเรียนไดรั้บความรู้เร่ืองใดบา้ง 
จากหน่วยการเรียนรู้น้ี 
___________________________

___________________________

___________________________ 

___________________________

_____________ 

นกัเรียนจะสามารถน าความรู้ความ
เขา้ใจจากหน่วยการเรียนรู้น้ีไปใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจ าวนัได้
อยา่งไรบา้ง 
___________________________  

___________________________

_____________  

ผลงานท่ีนกัเรียนชอบและตอ้งการ
คดัเลือกเป็นผลงานดีเด่น 
จากหน่วยการเรียนรู้น้ีคือผลงาน
ใดบา้ง เพราะอะไร 
___________________________  

___________________________

_____________  

นกัเรียนไดท้  ากิจกรรมอะไรบา้ง  
ในหน่วยการเรียนรู้น้ี 
___________________________  

___________________________  

___________________________  

___________________________

_____________  

แบบบันทกึสรุปผลการเรียนรู้ 
 ช่ือ-นามสกุล _______________________________ เลขท่ี _________ ชั้น ___________ 
วนัท่ี _________________________ เดือน _______________________ พ.ศ. ___________ 
ค าช้ีแจง  นกัเรียนบนัทึกสรุปผลการเรียนรู้จากหน่วยการเรียนรู้น้ี 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

หน่วยการเรียนรู้ที ่2 

การท าโครงงาน 



 
 

 
 
 
 

          ช้ินงานที ่1 เร่ือง การออกแบบการแก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม 
   
  วนัท่ี________เดือน_______________พ.ศ.___________ 
 ช่ือ_____________________________เลขท่ี______ชั้น__________ 
 

 นกัเรียนเลือกหวัขอ้ปัญหาท่ีสนใจ 1 เร่ือง จากนั้นออกแบบการแกปั้ญหาโดยใชก้ระบวนการ
 ออกแบบเชิงวศิวกรรม 
 
 1. ระบุปัญหา  
  ปัจจุบนัป่าไมจ้  านวนมากถูกท าลายดว้ยการะท าของมนุษย ์เช่น การตดัไมเ้พื่อน าไปเผาถ่าน   
น าไปสร้างท่ีอยูอ่าศยั การถางพื้นท่ีป่าไมเ้พื่อรุกล ้าเขา้ไปท าการเกษตร ท าบา้นพกั ท ารีสอร์ต หรือการตดัไม ้  
เพื่อท ากิจกรรมต่าง ๆ นอกจากน้ีภยัธรรมชาติเอง อยา่งไฟไหมป่้าในฤดูร้อน ก็เป็นสาเหตุหน่ึงในการท าให้  
พื้นท่ีป่าไมล้ดลง กลุ่มคนท่ีเล็งเห็นถึงปัญหาน้ีจึงไดจ้ดัท ากิจกรรมปลูกป่าข้ึน ในการปลูกป่าแต่ละคร้ัง  
จะมีการปลูกตน้กลา้เป็นจ านวนมาก แต่มีตน้กลา้บางส่วนท่ีไม่สามารถเจริญเติบโตได ้เน่ืองจากดิน  
ในบางพื้นท่ีไม่มีธาตุอาหารท่ีเพียงพอต่อการเจริญเติบโต หรือตน้กลา้เม่ือแกะออกจากถุงเพาะช าพลาสติก  
มีการถูกรบกวนระบบราก จึงท าใหต้น้ไมเ้จริญเติบโตชา้หรือไม่เจริญเติบโต  
  จากสถานการณ์ขา้งตน้ พบวา่การปลูกป่าประสบปัญหา ดงัน้ี  
  1. ดินในพื้นท่ีป่ามีธาตุอาหารไม่เพียงพอในการเจริญเติบโตของตน้กลา้ในระยะแรก  
  2. ตน้กลา้ท่ีเพาะจากถุงเพาะช า เม่ือแกะถุงเพาะช าออก ระบบรากบางตน้ถูกรวบกวน   
เม่ือน าไปปลูกจึงไม่เจริญเติบโตหรือเจริญเติบโตชา้  
  3. ถุงเพาะช าท าจากพลาสติกซ่ึงเป็นขยะยอ่ยสลายยาก ใชเ้วลานานในการยอ่ยสลาย  
  จากปัญหาขา้งตน้ สามารถใชก้ารตั้งค  าถาม 5W1H เขา้มาช่วย ซ่ึงจะท าใหเ้ขา้ใจองคป์ระกอบ  
ของปัญหามากข้ึน และน าไปสู่การแกปั้ญหาไดอ้ยา่งเหมาะสม  
     
     
     
     
     
     
     



 
 

     
     
     
     
     
 นอกจากน้ีการน าแผนภาพความคิดแบบกา้งปลาเขา้มาช่วย เพื่อหาสาเหตุของปัญหา ยงัช่วยใหเ้ขา้ใจ
ปัญหามากข้ึน อีกทั้งยงัสามารถน าไปใชใ้นการก าหนดขอบเขตของปัญหาใหช้ดัเจนยิง่ข้ึน   
  นอกจากน้ีการน าแผนภาพความคิดแบบกา้งปลาเขา้มาช่วย เพื่อหาสาเหตุของปัญหา  
ยงัช่วยใหเ้ขา้ใจปัญหามากข้ึน อีกทั้งยงัสามารถน าไปใชใ้นการก าหนดขอบเขตของปัญหาใหช้ดัเจนยิง่ข้ึน  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 จากการวเิคราะห์ปัญหาดว้ยแผนภาพความคิดแบบกา้งปลา สามารถระบุขอบเขตของปัญหาได ้ดงัน้ี
   
  สร้างกอ้นเพาะปลูกส าเร็จรูปท่ีมีธาตุอาหารเพียงพอต่อการเจริญเติบโตของตน้กลา้ในระยะแรก และ
สามารถน าไปปลูกไดโ้ดยไม่ตอ้งมีการแกะถุงเพาะช าออกโดยท่ีถุงเพาะช าสามารถยอ่ยสลายได ้   
โดยใชเ้วลาไม่นาน  
     



 
 

โดยใชเ้วลาไม่นาน  
     
โดยใชเ้วลาไม่นาน  
     
โดยใชเ้วลาไม่นาน  
 2. รวบรวมข้อมูลและแนวคิดทีเ่กีย่วข้องกบัปัญหา  
  ก่อนเร่ิมรวบรวมขอ้มูลและแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหา ควรมีการก าหนดประเด็น  
เพื่อช่วยในการสืบคน้ โดยการตั้งค  าถามในส่ิงท่ีจ  าเป็นต่อการแกปั้ญหาหรือส่ิงท่ีตอ้งการภายใตข้อบเขต  
และเง่ือนไขท่ีระบุไว ้ซ่ึงจากสถานการณ์ขา้งตน้ สามารถก าหนดประเด็นในการสืบคน้ได ้ดงัน้ี  
   ดินท่ีใชเ้พาะปลูกตน้ไมต้อ้งมีธาตุอาหารอะไรบา้ง  
   วสัดุท่ีใชเ้พาะปลูกตน้กลา้มีอะไรบา้ง  
   พลาสติกชีวภาพคืออะไร ท าอยา่งไร  
   ปัจจยัอะไรบา้งมีผลต่อการปลูกป่า  
  เม่ือก าหนดประเด็นในการรวบรวมขอ้มูลไดค้รบถว้นแลว้ จึงสืบคน้ขอ้มูลจากแหล่งต่าง ๆ   
เช่น การสืบคน้จากหนงัสือ เอกสารงานวจิยั โครงงานท่ีแกปั้ญหาเดียวกนั ขอ้มูลจากเวบ็ไซตท่ี์เช่ือถือได ้  
การสอบถามจากผูเ้ช่ียวชาญ ปราชญช์าวบา้น เม่ือรวบรวมขอ้มูลตามประเด็นต่าง ๆ ท่ีก าหนดไวไ้ดแ้ลว้   
ควรน ามาสรุปและเช่ือมโยงขอ้มูลเพื่อใหง่้ายต่อการวเิคราะห์ และออกแบบแนวทางในการแกปั้ญหา ดงัน้ี  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     



 
 

     
     
     
     
     
     
 3. ออกแบบวธีิการแก้ปัญหา  
  จากการรวบรวมขอ้มูลและแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้ง สามารถน ามาออกแบบหรือสร้างทางเลือก  
ในการแกปั้ญหา หากมีแนวคิดในการแกปั้ญหาหลายวธีิ จากนั้นตดัสินใจเลือกแนวคิดท่ีเหมาะสม   
เพื่อน ามาพฒันาเป็นช้ินงานหรือวธีิการ จากสถานการณ์ขา้งตน้ สามารถออกแบบสร้างกอ้นเพาะปลูก  
ส าเร็จรูปได ้ดงัน้ี  
     
     
     
     
 จากการออกแบบทางเลือกพบวา่ แบบท่ี 2 และแบบท่ี 4 มีคะแนนเท่ากนั แต่เลือกแบบท่ี 4   
เพราะคุณภาพวสัดุปลูกดีกวา่ ถึงจะมีราคาแพงกวา่เน่ืองจากมีการเพิ่มส่วนผสมของวสัดุปลูกมากข้ึน   
ซ่ึงน่าจะช่วยเพิ่มธาตุอาหารในดินมากข้ึน และพืชสามารถน าไปใชใ้นการเจริญเติบโต  
     
     
 วสัดุปลูก  
  ดินร่วน  
  ขยุมะพร้าว  
  แกลบด า  
  มูลไส้เดือน  
  ผกัตบชวา  
     
  มูลไส้เดือน  
  ผกัตบชวา  
     
  มูลไส้เดือน  
  ผกัตบชวา  
     



 
 

  มูลไส้เดือน  
  ผกัตบชวา  
     
  มูลไส้เดือน  
  ผกัตบชวา  
     
  มูลไส้เดือน  
  ผกัตบชวา  
     
  มูลไส้เดือน  
  ผกัตบชวา  
     
  มูลไส้เดือน  
  ผกัตบชวา  
     
  มูลไส้เดือน  
  ผกัตบชวา  
 4. วางแผนและด าเนินการแก้ปัญหา  
  เม่ือท าการออกแบบวธีิการแกปั้ญหาเสร็จแลว้ ในการปฏิบติังานนั้นควรวางแผนก าหนดล าดบั  
ขั้นตอนและเวลาท่ีใชใ้นแต่ละขั้นตอนใหช้ดัเจน เพื่อช่วยในการประเมินเวลาและการก าหนดหนา้ท่ีของ  
สมาชิกแต่ละคนใหเ้หมาะสม จากนั้นลงมือแกปั้ญหา พฒันาวธีิการ หรือสร้างช้ินงานตน้แบบในแต่ละล าดบั  
ขั้นตอนตามท่ีวางแผนไว ้โดยค านึงถึงความถูกตอ้ง ปลอดภยั และเหมาะสม จากสถานการณ์ขา้งตน้   
สามารถแสดงแผนปฏิบติังานการสร้างกอ้นเพาะปลูกส าเร็จรูปได ้ดงัน้ี  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     



 
 

     
     
     
     
     
     
     
     
 5. ทดสอบ ประเมินผล และปรับปรุงแก้ไขวธีิการแก้ปัญหาหรือช้ินงาน  
  เม่ือสร้างช้ินงานดว้ยตน้แบบเสร็จแลว้ ตอ้งมีการทดสอบและประเมินผลการใชง้านช้ินงาน  
ตน้แบบ หรือวธีิการสร้างข้ึนเพื่อแกปั้ญหาวา่สามารถแกปั้ญหาไดต้ามท่ีตอ้งการหรือไม่ สามารถใชง้านไดดี้  
มากนอ้ยเพียงใด มีขอ้บกพร่องอยา่งไร และควรแกไ้ขในส่วนใดบา้ง ซ่ึงค าถามเหล่าน้ีจะช่วยใหก้ารทดสอบ  
และประเมินผลละเอียดมากยิง่ข้ึน ในการทดสอบควรมีการก าหนดประเด็นในการทดสอบ เพื่อจะไดน้ า  
ขอ้มูลมาปรับปรุงแกไ้ขช้ินงานตน้แบบหรือวธีิการในการแกปั้ญหาใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน  
  จากสถานการณ์ขา้งตน้ สามารถก าหนดประเด็นในการทดสอบกอ้นเพาะปลูกส าเร็จรูปได ้ดงัน้ี  
   กอ้นเพาะปลูกช่วยใหอ้ตัราการงอกของเมล็ดพืชมีมากนอ้ยเพียงใด  
   กอ้นเพาะปลูกท าใหต้น้กลา้เจริญเติบโตไดดี้เท่าไร และระบบรากของตน้กลา้แพร่กระจาย  
ไดดี้หรือไม่   
   ถุงเพาะช าจากพลาสติกชีวภาพของกอ้นเพาะปลูกใชเ้วลายอ่ยสลายนานเท่าไร  
   เม่ือน ากอ้นเพาะปลูกไปปลูกป่าอตัราการรอดของตน้กลา้มากนอ้ยเพียงใด  
   เม่ือน ากอ้นเพาะปลูกไปปลูกป่าตน้กลา้เจริญเติบโตดีเพียงใด เม่ือเทียบกบัวธีิเดิม  
 6. น าเสนอวธีิการแก้ปัญหา ผลการแก้ปัญหาหรือช้ินงาน  
  การน าเสนอเป็นขั้นตอนท่ีใชแ้สดงแนวคิดและขั้นตอนการแกปั้ญหาของช้ินงาน หรือวิธีการ  
ท่ีสร้างข้ึนตั้งแต่ตน้จนจบ ทั้งน้ีเพื่อใหผ้ ู้ ู ท่ีสนใจสามารถเห็นภาพและแนวทางการแกปั้ญหา   
ตลอดจนปัญหาท่ีเกิดข้ึนและแนวทางการปรับปรุงแกไ้ขใหมี้ประสิทธิภาพ โดยอาจน าเสนอในรูปแบบ  
รายงาน รูปเล่ม โครงงาน แผน่พบั โปสเตอร์ โดยการน าเสนอควรอธิบายใหเ้ขา้ใจง่าย ชดัเจน กระชบั   
ตรงประเด็น และน่าสนใจ  
     
     
     
     
     
     



 
 

     
     
     
     
     
     
     

 
 

บันทึกหลงัการสอน 
 

ผลการจัดการเรียนการสอน  
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ปัญหาอุปสรรค
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...............................................
............................................................................................................................................................................  
 
แนวทางแก้ไข
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............................................................................................................................. ...............................................
............................................................................................................................................................................  
 

                                                       ลงชื่อ.......................................... (ผู้บันทึก) 
                                                                   (นางสาวสิริกร  เกตุประเสริฐวงศ์)         
  

 ความเห็นของหัวหน้าฝ่ายวิชาการ
................................................................................................................................................................. ...........
........................................................................................................................ .................................................... 
 



 
 

       ลงชื่อ .............................................................. 
        (นางสาวนุชจรี   กลิ่นมณฑา) 
                หวัหน้าฝ่ายวิชาการ 
 
ความเห็นของผู้อ านวยการโรงเรียน 
.................................................................................................................................................... ........................  
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       ลงชื่อ................................................................ 
        (นางสาวทัศนา   จรจวบโชค) 
                                                         ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบางกะพ้อม(คงลาภยิ่งประชานุสรณ์)    
 


