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แผนการจัดการเรียนรู.ที่ 5.5
เรื่อง นำเสนอโครงงาน
จำนวน 4 ชั่วโมง
1.สาระสำคัญและความคิดรวบยอด
การนำเสนอโครงงานนั้น สามารถนำเสนอได6หลากหลายวิธี ทั้งผ@านโปรแกรมนำเสนอ การนำเสนอ
ด6วยเจ6าของผู6พัฒนาโครงงานเอง การนำเสนอผ@านโปสเตอรI หรือจะเปLนการนำเสนอที่ประกอบด6วยเครื่องมือ
และผู6นำเสนอร@วมกัน ซึ่งทำให6การนำเสนอโครงงานมีความน@าสนใจมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้การนำเสนอนั้น ผู6นำเสนอ
ควรฝSกซ6อมและเตรียมการนำเสนอมาเปLนอย@างดี
2.ตัวชี้วัด/จุดประสงคKการเรียนรู.
ตัวชี้วัด ว 4.1 ม.5/1 ประยุกตIใช6ความรู6และทักษะจากศาสตรIต@าง ๆ รวมทั้งทรัพยากร ในการทำ
โครงงานเพื่อแก6ปญ
\ หาหรือพัฒนางาน
จุดประสงคKการเรียนรู.
1. เลือกวิธีนำเสนอโครงงานได6อย@างเหมาะสม
2. ออกแบบสื่อนำเสนอโครงงานได6สอดคล6องกับผลงาน
3. นำเสนอผลงานโครงงานได6ชัดเจนและเข6าใจง@าย
3.สาระการเรียนรู.
- นำเสนอโครงงาน
4.สมรรถนะสำคัญ
1. ความสามารถในการสื่อสาร
2. ความสามารถในการใช6เทคโนโลยี
3. ความสามารถในการคิด
4. ความสามารถในการแก6ป\ญหา
5. ความสามารถในการใช6ทักษะชีวิต
5.คุณลักษณะอันพึงประสงคK
1. มีวินัย
2. ใฝaเรียนรู6
3. มุ@งมั่นในการทำงาน
6.กิจกรรมการเรียนรู. (การสอนแบบร@วมมือ: กิจกรรมกลุ@ม)
ชั่วโมงที่ 1
ขั้นนำเข.าสูTบทเรียน
1. ครูให6นักเรียนร@วมกันแสดงความคิดเห็นว@าผู6นำเสนอโครงงานที่ดีควรมีลักษณะอย@างไร และควรมี
องคIประกอบที่ใช6ในการนำเสนออะไรบ6าง
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2. ครูสรุปลักษณะสำคัญของการนำเสนอโครงงานที่ดี และผู6ฟ\งที่ดี

ขั้นสอน
3. ครูสุ@มนักเรียนแต@ละกลุ@มขึ้นมานำเสนอโครงงาน โดยแต@ละกลุ@มมีเวลานำเสนอโครงงานกลุ@มละ 10
นาที ตอบคำถามข6อสงสัยของเพื่อนและครู 5 นาที
4. นักเรียนที่เปLนผู6ฟ\งมีหน6าที่จดบันทึกสิ่งสำคัญต@าง ๆ ที่ได6จากการฟ\งการนำเสนอโครงงาน
5. นักเรียนทีเปLนผู6ฟ\งสรุปองคIความรู6ทไี่ ด6จากการฟ\งโครงงานของเพื่อนแต@ละกลุ@ม
6. กลุ@มที่นำเสนอโครงงานสรุปสิ่งที่ได6จากการเรียนวิชากการออกแบบและเทคโนโลยี
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ขั้นสรุป
7. นักเรียนร@วมกันสรุปองคIความรู6ในการทำโครงงานด6วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม และ
องคIความรู6 ทักษะที่ได6จากการเรียน
8. ครูสรุปในประเด็นอื่น ๆ เพิ่มเติมที่ยังไม@ครบถ6วน
9. นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียนเรื่องโคงงานกับการแก6ป\ญหา เปLนเวลา 10 นาที
7.การวัดและประเมินผล
วิธีการ
ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน
ตรวจโครงงาน
ประเมินคุณลักษณะและ
ความสามารถ

เครื่องมือ
เกณฑK
แบบทดสอบหลังเรียน
ผ@านเกณฑIร6อยละ 75
แบบประเมินโครงงาน
ผ@านเกณฑIร6อยละ 75
แบบประเมินคุณลักษณะและ ระดับคุณภาพตั้งแต@ 3.50 ขึ้นไป
ความสามารถ

8.สื่อและแหลTงเรียนรู.
1. เว็บไซตIสื่อการเรียนการสอน www.dt.nattapon.com
2. หนังสือเรียนวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี (สสวท.) ม.4
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บันทึกผลการจัดการเรียนรู.

ผลการจัดการเรียนรู6
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
ป\ญหา และอุปสรรค
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
แนวทางแก6ไข / แนวทางการพัฒนา
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ....................................ครูผู6สอน
( นายณัฐพล บัวอุไร )
ความคิดเห็นของผู.นิเทศ
1. องคIประกอบของแผนการสอนมีความครบถ6วนสมบูรณI
...............................................................................................................................................................................
2. สามารถนำไปใช6ในการจัดการเรียนการสอนได6จริง
...............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ............................................
(นางสาวจิรภิญญา วงษIตรีศรี)
ผู6นิเทศ
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แบบทดสอบกTอนเรียน
เรื่อง โครงงานกับการแก.ป\ญหา
คำชี้แจง ให6นักเรียนเลือกคำตอบข6อที่ถูกต6องมากที่สุด
พิจารณาบทคัดย@อโครงงานต@อไปนี้ตอบคำถามข6อ 1-5
โครงงานสะเต็มศึกษาเรื่องเครื่องมือการเก็บมังคุด มีวัตถุประสงคIเพื่อประดิษฐIตะขอเก็บมังคุดที่ทำให6เก็บ
มังคุดได6อย@างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เปLนโครงงานที่ประเภทสิ่งประดิษฐIที่จะช@วยให6เกษตรกรสามารถเก็บ
มังคุดได6อย@างสะดวกและรวดเร็ว โดยการนำเครื่องมือการเก็บมังคุดที่ประดิษฐIขึ้นไปทดลองเก็บมังคุด
เปรียบเทียบกับการใช6ตะขอเก็บมังคุดแบบธรรมดา พบว@า เครื่องมือการเก็บมังคุดที่ประดิษฐIขึ้นสามารถเก็บ
มังคุดได6มากกว@าแบบธรรมดาร6อยละ 8 ในเวลาที่ใช6ในการเก็บมังคุด 1 ชั่วโมง
1. ป\ญหาของโครงงานนี้คืออะไร
ก. การเก็บมังคุดที่ไม@มีประสิทธิภาพเท@าที่ควร
ข. เกษตรกรไม@มีเครื่องมือเก็บมังคุด
ค. ตะขอเก็บมังคุดแบบเดิมไม@เพียงพอ
ง. ผลผลิตของมังคุดมีจำนวนมากทำให6เก็บไม@ทัน
ตอบ ก. การเก็บมังคุดที่ไม@มีประสิทธิภาพเท@าที่ควร โดยพิจารณาจากวัตถุประสงคIคือเพื่อประดิษฐIตะขอเก็บ
มังคุดที่ทำให6เก็บมังคุดได6อย@างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
2. โครงงานนี้เปLนโครงงานประเภทใด
ก. โครงงานประเภททดลอง
ข. โครงงานประเภทสำรวจ
ค. โครงงานประเภทสิ่งประดิษฐI
ง. โครงงานประเภทนวัตกรรมใหม@
ตอบ ค. โครงงานประเภทสิ่งประดิษฐI เพราะผู6จัดทำโครงงานได6ประดิษฐIตะขอเก็บมังคุดขึ้นมาเพื่ออำนวย
ความสะดวกให6กับเกษตรกร
3. ตัวแปรตามของโครงงานนี้คืออะไร
ก. รูปแบบตะขอที่ประดิษฐIขึ้น
ข. ประสิทธิภาพของตะขอที่ประดิษฐIขึ้น
ค. เวลาที่ใช6ในการเก็บมังคุด
ง. จำนวนมังคุดที่เก็บได6ใน 1 ชั่วโมง
ตอบ ข. ประสิทธิภาพของตะขอทีป่ ระดิษฐIขึ้น ซึ่งหมายถึงจำนวนมังคุดที่เก็บเกี่ยวได6ในเวลา 1 ชั่วโมงเมื่อ
เทียบกับตะขอแบบเดิม
4. หากใช6กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมร@วมด6วย โครงงานนี้จะเปLนโครงงานที่สอดคล6องกับสาขาใด
ก. โครงงานวิทยาศาสตรI
ข. โครงงานคณิตศาสตรI
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ค. โครงงานคอมพิวเตอรI
ง. โครงงานสะเต็มศึกษา
ตอบ ง. โครงงานสะเต็มศึกษา เพราะมีองคIประกอบครบถ6วนทั้งทางด6านวิทยาศาสตรI คณิตศาสตรI เทคโนโลยี
และการออกแบบเชิงวิศวกรรม
5. ถ6านักเรียนเปLนผู6ทำโครงงานนี้จะเขียนข6อเสนอแนะในการพัฒนาต@อยอดโครงงานนี้อย@างไร
ก. พัฒนาโครงงานสิ่งประดิษฐIนี้ให6สามารถเก็บมังคุดให6ดียิ่งขึ้น
ข. พัฒนาโครงงานสิ่งประดิษฐIนี้ให6มีน้ำหนักเบา แข็งแรง ทนทาน
ค. พัฒนาโครงงานสิ่งประดิษฐIนี้ให6มีต6นทุนการผลิตที่ถูกลง
ง. พัฒนาโครงานสิ่งประดิษฐIนี้ให6สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตชนิดอื่นๆ ได6
ตอบ ง. พัฒนาโครงานสิ่งประดิษฐIนี้ให6สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตชนิดอื่นๆ ได6 เพื่อให6ผู6ที่สนใจสามารถนำไปต@อ
ยอดพัฒนาและประยุกตIใช6ในการเก็บเกี่ยวผลผลิตประเภทอื่นๆ ได6
พิจารณาบทคัดย@อโครงงานต@อไปนี้ตอบคำถามข6อ 6-10
โครงงาน เรื่องสเปรยIหอมไล@ยุงจากตะไคร6 มีจุดมุ@งหมายเพื่อต6องการนำทรัพยากรในธรรมชาติมาประยุกตIใช6ให6
เกิดประโยชนI และเพื่อปxองกันยุงลายที่เปLนพาหะนำโรคไข6เลือดออก เนื่องจากฤดูฝนในแต@ละปzนั้นมีผู6ปaวยและ
เสียชีวิตจากไข6เลือดออกเปLนจำนวนมาก ผู6จัดทำโครงงานจึงได6ระบุป\ญหา ค6นหาข6อมูล และออกแบบวิธีการ
แก6ป\ญหาเกี่ยวกับการปxองกันยุงลาย ซึ่งจากการศึกษาพบว@าสารสกัดจากตะไคร6นั้นสามารถนำมากำจัดยุงได6
และมีกลิ่นหอม
6. ป\ญหาของโครงงานนี้คืออะไร
ก. การระบาดของยุงลายในฤดูฝน
ข. การใช6ทรัพยากรธรรมชาติให6เกิดประโยชนI
ค. ไข6เลือดออกระบาด
ง. ต6องการสารกำจัดยุงที่มีกลิ่นหอม
ตอบ ก. การระบาดของยุงลายในฤดูฝน ซึ่งเปLนป\ญหาที่จะนำมาซึ่งโรคไข6เลือดออก
7. โครงงานนี้เปLนโครงงานประเภทใด
ก. โครงงานประเภทนวัตกรรมใหม@
ข. โครงงานประเภทสำรวจ
ค. โครงงานประเภทสิ่งประดิษฐI
ง. โครงงานประเภททดลอง
ตอบ ง. โครงงานประเภททดลอง โดยการนำสารสกัดจากตะไคร6มาทดสอบการไล@และกำจัดยุงลาย
8. ตัวแปรต6นของโครงงานนี้คืออะไร
ก. จำนวนยุงลายที่กำจัดได6
ข. สารสกัดจากตะไคร6
ค. จำนวนผู6ที่เปLนไข6เลือดออก
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ง. ปริมาณสารสกัดจากตะไคร6ที่นำมาใช6
ตอบ ข. สารสกัดจากตะไคร6 คือตัวแปรที่นำมาศึกษาและส@งผลต@อการกำจัดยุงลาย
9. ตัวแปรตามของโครงงานนี้คืออะไร
ก. จำนวนยุงลายที่กำจัดได6
ข. สารสกัดจากตะไคร6
ค. จำนวนผู6ที่เปLนไข6เลือดออก
ง. ปริมาณสารสกัดจากตะไคร6ที่นำมาใช6
ตอบ ก. จำนวนยุงลายที่กำจัดได6 เปLนตัวแปรที่เกิดจากการนำสารสกัดจากตะไคร6ไปทดลองใช6
10. หากโครงงานนี้เปLนโครงงานสะเต็มศึกษา ควรจัดอยู@ในประเภทใดของโครงงานสะเต็มศึกษา
ก. โครงงานสะเต็มศึกษาที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล6อม
ข. โครงงานสะเต็มศึกษาที่เกี่ยวกับการเกษตร
ค. โครงงานสะเต็มศึกษาที่เกี่ยวกับพลังงาน
ง. โครงงานสะเต็มศึกษาที่เกี่ยวกับการประยุกตIใช6งาน
ตอบ ง. โครงงานสะเต็มศึกษาที่เกี่ยวกับการประยุกตIใช6งาน โดยนำองคIความรู6ด6านสมุนไพรมาสกัดเปLนสาร
สกัดตะไคร6เพื่อไล@ยุง
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แบบประเมินชิ้นงานนักเรียน
โครงงานเทคโนโลยี
คำชี้แจง ให6ผู6สอนประเมินแผนภาพระบบทางเทคโนโลยีที่ซับซ6อนของผู6เรียน โดยใช6เกณฑIการประเมินดัง
ตารางที่กำหนด
ประเด็นการประเมิน
ที่
กลุTมที่
รวม
ข.อ 1 ข.อ 2 ข.อ 3 ข.อ 4

สรุปผลการประเมิน
15 - 18 คะแนน
11 - 14 คะแนน
7 - 10 คะแนน
< 7 คะแนน
เกณฑKการประเมิน
ประเด็นการประเมิน
1. หัวข6อ
2. เอกสารที่เกี่ยวข6อง

3. ขั้นตอนการ
ดำเนินงาน

4. กระบวนการ
ออกแบบเชิงวิศวกรรม

ดีมาก
ดี
พอใช6
ปรับปรุง

3 คะแนน
น@าสนใจ ไม@ซ้ำ และมี
ความคิดสร6างสรรคI
เอกสารครบถ6วน
มีการอ6างอิง
น@าเชื่อถือ
มีแผนการดำเนินงาน
ระบุขั้นตอนการ
ดำเนินงาน และอธิบาย
ได6ครบทุกบวนการ
มีการใช6แนวคิดเชิง
ออกแบบ ใช6การ
ออกแบบเชิงวิศวกรรม
ได6ถูกต6อง มีเหตุผลใน
การตัดสินใจ

2 คะแนน
ขาด 1 ประเด็น

1 คะแนน
ขาด 2 ประเด็น

ขาด 1 ประเด็น

ขาด 2 ประเด็น

ขาด 1 ประเด็น

ขาด 2 ประเด็น

ขาด 1 ประเด็น

ขาด 2 ประเด็น
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5. สรุปผล

6. การนำเสนอ

3 คะแนน
2 คะแนน
สรุปได6ชัดเจน สอดคล6อง ขาด 1 ประเด็น
กับวัตถุประสงคI
ครอบคลุมทุกประเด็น
นำเสนอผ@านสื่อต@าง ๆ ขาด 1 ประเด็น
ได6น@าสนใจ เข6าใจง@าย
และตรงตามเวลาที่
กำหนด

1 คะแนน
ขาด 2 ประเด็น

ขาด 2 ประเด็น
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แบบประเมินสมรรถนะผู.เรียน 5 ด.าน
คำชี้แจง ให6ผู6สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว@างการเรียนการสอนและนอกเวลาเรียน
แล6วทำเครื่องหมาย / ลงในช@องที่ตรงกับระดับคะแนน
ระดับคุณภาพ
สมรรถนะที่ประเมิน
1
2
3
1. ความสามารถในการสื่อสาร
1.1 มีความสามารถในการรับ-ส@งสาร
1.2 มีความสามารถในการถ@ายทอดความรู6 ความคิด ความเข6าใจ
ของตนเองโดยใช6ภาษาอย@างเหมาะสม
1.3 ใช6วิธีการสื่อสารที่เหมาะสม
2. ความสามารถในการคิด
2.1 มีความสามารถในการคิดวิเคราะหI เพื่อการสร6างองคIความรู6
2.2 มีความสามารถในการคิดเปLนระบบเพื่อการสร6างองคIความรู6
3. ความสามารถในการแก6ป\ญหา
3.1 แก6ป\ญหาโดยใช6เหตุผล
3.2 แสวงหาความรู6มาใช6ในการแก6ป\ญหา
3.3 ตัดสินใจโดยคำนึงถึงผลกระทบต@อตนเองและผู6อื่น
4. ความสามารถในการใช6ทักษะชีวิต
4.1 ทำงานและอยู@ร@วมกับผู6อื่นด6วยความสัมพันธIอันดี
4.2 มีวิธีแก6ไขความขัดแย6งอย@างเหมาะสม
5. ความสามารถในการใช6เทคโนโลยี
5.1 เลือกใช6ข6อมูลในการพัฒนาตนเองอย@างเหมาะสม
5.2 เลือกใช6ข6อมูลในการทำงานและอยู@ร@วมกันอย@างเหมาะสม
เกณฑKการให.คะแนนพฤติกรรม
สรุปผลการประเมิน
ปฏิบัติชัดเจนและสม่ำเสมอ
3
36 – 25 คะแนน
ดีมาก
ปฏิบัติชัดเจนและบ@อยครั้ง
2
24-13 คะแนน
ดี
ปฏิบัติบางครั้ง
1
12-1 คะแนน
พอใช6

