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แผนการจัดการเรียนรู.ท่ี 3.1 

เร่ือง การคิดเชิงออกแบบ 

จำนวน 2 ช่ัวโมง 

 

1.สาระสำคัญและความคิดรวบยอด 

 ป%ญหาหรือความต0องการท่ีมีผลกระทบต:อสังคม เช:น ป%ญหาด0านการเกษตร อาหาร พลังงานการขนส:ง 

สุขภาพและการแพทยH การบริการ ซึ่งแต:ละด0านอาจมีได0หลากหลายป%ญหา การวิเคราะหHสถานการณHป%ญหา

โดยอาจใช0เทคนิคหรือวิธีการวิเคราะหHที่หลากหลาย ช:วยให0เข0าใจเงื่อนไขและกรอบของป%ญหาได0ชัดเจน 

จากนั้นดำเนินการสืบค0น รวบรวมข0อมูล ความรู0จากศาสตรHต:าง ๆ ที่เกี่ยวข0อง เพื่อน้ำไปสู:การออกแบบแนว

ทางการแก0ป%ญหา 

2.ตัวช้ีวัด/จุดประสงคJการเรียนรู. 

 ตัวช้ีวัด ว 4.1 ม.4/2 ระบุป%ญหาหรือความต0องการที่มีผลกระทบต:อสังคม รวบรวม วิเคราะหHข0อมูล

และแนวคิดที่เกี่ยวข0องกับป%ญหาที่มีความซับซ0อนเพื่อสังเคราะหHวิธีการ เทคนิคในการแก0ป%ญหา โดยคำนึงถึง

ความถูกต0องด0านทรัพยHสินทางป%ญญา 

  ว 4.1 ม.4/3 ออกแบบวิธีการแก0ป%ญหา โดยวิเคราะหHเปรียบเทียบ และตัดสินใจเลือกข0อมูลท่ี

จำเป̂นภายใต0เงื่อนไขและทรัพยากรที่มีอยู: น าเสนอแนวทางการแก0ป%ญหาให0ผู0อื่นเข0าใจด0วยเทคนิคหรือวิธีการ

ท่ีหลากหลาย โดยใช0ซอฟตHแวรHช:วยในการออกแบบ วางแผนข้ันตอนการทำงานและดำเนินการแก0ป%ญหา 

ว 4.1 ม.4/4 ทดสอบ ประเมินผล วิเคราะหHและให0เหตุผลของป%ญหาหรือข0อบกพร:องท่ีเกิดข้ึน

ภายใต0กรอบเงื่อนไข หาแนวทางการปรับปรุงแก0ไข และนำเสนอผลการแก0ป%ญหา พร0อมทั้งเสนอแนวทางการ

พัฒนาต:อยอด 

ว 4.1 ม.5/1 ประยุกตHใช0ความรู0และทักษะจากศาสตรHต:าง ๆ รวมทั้งทรัพยากร ในการทำ

โครงงานเพ่ือแก0ป%ญหาหรือพัฒนางาน 

 จุดประสงคJการเรียนรู. 

 1. อธิบายความหมายของแนวคิดเชิงออกแบบได0 

 2. วิเคราะหHป%ญหาตามสถานการณHท่ีกำหนดได0 

 3. ใช0แนวคิดเชิงออกแบบในการออกแบบระบบเพ่ือแก0ป%ญหาตามสถานการณHท่ีกำหนดได0 

3.สาระการเรียนรู.  

- แนวคิดเชิงออกแบบ 

4.สมรรถนะสำคัญ 

1. ความสามารถในการส่ือสาร 

2. ความสามารถในการใช0เทคโนโลยี 

3. ความสามารถในการคิด 

4. ความสามารถในการแก0ป%ญหา 
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5. ความสามารถในการใช0ทักษะชีวิต 

5.คุณลักษณะอันพึงประสงคJ 

1. มีวินัย 

 2. ใฝeเรียนรู0 

 3. มุ:งม่ันในการทำงาน 

6.กิจกรรมการเรียนรู. (การสอนโดยใช0กิจกรรมกลุ:ม) 

 ช่ัวโมงท่ี 1   

 ข้ันนำเข.าสูTบทเรียน 

1. ครูแนะนำบทเรียนที่ 3 เรื่องกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม สาระสำคัญของบทเรียนนี้ และ

ให0นักเรียนทำแบบทดสอบก:อนเรียน จำนวน 10 ข0อ เป̂นเวลา 10 นาที จากเว็บไซตHส่ือการสอน  

2. ครูให0นักเรียนร:วมกันตอบคำถามต:อไปน้ี 

- หากนักเรียนต0องการสร0างเทคโนโลยีใด ๆ เพ่ือแก0ป%ญหา นักเรียนต0องมีข0อมูลหรือความรู0ด0าน

ใดบ0าง 

(แนวคำตอบ ความรู0พ้ืนฐาน ความรู0ในเชิงลึกในด0านน้ัน ๆ และทักษะในการปฏิบัติงาน) 

ข้ันสอน 

3. ครูยกตัวอย:างเทคโนโลยีท่ีใช0แนวคิดเชิงออกแบบในการสร0างสรรคHผลงาน 

4. ครูยกตัวอย:างสถานการณHป%ญหา และแนวทางการแก0ป%ญหา การหาจุดคุ0มทุน และการวาง

แผนการแก0ป%ญหาอย:างเป̂นระบบ 

5. นักเรียนศึกษาเร่ืองการหาจุดคุ0มทุน 

 
6. ครูกำหนดสถานการณHให0นักเรียนทดลองหาจุดคุ0มทุนด0วยตนเอง เป̂นเวลา 5 นาที และสอบถาม

ผลลัพธHท่ีนักเรียนคำนวณ  

7. ครูแบ:งกลุ:มนักเรียน กลุ:มละ 3 คน มอบหมายใบงานท่ี 3.1 เร่ืองการคิดเชิงออกแบบ ให0นักเรียน

แต:ละกลุ:มร:วมกันวิเคราะหHและหาคำตอบ ดังน้ี 
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8. นักเรียนแต:ละกลุ:มนำเสนอผลการออกแบบระบบเพ่ือแก0ป%ญหา และนำเสนอในประเด็นต:าง ๆ ท่ี

ครอบคลุมข0อคำถาม 

9. ครูและเพ่ือนร:วมให0ข0อเสนอแนะ และสอบถามข0อสงสัย 

ข้ันสรุป 

10. นักเรียนร:วมกันเร่ืองแนวคิดเชิงออกแบบ ความสำคัญของแนวคิดเชิงออกแบบ 

11. ครูสรุปในประเด็นอ่ืน ๆ เพ่ิมเติมท่ียังไม:ครบถ0วน 

 

7.การวัดและประเมินผล 

วิธีการ เคร่ืองมือ เกณฑJ 

ตรวจแบบทดสอบก:อนเรียน แบบทดสอบก:อนเรียน - 

ตรวจใบงาน ใบงานท่ี 3.1 แนวคิดเชิง

ออกแบบ 

ผ:านเกณฑHร0อยละ 75 

ประเมินคุณลักษณะและ

ความสามารถ 

แบบประเมินคุณลักษณะและ

ความสามารถ 

ระดับคุณภาพต้ังแต: 3.50 ข้ึนไป 

 

8.ส่ือและแหลTงเรียนรู. 

 1. เว็บไซตHส่ือการเรียนการสอน www.dt.nattapon.com 

 2. หนังสือเรียนวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี (สสวท.) ม.4 
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บันทึกผลการจัดการเรียนรู. 

ผลการจัดการเรียนรู0     

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................... 

ป%ญหา และอุปสรรค 

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................... 

แนวทางแก0ไข / แนวทางการพัฒนา 

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................... 

 

      ลงช่ือ....................................ครูผู0สอน 

       ( นายณัฐพล บัวอุไร ) 

 

ความคิดเห็นของผู.นิเทศ 

...............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................... 

ลงช่ือ............................................                                                                                                                                          

              (นางสาวจิรภิญญา วงษHตรีศรี)  

      ผู0นิเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

1. นักเรียนร0อยละ 100 สามารถอธิบายความหมายของแนวคิดเชิงออกแบบได0 

2. นักเรียนร0อยละ 100 สามารถวิเคราะหHป%ญหาตามสถานการณHท่ีกำหนดได0 

3. นักเรียนร0อยละ 90 สามารถใช0แนวคิดเชิงออกแบบในการออกแบบระบบเพ่ือแก0ป%ญหาตามสถานการณH

ท่ีกำหนดได0 

1. นักเรียนร0อยละ 10 ไม:สามารถใช0แนวคิดเชิงออกแบบในการออกแบบระบบเพ่ือแก0ป%ญหาตาม

สถานการณHท่ีกำหนดได0 

สอนทบทวนและทำความเข0าใจเร่ืองการใช0แนวคิดเชิงออกแบบในการออกแบบระบบอีกคร้ัง 

1. องคHประกอบของแผนการสอนมีความครบถ0วนสมบูรณH 

2. สามารถนำไปใช0ในการจัดการเรียนการสอนได0จริง 
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แบบทดสอบกTอนเรียน 

เร่ือง การออกแบบเชิงวิศวกรรม 

คำช้ีแจง  ให0นักเรียนเลือกคำตอบข0อท่ีถูกต0องมากท่ีสุด  

1. ข0อใดไม:ใช:องคHประกอบของโครงงานสะเต็มศึกษา 

 ก. สังคมศึกษา 

 ข. วิทยาศาสตรH 

 ค. กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม 

 ง. เทคโนโลยี 

ตอบ ก. สังคมศึกษา ใช:องคHประกอบของโครงงานสะเต็ม โครงงานสะเต็มประกอบด0วยการประยุกตHความรู0ทาง

วิทยาศาสตรH คณิตศาสตรH เทคโนโลยี โดยใช0กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม 

2. ข0อใดเป̂นโครงงานสะเต็มศึกษาท่ีเก่ียวกับการเกษตร 

 ก. การปลูกไม0ยืนต0นทนแล0งในพ้ืนท่ีปeาร0อนช้ืน 

 ข. โรงเล้ียงสัตวHด0วยโซล:าเซลลH 

 ค. ระบบบริหารจัดการน้ำสำหรับพืชไร: 

 ง. เตาพลังงานแสงอาทิตยHสำหรับโรงเล้ียงสัตวH 

ตอบ ค. ระบบบริหารจัดการน้ำสำหรับพืชไร: เป̂นโครงงานสะเต็มศึกษาท่ีเก่ียวกับการเกษตรเน่ืองจากเป̂นการ

ช:วยแก0ป%ญหาด0านการเกษตรโดยตรง 

3. ข0อใดเป̂นโครงงานสะเต็มศึกษาท่ีเก่ียวกับพลังงาน 

 ก. น้ำหมักจากเศษพืชผักผลไม0 

 ข. สารเคลือบกระจกลดแสงจากดวงอาทิตยH 

 ค. ระบบกำจัดขยะพลังงานไฟฟwา 

 ง. โรงเล้ียงไก:โดยใช0พลังงานจากมูลไก: 

ตอบ ง. โรงเล้ียงไก:โดยใช0พลังงานจากมูลไก: เพราะเป̂นการอนุรักษHพลังงานโดยใช0พลังงานทางเลือก 

4. จงเรียงลำดับกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมให0ถูกต0อง 

 1) ข้ันระบุป%ญหา 

 2) ข้ันนำเสนอวิธีการแก0ป%ญหา 

 3) ข้ันวางแผนและดำเนินการแก0ป%ญหา 

 4) ข้ันทดสอบ ประเมินผล 

 5) ข้ันรวบรวมข0อมูลและแนวคิด 

 6) ข้ันออกแบบวิธีการแก0ป%ญหา 

 ก. 1 -> 5 -> 6 -> 3 -> 4 -> 2 

 ข. 1 -> 6 -> 5 -> 3 -> 4 -> 2 

 ค. 1 -> 6 -> 5 -> 4 -> 3 -> 2 
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 ง. 1 -> 5 -> 6 -> 4 -> 3 -> 2 

ตอบ ก. กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมประกอบด0วย ข้ันระบุป%ญหา ข้ันรวบรวมข0อมูลและแนวคิด ข้ัน

ออกแบบวิธีการแก0ป%ญหา วางแผนและดำเนินการแก0ป%ญหา ข้ันทดสอบ ประเมินผล และข้ันนำเสนอวิธีการ

แก0ป%ญหา 

5. ข0อดีของการใช0กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมในการแก0ป%ญหาคือข0อใด 

 ก. แก0ป%ญหาได0สำเร็จ 

 ข. สามารถย0อนกลับไปแก0ไขป%ญหาได0ง:ายข้ึน 

 ค. มีกระบวนการไม:ซับซ0อน 

 ง. แก0ป%ญหาต:างๆ ได0อย:างรวดเร็ว 

ตอบ ข. สามารถย0อนกลับไปแก0ไขป%ญหาได0ง:ายข้ึน เพราะเป̂นการแก0ป%ญหาอย:างเป̂นข้ันตอน แต:ละข้ันมี

กระบวนการท่ีชัดเจนทำให0ย0อนกลับไปแก0ป%ญหาท่ีเกิดข้ึนในแต:ละข้ันได0ง:าย 

6. ข0อใดไม:ใช:สาเหตุของป%ญหาต0นมะนาวท่ีปลูกไว0ไม:เจริญเติบโต 

 ก. อากาศท่ีร0อนหรือหนาวเกินไป 

 ข. พ้ืนท่ีปลูกมีธาตุอาหารไม:เพียงพอ 

 ค. น้ำมีความเป̂นกรดด:างมากเกินไป 

 ง. สายพันธุHของมะนาวไม:ทนโรค 

ตอบ ง. สายพันธุHของมะนาวไม:ทนโรค ไม:ใช:สาเหตุของป%ญหาต0นมะนาวไม:เจริญเติบโต 

7. จากป%ญหาต0นมะนาวไม:เจริญเติบโตในข0อ 16 นักเรียนควรศึกษาและรวบรวมข0อมูลในประเด็นต:างๆ เพ่ือ

นำมาแก0ป%ญหา ยกเว0น ข0อใด 

 ก. ดินท่ีเหมาะสมควรเป̂นอย:างไร 

 ข. อากาศท่ีเหมาะสมต:อการปลูกมะนาว 

 ค. การแก0ป%ญหาการรบกวนระบบราก 

 ง. พืชทดแทนมะนาวท่ีทนต:อป%ญหาน้ี 

ตอบ ง. พืชทดแทนมะนาวท่ีทนต:อป%ญหาน้ี เพราะนักเรียนควรแก0ป%ญหาเร่ืองการปลูกมะนาวให0ได0ผลดีไม:ใช:

การหาพืชทดแทน 

8. การรวบรวมข0อมูลในข0อ 17 สามารถศึกษาและรวบรวมข0อมูลได0จากท่ีใดจึงจะเหมาะสมท่ีสุด 

 1) หนังสือ/เอกสาร 

 2) อินเทอรHเน็ต 

 3) งานวิจัย 

 4) ปราชญHชาวบ0าน 

 ก. ข0อ 1 2 3 และ 4 

 ข. ข0อ 1 3 และ 4 

 ค. ข0อ 2 3 และ 4 
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 ง. ข0อ 1 2 และ 3 

ตอบ ข. ข0อ 1 3 และ 4 เพราะเป̂นแหล:งข0อมูลท่ีน:าเช่ือถือ สามารถอ0างอิงได0 

9. หลักการออกแบบวิธีการแก0ป%ญหาในข0อใดเหมาะสมท่ีสุด 

 ก. ออกแบบวิธีการแก0ป%ญหาหลายๆวิธีเพ่ือเป̂นทางเลือกในการหาวิธีท่ีดีท่ีสุด 

 ข. ออกแบบวิธีการแก0ป%ญหาหลายๆวิธีและทดลองทุกวิธี 

 ค. ออกแบบวิธีการแก0ป%ญหาหลายๆวิธีและสุ:มเลือกเพียงวิธีการเดียว 

 ง. ออกแบบวิธีการแก0ป%ญหาเพียงวิธีการเดียวท่ีดีท่ีสุด 

ตอบ ก. ออกแบบวิธีการแก0ป%ญหาหลายๆวิธีเพ่ือเป̂นทางเลือกในการหาวิธีท่ีดีท่ีสุด เพ่ือจะได0มีทางเลือกและ

เห็นแนวทางการแก0ป%ญหาท่ีหลากหลาย 

10. การวางแผนการแก0ป%ญหามีความสำคัญอย:างไร 

 ก. ทำให0แก0ป%ญหาได0อย:างเป̂นข้ันตอน 

 ข. ทำให0แก0ป%ญหาได0ตรงตามกำหนดเวลา 

 ค. ทำให0แก0ป%ญหาได0สำเร็จลุล:วงไปได0ด0วยดี 

 ง. ทำให0แก0ป%ญหาได0โดยเสียงบประมาณน0อยท่ีสุด 

ตอบ ก. ทำให0แก0ป%ญหาได0อย:างเป̂นข้ันตอน และสามารถย0อนกลับมาแก0ป%ญหาในข้ันตอนต:างๆ ได0ง:าย 
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ใบงานท่ี 3.1 

เร่ืองแนวคิดเชิงออกแบบ 
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แบบประเมินสมรรถนะผู.เรียน 5 ด.าน 

คำช้ีแจง  ให0ผู0สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว:างการเรียนการสอนและนอกเวลาเรียน  

 แล0วทำเคร่ืองหมาย / ลงในช:องท่ีตรงกับระดับคะแนน  

 

สมรรถนะท่ีประเมิน 

ระดับคุณภาพ 

 1 2 3 

1. ความสามารถในการส่ือสาร    

    1.1 มีความสามารถในการรับ-ส:งสาร    

    1.2 มีความสามารถในการถ:ายทอดความรู0  ความคิด ความเข0าใจ

ของตนเองโดยใช0ภาษาอย:างเหมาะสม 

   

   1.3 ใช0วิธีการส่ือสารท่ีเหมาะสม    

2. ความสามารถในการคิด    

    2.1 มีความสามารถในการคิดวิเคราะหH เพ่ือการสร0างองคHความรู0    

   2.2 มีความสามารถในการคิดเป̂นระบบเพ่ือการสร0างองคHความรู0    

3. ความสามารถในการแก0ป%ญหา      

    3.1 แก0ป%ญหาโดยใช0เหตุผล    

    3.2 แสวงหาความรู0มาใช0ในการแก0ป%ญหา    

    3.3 ตัดสินใจโดยคำนึงถึงผลกระทบต:อตนเองและผู0อ่ืน    

4. ความสามารถในการใช0ทักษะชีวิต    

   4.1 ทำงานและอยู:ร:วมกับผู0อ่ืนด0วยความสัมพันธHอันดี    

  4.2 มีวิธีแก0ไขความขัดแย0งอย:างเหมาะสม    

5. ความสามารถในการใช0เทคโนโลยี    

   5.1 เลือกใช0ข0อมูลในการพัฒนาตนเองอย:างเหมาะสม     

5.2 เลือกใช0ข0อมูลในการทำงานและอยู:ร:วมกันอย:างเหมาะสม    

เกณฑJการให.คะแนนพฤติกรรม       สรุปผลการประเมิน 

ปฏิบัติชัดเจนและสม่ำเสมอ 3  36 – 25  คะแนน ดีมาก 

ปฏิบัติชัดเจนและบ:อยคร้ัง 2  24-13 คะแนน ดี 

ปฏิบัติบางคร้ัง 1   12-1 คะแนน พอใช0 

 


