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แผนการจัดการเรียนรู.ท่ี 3.2 

เร่ือง การออกแบบเชิงวิศวกรรม 

จำนวน 2 ช่ัวโมง 

 

1.สาระสำคัญและความคิดรวบยอด 

 การวิเคราะห- เปรียบเทียบ และตัดสินใจเลือกข?อมูลที่จำเปDน โดยคำนึงถึงทรัพย-สินทางปJญญาเงื่อนไข

และทรัพยากร เชNน งบประมาณ เวลาข?อมูลและสารสนเทศ วัสดุ เครื่องมือและอุปกรณ-ชNวยให?ได?แนวทางการ

แก?ปJญหาที่เหมาะสม การออกแบบแนวทางการแก?ปJญหาทำได?หลากหลายวิธี เชNน การรNางภาพ การเขียน

แผนภาพ การเขียนผังงาน ซอฟต-แวร-ชNวยในการออกแบบและนำเสนอมีหลากหลายชนิดจึงต?องเลือกใช?ให?

เหมาะกับงาน การกำหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการทำงานกNอนดำเนินการแก?ปJญหาจะชNวยให?การทำงาน

สำเร็จได?ตามเปYาหมาย และลดข?อผิดพลาดของการทำงานท่ีอาจเกิดข้ึน 

2.ตัวช้ีวัด/จุดประสงคKการเรียนรู. 

 ตัวช้ีวัด ว 4.1 ม.4/2 ระบุปJญหาหรือความต?องการที่มีผลกระทบตNอสังคม รวบรวม วิเคราะห-ข?อมูล

และแนวคิดที่เกี่ยวข?องกับปJญหาที่มีความซับซ?อนเพื่อสังเคราะห-วิธีการ เทคนิคในการแก?ปJญหา โดยคำนึงถึง

ความถูกต?องด?านทรัพย-สินทางปJญญา 

  ว 4.1 ม.4/3 ออกแบบวิธีการแก?ปJญหา โดยวิเคราะห-เปรียบเทียบ และตัดสินใจเลือกข?อมูลท่ี

จำเปDนภายใต?เงื่อนไขและทรัพยากรที่มีอยูN น าเสนอแนวทางการแก?ปJญหาให?ผู?อื่นเข?าใจด?วยเทคนิคหรือวิธีการ

ท่ีหลากหลาย โดยใช?ซอฟต-แวร-ชNวยในการออกแบบ วางแผนข้ันตอนการทำงานและดำเนินการแก?ปJญหา 

ว 4.1 ม.4/4 ทดสอบ ประเมินผล วิเคราะห-และให?เหตุผลของปJญหาหรือข?อบกพรNองท่ีเกิดข้ึน

ภายใต?กรอบเงื่อนไข หาแนวทางการปรับปรุงแก?ไข และนำเสนอผลการแก?ปJญหา พร?อมทั้งเสนอแนวทางการ

พัฒนาตNอยอด 

ว 4.1 ม.5/1 ประยุกต-ใช?ความรู?และทักษะจากศาสตร-ตNาง ๆ รวมทั้งทรัพยากร ในการทำ

โครงงานเพ่ือแก?ปJญหาหรือพัฒนางาน 

 จุดประสงคKการเรียนรู. 

 1. อธิบายความหมายของกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมได? 

 2. บอกข้ันตอนการนำกระบวนการออกแบบเชิงวิศกรรมไปใช?ในการทำโครงงานได? 

 3. วิเคราะห-ปJญหาด?วยผังก?างปลาได? 

3.สาระการเรียนรู.  

- การออกแบบเชิงวิศวกรรม 

- ข้ันระบุปJญหา 

- ข้ันรวบรวมข?อมูลและแนวคิด 

- ข้ันออกแบบวิธีการแก?ปJญหา 

- ข้ันวางแผนและดำเนินการแก?ปJญหา 



77 

- ข้ันทดสอบ ประเมินผล และปรับปรุง 

- ข้ันนำเสนอวิธีการแก?ปJญหา 

4.สมรรถนะสำคัญ 

1. ความสามารถในการส่ือสาร 

2. ความสามารถในการใช?เทคโนโลยี 

3. ความสามารถในการคิด 

4. ความสามารถในการแก?ปJญหา 

5. ความสามารถในการใช?ทักษะชีวิต 

5.คุณลักษณะอันพึงประสงคK 

1. มีวินัย 

 2. ใฝfเรียนรู? 

 3. มุNงม่ันในการทำงาน 

6.กิจกรรมการเรียนรู. (การสอนแบบใช?ปJญหาเปDนฐาน) 

 ช่ัวโมงท่ี 1   

 ข้ันนำเข.าสูUบทเรียน 

1. ครูทบทวนความรู?เร่ืองแนวคิดเชิงออกแบบ โดยให?นักเรียนรNวมกันบอกหลักการสำคัญของแนวคิด

เชิงออกแบบแตNละข้ันตอน 

2. ครูให?นักเรียนเลNาประสบการณ-การทำโครงงานของตนเองวNามีกระบวนการอยNางไร ใช?หลักการทำ

โครงงานอยNางไรบ?าง 

ข้ันสอน 

ข้ันกำหนดปWญหา 

3. ครูกำหนดปJญหาการทำโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี โดยมีสถานการณ-ดังน้ี 

 
ข้ันทำความเข.าใจปWญหา 
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4. ครูแบNงกลุNมนักเรียน กลุNมละ 3 คน แตNละกลุNมทำความเข?าใจปJญหาที่กำหนด กำหนดปJญหาให?

ชัดเจนด?วยผังก?างปลา 

5. นักเรียนวิเคราะห-ปJญหาด?วยผังก?างปลา โดยครูสาธิตวิธีการวิเคราะห-และใช?งานผังก?างปลา 

 
6. นักเรียนระบุปJญหาให?ชัดเจนเพ่ือนำมาใช?ในการพัฒนาโครงงาน 

ข้ันดำเนินการศึกษาค.นคว.า 

7. ครูแนะนำวิธีการศึกษาค?นคว?าหาข?อมูลเพ่ือจัดทำโครงงาน 

8. นักเรียนสรุปประเด็นท่ีควรศึกษาค?นคว?าในการแก?ปJญหาท่ีค?นพบข?างต?น 

9. ครูอธิบายหลักการของแนวคิดการออกแบบเชิงวิศวกรรมเพ่ือนำไปใช?ในการพัฒนาโครงงาน 

ข้ันสังเคราะหKความรู. 

10. นักเรียนทำใบงานท่ี 3.2 เร่ืองการวิเคราะห-ปJญหา โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

 
11. นักเรียนปรึกษาครูเพ่ือพิจารณาควรข?อโครงงานท่ีเหมาะสมและสามารถทำได?จริง 
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ข้ันสรุปและประเมินคำตอบ 

12. นักเรียนแตNละกลุNมนำเสนอหัวข?อโครงงานของตนเอง เพื่อนและครูรับฟJงและให?ข?อเสนอแนะใน

การพัฒนาโครงงานหรือปรับปรุงหัวข?อโครงงาน 

ข้ันสรุป 

13. นักเรียนรNวมกันเร่ืองแนวคิดการออกแบบเชิงวิศวกรรมเพ่ือนำไปใช?ในการพัฒนาโครงงาน และ

ความสำคัญของกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม 

14. ครูสรุปในประเด็นอ่ืน ๆ เพ่ิมเติมท่ียังไมNครบถ?วน 

 

7.การวัดและประเมินผล 

วิธีการ เคร่ืองมือ เกณฑK 

ตรวจใบงาน ใบงานท่ี 3.2 การวิเคราะห-

ปJญหา 

ผNานเกณฑ-ร?อยละ 75 

ประเมินคุณลักษณะและ

ความสามารถ 

แบบประเมินคุณลักษณะและ

ความสามารถ 

ระดับคุณภาพต้ังแตN 3.50 ข้ึนไป 

 

8.ส่ือและแหลUงเรียนรู. 

 1. เว็บไซต-ส่ือการเรียนการสอน www.dt.nattapon.com 

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

ผลการจัดการเรียนรู?     

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

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

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

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

ปJญหา และอุปสรรค 

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

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

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

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

แนวทางแก?ไข / แนวทางการพัฒนา 

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

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

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

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

 

      ลงช่ือ....................................ครูผู?สอน 

       ( นายณัฐพล บัวอุไร ) 

 

ความคิดเห็นของผู.นิเทศ 

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

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

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

              (นางสาวจิรภิญญา วงษ-ตรีศรี)  

      ผู?นิเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

1. นักเรียนร?อยละ 100 สามารถอธิบายความหมายของกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมได? 

2. นักเรียนร?อยละ 100 สามารถบอกข้ันตอนการนำกระบวนการออกแบบเชิงวิศกรรมไปใช?ในการทำ

โครงงานได? 

3. นักเรียนร?อยละ 100 สามารถวิเคราะห-ปJญหาด?วยผังก?างปลาได? 

 
- 

- 

1. องค-ประกอบของแผนการสอนมีความครบถ?วนสมบูรณ- 

2. สามารถนำไปใช?ในการจัดการเรียนการสอนได?จริง 
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ใบงานท่ี 3.2 

เร่ืองการวิเคราะหKปWญหา 
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แบบประเมินสมรรถนะผู.เรียน 5 ด.าน 

คำช้ีแจง  ให?ผู?สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหวNางการเรียนการสอนและนอกเวลาเรียน  

 แล?วทำเคร่ืองหมาย / ลงในชNองท่ีตรงกับระดับคะแนน  

 

สมรรถนะท่ีประเมิน 

ระดับคุณภาพ 

 1 2 3 

1. ความสามารถในการส่ือสาร    

    1.1 มีความสามารถในการรับ-สNงสาร    

    1.2 มีความสามารถในการถNายทอดความรู?  ความคิด ความเข?าใจ

ของตนเองโดยใช?ภาษาอยNางเหมาะสม 

   

   1.3 ใช?วิธีการส่ือสารท่ีเหมาะสม    

2. ความสามารถในการคิด    

    2.1 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห- เพ่ือการสร?างองค-ความรู?    

   2.2 มีความสามารถในการคิดเปDนระบบเพ่ือการสร?างองค-ความรู?    

3. ความสามารถในการแก?ปJญหา      

    3.1 แก?ปJญหาโดยใช?เหตุผล    

    3.2 แสวงหาความรู?มาใช?ในการแก?ปJญหา    

    3.3 ตัดสินใจโดยคำนึงถึงผลกระทบตNอตนเองและผู?อ่ืน    

4. ความสามารถในการใช?ทักษะชีวิต    

   4.1 ทำงานและอยูNรNวมกับผู?อ่ืนด?วยความสัมพันธ-อันดี    

  4.2 มีวิธีแก?ไขความขัดแย?งอยNางเหมาะสม    

5. ความสามารถในการใช?เทคโนโลยี    

   5.1 เลือกใช?ข?อมูลในการพัฒนาตนเองอยNางเหมาะสม     

5.2 เลือกใช?ข?อมูลในการทำงานและอยูNรNวมกันอยNางเหมาะสม    

เกณฑKการให.คะแนนพฤติกรรม       สรุปผลการประเมิน 

ปฏิบัติชัดเจนและสม่ำเสมอ 3  36 – 25  คะแนน ดีมาก 

ปฏิบัติชัดเจนและบNอยคร้ัง 2  24-13 คะแนน ดี 

ปฏิบัติบางคร้ัง 1   12-1 คะแนน พอใช? 

 


