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แผนการจัดการเรียนรู.ท่ี 4.1 

เร่ือง การสร.างประโยชน= 

จำนวน 2 ช่ัวโมง 

 

1.สาระสำคัญและความคิดรวบยอด 

 การทำโครงงานให/ประสบความสำเร็จนั้น ไม<เพียงแต<จะต/องพัฒนาโครงงานให/สามารถแก/ปEญหาหรือ

ลุล<วงตามแผนที่กำหนดไว/เท<านั้น แต<ผู/พัฒนาโครงงานควรมีแนวทางในการสร/างประโยชนOจากผลงานนั้น ๆ ได/

ตามสิทธิ์ของตนเอง ทั้งนี้การสร/างประโยชนOจากผลงานมีด/วยกันในหลากหลายรูปแบบ ผู/เรียนจึงควรศึกษา

และนำไปใช/ให/สอดคล/องกับผลงานของตนเอง 

2.ตัวช้ีวัด/จุดประสงค=การเรียนรู. 

 ตัวช้ีวัด ว 4.1 ม.5/1 ประยุกตOใช/ความรู/และทักษะจากศาสตรOต<าง ๆ รวมทั้งทรัพยากร ในการทำ

โครงงานเพ่ือแก/ปEญหาหรือพัฒนางาน 

 จุดประสงค=การเรียนรู. 

 1. บอกความหมายของการเพ่ิมมูลค<าและการสร/างมูลค<าได/ 

 2. อธิบายแนวทางในการเพ่ิมมูลค<าและสร/างมูลค<าให/ผลิตภัณฑOได/ 

3.สาระการเรียนรู.  

- การเพ่ิมมูลค<า 

- การสร/างมูลค<า 

4.สมรรถนะสำคัญ 

1. ความสามารถในการส่ือสาร 

2. ความสามารถในการใช/เทคโนโลยี 

3. ความสามารถในการคิด 

4. ความสามารถในการแก/ปEญหา 

5. ความสามารถในการใช/ทักษะชีวิต 

5.คุณลักษณะอันพึงประสงค= 

1. มีวินัย 

 2. ใฝcเรียนรู/ 

 3. มุ<งม่ันในการทำงาน 

6.กิจกรรมการเรียนรู. (การสอนแบบใช/ปEญหาเปeนฐาน) 

 ช่ัวโมงท่ี 1   

 ข้ันนำเข.าสูTบทเรียน 

1. ครูยกตัวอย<างผลิตภัณฑOที่มีการเพิ่มมูลค<าให/กับผลิตภัณฑO อาจจะเปeนสิ่งประดิษฐO ผลผลิต หรือ

อ่ืน ๆ ในท/องตลาด เช<น ขนม อาหาร ของใช/ เปeนต/น  
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2. ครูให/นักเรียนร<วมกันตอบคำถามต<อไปน้ี 

- ผลิตภัณฑOหรือสินค/าท่ียกตัวอย<างมีแนวทางในการเพ่ิมมูลค<าอย<างไร 

- คำว<าเพ่ิมมูลค<ากับสร/างมูลค<าแตกต<างกันอย<างไร 

ข้ันสอน 

ข้ันกำหนดปVญหา 

3. ครูให/นักเรียนสืบค/นข/อมูลเพื่อหาความหมายของคำว<า “เพิ่มมูลค<า” และ “สร/างมูลค<า” เปeน

เวลา 5 นาที 

4. ครูสุ<มนักเรียนเพ่ือให/บอกความหมายและยกตัวอย<างประกอบ 

5. ครูกำหนดสถานการณOตามใบงานที่ 4.1 เรื ่องการสร/างประโยชนOจากผลงาน โดยให/นักเรียน

แบ<งกลุ<ม ๆ ละ 3 คน ค/นหาผลิตภัณฑOในท/องถิ่นหรือในประเทศไทยที่ต/องการนำมาเพิ่มมูลค<า 

พร/อมกับหาแนวทางในการเพ่ิมมูลค<าหรือสร/างมูลค<าให/กับผลิตภัณฑOน้ัน 

ข้ันทำความเข.าใจปVญหา 

6. นักเรียนวิเคราะหOสถานการณOและตอบคำถามอีกคร้ังว<าการเพ่ิมมูลค<าและการสร/างมูลค<าคืออะไร  

7. ครูให/นักเรียนแต<ละกลุ<มบอกผลิตภัณฑOท่ีเลือกมาใช/ในการเพ่ิมมูลค<าและสร/างมูลค<า 

ข้ันดำเนินการศึกษาค.นคว.า 

8. นักเรียนแต<ละกลุ<มศึกษาค/นคว/าหาแนวทางในการเพิ่มมูลค<าและสร/างมูลค<าให/กับผลิตภัณฑO โดย

ในระหว<างน้ีครูคอยให/คำแนะนำ และนักเรียนสอบถามข/อสงสัยได/ตลอดเวลา 

9. นักเรียนแต<ละกลุ<มรวบรวมข/อมูลเพื่อจัดทำแผนการเพิ่มมูลค<าและการสร/างมูลค<าเพื่อเตรียม

นำเสนอ 

ข้ันสังเคราะห=ความรู. 

10. นักเรียนออกแบบแนวทางการเพิ่มมูลค<าและการสร/างมูลค<าให/กับผลิตภัณฑO ใน Canva หรือ 

โปรแกรมนำเสนอ 

ข้ันสรุปและประเมินคำตอบ 

11. นักเรียนแต<ละกลุ<มนำเสนอผลงานของกลุ<มตนเอง โดยนำเสนอตั้งแต<ผลิตภัณฑOที่เลือก แนวทาง

ในการเพ่ิมมูลค<า แนวทางในการสร/างมูลค<า และรูปแบบผลิตภัณฑOท่ีผ<านการเพ่ิมมูลค<าแล/ว 

12. นักเรียนและครูร<วมกันให/ข/อเสนอแนะ และสอบถามข/อสงสัย 

ข้ันสรุป 

13. นักเรียนร<วมกันสรุปประเด็นเร่ืองการเพ่ิมมูลค<า และการสร/างมูลค<า ในด/านความหมาย และ

วิธีการ 

14. ครูสรุปในประเด็นอ่ืน ๆ เพ่ิมเติมท่ียังไม<ครบถ/วน 
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7.การวัดและประเมินผล 

วิธีการ เคร่ืองมือ เกณฑ= 

ตรวจแบบทดสอบก<อนเรียน แบบทดสอบก<อนเรียน - 

ตรวจใบงาน ใบงานท่ี 4.1 การสร/าง

ประโยชนOจากผลงาน 

ผ<านเกณฑOร/อยละ 75 

ประเมินคุณลักษณะและ

ความสามารถ 

แบบประเมินคุณลักษณะและ

ความสามารถ 

ระดับคุณภาพต้ังแต< 3.50 ข้ึนไป 

 

8.ส่ือและแหลTงเรียนรู. 

 1. เว็บไซตOส่ือการเรียนการสอน www.dt.nattapon.com 

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

ผลการจัดการเรียนรู/     

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

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

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

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

ปEญหา และอุปสรรค 

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

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

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

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

แนวทางแก/ไข / แนวทางการพัฒนา 

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

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

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

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

 

      ลงช่ือ....................................ครูผู/สอน 

       ( นายณัฐพล บัวอุไร ) 

 

ความคิดเห็นของผู.นิเทศ 

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

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

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

              (นางสาวจิรภิญญา วงษOตรีศรี)  

      ผู/นิเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

1. นักเรียนร/อยละ 100 สามารถบอกความหมายของการเพ่ิมมูลค<าและการสร/างมูลค<าได/ 

2. นักเรียนร/อยละ 100 สามารถอธิบายแนวทางในการเพ่ิมมูลค<าและสร/างมูลค<าให/ผลิตภัณฑOได/ 

 

- 

- 

1. องคOประกอบของแผนการสอนมีความครบถ/วนสมบูรณO 

2. สามารถนำไปใช/ในการจัดการเรียนการสอนได/จริง 
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แบบทดสอบกTอนเรียน 

เร่ือง การสร.างประโยชน=จากผลงาน 

คำช้ีแจง  ให/นักเรียนเลือกคำตอบข/อท่ีถูกต/องมากท่ีสุด  

1. การเขียนวัตถุประสงคOของโครงงานในข/อใดไม<ถูกต/อง 

 ก. เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลนO 

 ข. เพ่ือพัฒนาระบบตรวจจับแกzสร่ัวในรถยนตO 

 ค. เพ่ือพัฒนาตนเองให/มีทักษะในการทำโครงงานมากย่ิงข้ึน 

 ง. เพ่ือนำเสนอข/อมูลผู/ท่ีได/รับผลกระทบจากภัยแล/งในภาคกลาง 

ตอบ ค. เพ่ือพัฒนาตนเองให/มีทักษะในการทำโครงงานมากย่ิงข้ึน เพราะทักษะกระบวนการทำโครงงานเกิด

จากการทำโครงงานหรือการฝ{กฝนของนักเรียนอยู<แล/ว 

2. ในการทำโครงงานประเภทสำรวจข/อมูล นักเรียนไม<จำเปeนต/องเขียนเค/าโครงโครงงานหัวข/อใด 

 ก. ท่ีมาและความสำคัญของปEญหา 

 ข. สมมติฐาน 

 ค. วิธีการดำเนินงาน 

 ง. ประโยชนOท่ีคาดว<าจะได/รับ 

ตอบ ข. สมมติฐาน เพราะการทำโครงงานประเภทสำรวจข/อมูลไม<จำเปeนต/องเขียนสมมติฐาน 

3. เพราะเหตุใดนักเรียนจึงควรออกแบบและวางแผนการทำโครงงาน 

 ก. เพ่ือแบ<งหน/าท่ีและความรับผิดชอบให/กับสมาชิกในกลุ<ม 

 ข. เพ่ือให/การทำโครงงานมีข้ันตอนท่ีชัดเจนและตรวจสอบปEญหาได/ง<าย 

 ค. เพ่ือประเมินเวลาในการทำโครงงานและทรัพยากรท่ีใช/ 

 ง. เพ่ือให/การทำโครงงานสำเร็จด/วยความรวดเร็ว 

ตอบ ข. เพ่ือให/การทำโครงงานมีข้ันตอนท่ีชัดเจนและตรวจสอบปEญหาได/ง<าย การวางแผนจะช<วยให/การทำ

โครงงานมีข้ันตอนท่ีชัดเจน ตรวจสอบได/ และแก/ปEญหาท่ีเกิดข้ึนได/ง<าย 

4. ก<อนท่ีจะลงมือทำโครงงานตามแผนท่ีได/กำหนดไว/ นักเรียนควรทำอย<างไร 

 ก. เตรียมการในด/านต<างๆ ให/พร/อม 

 ข. หาทางป|องกันปEญหาท่ีอาจเกิดข้ึน 

 ค. กำหนดขอบเขตของการศึกษาทดลอง 

 ง. ปรึกษาครูท่ีปรึกษาหรือผู/เช่ียวชาญ 

ตอบ ก. เตรียมการในด/านต<างๆ ให/พร/อม เช<น วัสดุอุปกรณO เคร่ืองมือ เคร่ืองใช/ต<างๆ  

5. ข/อใดไม<ใช<ลักษณะของบทคัดย<อท่ีถูกต/อง 

 ก. ระบุปEญหา วัตถุประสงคOของการทำโครงงาน 

 ข. ระบุวิธีการดำเนินการของสังเขป 

 ค. สรุปผลอย<างชัดเจน 
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 ง. อ/างอิงแหล<งท่ีมาของข/อมูลครบถ/วน 

ตอบ ง. อ/างอิงแหล<งท่ีมาของข/อมูลครบถ/วน ไม<ใช<ลักษณะของบทคัดย<อ 

6. ตัวแปรควบคุมหมายถึงอะไร 

 ก. ตัวแปรท่ีมีผลเปล่ียนแปลงไปตามตัวแปรอิสระ 

 ข. ตัวแปรท่ีต/องการศึกษาแล/วดูผลท่ีตามมา 

 ค. ตัวแปรท่ีไม<ต/องการ โดยนำไปร<วมกับตัวแปรอิสระ 

 ง. ตัวแปรท่ีต/องควบคุมไว/ เพราะอาจส<งผลต<อผลการทดลอง 

ตอบ ง. ตัวแปรท่ีต/องควบคุมไว/ เพราะอาจส<งผลต<อผลการทดลอง  

7. วัสดุ อุปกรณO เคร่ืองมือ ควรเขียนไว/ในส<วนใดของรายงานโครงงาน 

 ก. บทท่ี 1 บทนำ 

 ข. บทท่ี 2 เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข/อง 

 ค. บทท่ี 3 วิธีการดำเนินการทดลอง 

 ง. บทท่ี 4 ผลการทดลอง 

ตอบ ค. บทท่ี 3 วิธีการดำเนินการทดลอง เพราะเปeนบทท่ีอธิบายเก่ียวกับเคร่ืองมือ วัสดุอุปกรณO ข้ันตอนการ

ทดลอง และสถิติท่ีใช/ในการวิเคราะหOข/อมูล 

38. การเขียนรายงานผลการทดลองในบทท่ี 4 ควรเขียนอย<างไร 

 ก. เขียนให/สอดคล/องวัตถุประสงคOท่ีกำหนดไว/ในบทท่ี 1 

 ข. เขียนให/ครอบคลุมทุกประเด็นท่ีทำการทดลอง 

 ค. เขียนให/ละเอียดพร/อมกับแทรกตารางการวิเคราะหOข/อมูลและรูปภาพ 

 ง. เขียนให/ส้ัน กระชับ และเข/าใจง<าย 

ตอบ ก. เขียนให/สอดคล/องวัตถุประสงคOท่ีกำหนดไว/ในบทท่ี 1 เพ่ือให/ผู/อ<านเข/าใจง<ายและตอบคำถามการ

ทดลองได/ตรงประเด็น 

39. ถ/าหากนักเรียนต/องการให/ผู/ท่ีศึกษาโครงงานของนักเรียนสามารถนำผลงานไปพัฒนาต<อยอดได/ นักเรียน

ควรเขียนคำแนะนำไว/ท่ีใด  

 ก. บทท่ี 1 บทนำ 

 ข. บทท่ี 2 เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข/อง 

 ค. บทท่ี 3 วิธีการดำเนินการทดลอง 

 ง. บทท่ี 5 สรุปผล อภิปรายผล และข/อเสนอแนะ 

ตอบ ง. บทท่ี 5 สรุปผล อภิปรายผล และข/อเสนอแนะ เพราะเห็นส<วนท่ีผู/จัดทำโครงงานสามารถให/

ข/อเสนอแนะต<างๆ สำหรับผู/ท่ีสนใจได/ 

40. “โครงงานการพัฒนาระบบควบคุมการเป}ด-ป}ดไฟด/วยเทคโนโลยี IoT” จากช่ือโครงงานน้ี มีคำสำคัญก่ีคำ 

อะไรบ/าง 

 ก. 2 คำ ได/แก< ระบบควบคุมการเป}ด-ป}ดไฟ และ เทคโนโลยี IoT 
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 ข. 3 คำ ได/แก< ระบบควบคุม ระบบควบคุมการเป}ด-ป}ดไฟ และ เทคโนโลยี IoT 

 ค. 3 คำ ได/แก< การพัฒนาระบบควบคุม ระบบควบคุมการเป}ด-ป}ดไฟ และ เทคโนโลยี IoT 

 ง. 4 คำ ได/แก< การพัฒนา ระบบควบคุม ระบบควบคุมการเป}ด-ป}ดไฟ และ เทคโนโลยี IoT 

ตอบ ก. 2 คำ ได/แก< ระบบควบคุมการเป}ด-ป}ดไฟ และ เทคโนโลยี IoT เพราะเปeนคำสำคัญท่ีควรนำไปขยาย

ความให/ชัดเจนมากย่ิงข้ึน และเปeนคำสำคัญของโครงงานน้ี 
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ใบงานท่ี 4.1 

เร่ืองการสร.างประโยชน=จากผลงาน 

 

คำช้ีแจง 

1. นักเรียนแบ<งกลุ<ม ๆ ละ 3 คน 

2. เลือกผลิตภัณฑOในท/องถ่ิน 1 ชนิดท่ีคิดว<าสามารถเพ่ิมมูลค<าและสร/างมูลค<าให/กับผลิตภัณฑOน้ันได/ 

3. รวบรวมข/อมูล และออกแบบแนวทางการเพ่ิมมูลค<าและสร/างมูลค<าให/กับผลิตภัณฑOน้ัน 

4. นำเสนอผ<านโปรแกรนำเสนอ 

 

ผลิตภัณฑOต/นแบบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลิตภัณฑOท่ีออกแบบใหม< 
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แบบประเมินสมรรถนะผู.เรียน 5 ด.าน 

คำช้ีแจง  ให/ผู/สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว<างการเรียนการสอนและนอกเวลาเรียน  

 แล/วทำเคร่ืองหมาย / ลงในช<องท่ีตรงกับระดับคะแนน  

 

สมรรถนะท่ีประเมิน 

ระดับคุณภาพ 

 1 2 3 

1. ความสามารถในการส่ือสาร    

    1.1 มีความสามารถในการรับ-ส<งสาร    

    1.2 มีความสามารถในการถ<ายทอดความรู/  ความคิด ความเข/าใจ

ของตนเองโดยใช/ภาษาอย<างเหมาะสม 

   

   1.3 ใช/วิธีการส่ือสารท่ีเหมาะสม    

2. ความสามารถในการคิด    

    2.1 มีความสามารถในการคิดวิเคราะหO เพ่ือการสร/างองคOความรู/    

   2.2 มีความสามารถในการคิดเปeนระบบเพ่ือการสร/างองคOความรู/    

3. ความสามารถในการแก/ปEญหา      

    3.1 แก/ปEญหาโดยใช/เหตุผล    

    3.2 แสวงหาความรู/มาใช/ในการแก/ปEญหา    

    3.3 ตัดสินใจโดยคำนึงถึงผลกระทบต<อตนเองและผู/อ่ืน    

4. ความสามารถในการใช/ทักษะชีวิต    

   4.1 ทำงานและอยู<ร<วมกับผู/อ่ืนด/วยความสัมพันธOอันดี    

  4.2 มีวิธีแก/ไขความขัดแย/งอย<างเหมาะสม    

5. ความสามารถในการใช/เทคโนโลยี    

   5.1 เลือกใช/ข/อมูลในการพัฒนาตนเองอย<างเหมาะสม     

5.2 เลือกใช/ข/อมูลในการทำงานและอยู<ร<วมกันอย<างเหมาะสม    

เกณฑ=การให.คะแนนพฤติกรรม       สรุปผลการประเมิน 

ปฏิบัติชัดเจนและสม่ำเสมอ 3  36 – 25  คะแนน ดีมาก 

ปฏิบัติชัดเจนและบ<อยคร้ัง 2  24-13 คะแนน ดี 

ปฏิบัติบางคร้ัง 1   12-1 คะแนน พอใช/ 

 


