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แผนการจัดการเรียนรู.ท่ี 4.1 

เร่ือง การนำเสนอผลงาน 

จำนวน 2 ช่ัวโมง 

 

1.สาระสำคัญและความคิดรวบยอด 

 การนำเสนอผลงานเป1นวิธีการที่จะทำให<ผู<อื่นหรือบุคคลภายนอกได<รับรู<และทราบวHาผู<พัฒนาโครงงาน

ได<จัดทำโครงงานขึ้น และโครงงานนั้นมีประโยชนQหรือมีคุณคHาอยHางไร เพื่อให<บุคคลอื่น ๆ หรือกลุHมเปTาหมาย

นำโครงงานนี้ไปใช<ประโยชนQหรือแก<ปUญหาได<อยHางเหมาะสม อีกทั้งยังเป1นการประชาสัมพันธQให<ผู<อื่นได<ทราบ

ถึงผลงานท่ีได<พัฒนาข้ึน 

2.ตัวช้ีวัด/จุดประสงคJการเรียนรู. 

 ตัวช้ีวัด ว 4.1 ม.5/1 ประยุกตQใช<ความรู<และทักษะจากศาสตรQตHาง ๆ รวมทั้งทรัพยากร ในการทำ

โครงงานเพ่ือแก<ปUญหาหรือพัฒนางาน 

 จุดประสงคJการเรียนรู. 

 1. บอกส่ิงท่ีต<องคำนึงถึงในการนำเสนอผลงานได< 

 2. บอกแนวทางในการนำเสนอผลงานท่ีเหมาะสมของผู<นำเสนอ เน้ือหา และผู<ฟUงได< 

3.สาระการเรียนรู.  

- ผู<นำเสนอ 

- เน้ือหาและผลงานท่ีนำเสนอ 

- ผู<ฟUงและกลุHมเปTาหมาย 

4.สมรรถนะสำคัญ 

1. ความสามารถในการส่ือสาร 

2. ความสามารถในการใช<เทคโนโลยี 

3. ความสามารถในการคิด 

4. ความสามารถในการแก<ปUญหา 

5. ความสามารถในการใช<ทักษะชีวิต 

5.คุณลักษณะอันพึงประสงคJ 

1. มีวินัย 

 2. ใฝdเรียนรู< 

 3. มุHงม่ันในการทำงาน 

 

 

 

 



110 

6.กิจกรรมการเรียนรู. (การสอนแบบกิจกรรมกลุHม) 

 ช่ัวโมงท่ี 1   

 ข้ันนำเข.าสูTบทเรียน 

1. ครูให<นักเรียนรHวมกันแสดงความคิดเห็นวHาหากต<องการนำเสนอผลงาน มีประเด็นใดที่นักเรียน

ต<องคำนึงถึงบ<าง 

2. นักเรียนรHวมกันตอบคำถามตHอไปน้ี 

- ผู<นำเสนอควรมีบทบาทอยHางไรในการนำเสนอผลงาน 

- เน้ือหาในการนำเสนอควรเป1นอยHางไร 

- ต<องคำนึงถึงเร่ืองใดของผู<ฟUงหรือกลุHมเปTาหมายบ<าง 

ข้ันสอน 

3. ครูให<นักเรียนเป1นกลุHม ๆ ละ 3 คน แตHละกลุHมรHวมกันเลือกประเด็นเร่ืองการเพ่ิมมูลคHาผลิตภัณฑQ

กลุHมละ 1 ประเด็น 

4. แตHละกลุHมรวบรวมข<อมูลและจัดทำรูปแบบการนำเสนอผHานเคร่ืองมือตHาง ๆ ท่ีตนเองถนัด โดยครู

ให<เวลาในการทำเอกสารนำเสนอเป1นเวลา 30 นาที 

5. นักเรียนแตHละกลุHมนำเสนอผลงานของตนเองกลุHมละ 3 นาที และตอบคำถาม 2 นาที 

6. เพ่ือน ๆ และครูสอบถามปUญหาข<อสงสัยตHาง ๆ  

7. นักเรียนรHวมกันสรุปข<อบกพรHองในการนำเสนอของตนเอง และแนวทางการแก<ไขข<อบกพรHองน้ัน 

8. ครูให<ข<อเสนอแนะเพ่ิมเติมเก่ียวกับการนำเสนอผลงาน 

ข้ันสรุป 

9. นักเรียนรHวมกันสรุปประเด็นเร่ืองการนำเสนอผลงานในด<านผู<นำเสนอ ผลงาน/เน้ือหาท่ีนำเสนอ 

และกลุHมเปTาหมาย 

10. ครูสรุปในประเด็นอ่ืน ๆ เพ่ิมเติมท่ียังไมHครบถ<วน 

 

7.การวัดและประเมินผล 

วิธีการ เคร่ืองมือ เกณฑJ 

ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน แบบทดสอบหลังเรียน ผHานเกณฑQร<อยละ 75 

ตรวจช้ินงาน แบบประเมิน การเพ่ิมมูลคHา

ผลิตภัณฑQ 

ผHานเกณฑQร<อยละ 75 

ประเมินคุณลักษณะและ

ความสามารถ 

แบบประเมินคุณลักษณะและ

ความสามารถ 

ระดับคุณภาพต้ังแตH 3.50 ข้ึนไป 
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8.ส่ือและแหลTงเรียนรู. 

 1. เว็บไซตQส่ือการเรียนการสอน www.dt.nattapon.com 

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

ผลการจัดการเรียนรู<     

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

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

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

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

ปUญหา และอุปสรรค 

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

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

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

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

แนวทางแก<ไข / แนวทางการพัฒนา 

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

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

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

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

 

      ลงช่ือ....................................ครูผู<สอน 

       ( นายณัฐพล บัวอุไร ) 

 

ความคิดเห็นของผู.นิเทศ 

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

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

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

              (นางสาวจิรภิญญา วงษQตรีศรี)  

      ผู<นิเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

1. องคQประกอบของแผนการสอนมีความครบถ<วนสมบูรณQ 

2. สามารถนำไปใช<ในการจัดการเรียนการสอนได<จริง 



113 

แบบทดสอบหลังเรียน 

เร่ือง การสร.างประโยชนJจากผลงาน 

คำช้ีแจง  ให<นักเรียนเลือกคำตอบข<อท่ีถูกต<องมากท่ีสุด  

1. การเขียนวัตถุประสงคQของโครงงานในข<อใดไมHถูกต<อง 

 ก. เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลนQ 

 ข. เพ่ือพัฒนาระบบตรวจจับแกwสร่ัวในรถยนตQ 

 ค. เพ่ือพัฒนาตนเองให<มีทักษะในการทำโครงงานมากย่ิงข้ึน 

 ง. เพ่ือนำเสนอข<อมูลผู<ท่ีได<รับผลกระทบจากภัยแล<งในภาคกลาง 

ตอบ ค. เพ่ือพัฒนาตนเองให<มีทักษะในการทำโครงงานมากย่ิงข้ึน เพราะทักษะกระบวนการทำโครงงานเกิด

จากการทำโครงงานหรือการฝxกฝนของนักเรียนอยูHแล<ว 

2. ในการทำโครงงานประเภทสำรวจข<อมูล นักเรียนไมHจำเป1นต<องเขียนเค<าโครงโครงงานหัวข<อใด 

 ก. ท่ีมาและความสำคัญของปUญหา 

 ข. สมมติฐาน 

 ค. วิธีการดำเนินงาน 

 ง. ประโยชนQท่ีคาดวHาจะได<รับ 

ตอบ ข. สมมติฐาน เพราะการทำโครงงานประเภทสำรวจข<อมูลไมHจำเป1นต<องเขียนสมมติฐาน 

3. เพราะเหตุใดนักเรียนจึงควรออกแบบและวางแผนการทำโครงงาน 

 ก. เพ่ือแบHงหน<าท่ีและความรับผิดชอบให<กับสมาชิกในกลุHม 

 ข. เพ่ือให<การทำโครงงานมีข้ันตอนท่ีชัดเจนและตรวจสอบปUญหาได<งHาย 

 ค. เพ่ือประเมินเวลาในการทำโครงงานและทรัพยากรท่ีใช< 

 ง. เพ่ือให<การทำโครงงานสำเร็จด<วยความรวดเร็ว 

ตอบ ข. เพ่ือให<การทำโครงงานมีข้ันตอนท่ีชัดเจนและตรวจสอบปUญหาได<งHาย การวางแผนจะชHวยให<การทำ

โครงงานมีข้ันตอนท่ีชัดเจน ตรวจสอบได< และแก<ปUญหาท่ีเกิดข้ึนได<งHาย 

4. กHอนท่ีจะลงมือทำโครงงานตามแผนท่ีได<กำหนดไว< นักเรียนควรทำอยHางไร 

 ก. เตรียมการในด<านตHางๆ ให<พร<อม 

 ข. หาทางปTองกันปUญหาท่ีอาจเกิดข้ึน 

 ค. กำหนดขอบเขตของการศึกษาทดลอง 

 ง. ปรึกษาครูท่ีปรึกษาหรือผู<เช่ียวชาญ 

ตอบ ก. เตรียมการในด<านตHางๆ ให<พร<อม เชHน วัสดุอุปกรณQ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช<ตHางๆ  

5. ข<อใดไมHใชHลักษณะของบทคัดยHอท่ีถูกต<อง 

 ก. ระบุปUญหา วัตถุประสงคQของการทำโครงงาน 

 ข. ระบุวิธีการดำเนินการของสังเขป 

 ค. สรุปผลอยHางชัดเจน 
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 ง. อ<างอิงแหลHงท่ีมาของข<อมูลครบถ<วน 

ตอบ ง. อ<างอิงแหลHงท่ีมาของข<อมูลครบถ<วน ไมHใชHลักษณะของบทคัดยHอ 

6. ตัวแปรควบคุมหมายถึงอะไร 

 ก. ตัวแปรท่ีมีผลเปล่ียนแปลงไปตามตัวแปรอิสระ 

 ข. ตัวแปรท่ีต<องการศึกษาแล<วดูผลท่ีตามมา 

 ค. ตัวแปรท่ีไมHต<องการ โดยนำไปรHวมกับตัวแปรอิสระ 

 ง. ตัวแปรท่ีต<องควบคุมไว< เพราะอาจสHงผลตHอผลการทดลอง 

ตอบ ง. ตัวแปรท่ีต<องควบคุมไว< เพราะอาจสHงผลตHอผลการทดลอง  

7. วัสดุ อุปกรณQ เคร่ืองมือ ควรเขียนไว<ในสHวนใดของรายงานโครงงาน 

 ก. บทท่ี 1 บทนำ 

 ข. บทท่ี 2 เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข<อง 

 ค. บทท่ี 3 วิธีการดำเนินการทดลอง 

 ง. บทท่ี 4 ผลการทดลอง 

ตอบ ค. บทท่ี 3 วิธีการดำเนินการทดลอง เพราะเป1นบทท่ีอธิบายเก่ียวกับเคร่ืองมือ วัสดุอุปกรณQ ข้ันตอนการ

ทดลอง และสถิติท่ีใช<ในการวิเคราะหQข<อมูล 

38. การเขียนรายงานผลการทดลองในบทท่ี 4 ควรเขียนอยHางไร 

 ก. เขียนให<สอดคล<องวัตถุประสงคQท่ีกำหนดไว<ในบทท่ี 1 

 ข. เขียนให<ครอบคลุมทุกประเด็นท่ีทำการทดลอง 

 ค. เขียนให<ละเอียดพร<อมกับแทรกตารางการวิเคราะหQข<อมูลและรูปภาพ 

 ง. เขียนให<ส้ัน กระชับ และเข<าใจงHาย 

ตอบ ก. เขียนให<สอดคล<องวัตถุประสงคQท่ีกำหนดไว<ในบทท่ี 1 เพ่ือให<ผู<อHานเข<าใจงHายและตอบคำถามการ

ทดลองได<ตรงประเด็น 

39. ถ<าหากนักเรียนต<องการให<ผู<ท่ีศึกษาโครงงานของนักเรียนสามารถนำผลงานไปพัฒนาตHอยอดได< 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 เพราะเห็นสHวนท่ีผู<จัดทำโครงงานสามารถให<

ข<อเสนอแนะตHางๆ สำหรับผู<ท่ีสนใจได< 

40. “โครงงานการพัฒนาระบบควบคุมการเปzด-ปzดไฟด<วยเทคโนโลยี IoT” จากช่ือโครงงานน้ี มีคำสำคัญก่ีคำ 

อะไรบ<าง 

 ก. 2 คำ ได<แกH ระบบควบคุมการเปzด-ปzดไฟ และ เทคโนโลยี IoT 
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 ข. 3 คำ ได<แกH ระบบควบคุม ระบบควบคุมการเปzด-ปzดไฟ และ เทคโนโลยี IoT 

 ค. 3 คำ ได<แกH การพัฒนาระบบควบคุม ระบบควบคุมการเปzด-ปzดไฟ และ เทคโนโลยี IoT 

 ง. 4 คำ ได<แกH การพัฒนา ระบบควบคุม ระบบควบคุมการเปzด-ปzดไฟ และ เทคโนโลยี IoT 

ตอบ ก. 2 คำ ได<แกH ระบบควบคุมการเปzด-ปzดไฟ และ เทคโนโลยี IoT เพราะเป1นคำสำคัญท่ีควรนำไปขยาย

ความให<ชัดเจนมากย่ิงข้ึน และเป1นคำสำคัญของโครงงานน้ี 
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แบบประเมินช้ินงานนักเรียน 

การนำเสนอผลงาน 

คำช้ีแจง  ให<ผู<สอนประเมินแผนภาพระบบทางเทคโนโลยีท่ีซับซ<อนของผู<เรียน โดยใช<เกณฑQการประเมินดัง

ตารางท่ีกำหนด 

ท่ี ช่ือ-สกุล 
ประเด็นการประเมิน 

รวม 
ข.อ 1 ข.อ 2 ข.อ 3 ข.อ 4 

       

       

       

 

สรุปผลการประเมิน 

10 - 12  คะแนน ดีมาก 

7 - 9 คะแนน ดี 

4 - 6  คะแนน พอใช< 

< 4 คะแนน ปรับปรุง 

 

เกณฑJการประเมิน 

ประเด็นการประเมิน 3 คะแนน 2 คะแนน 1 คะแนน 

1. เน้ือหาท่ีนำเสนอ เน้ือหาสอดคล<องกับส่ิงท่ี

นำเสนอ ครบถ<วน และ

ถูกต<อง 

ขาด 1 ประเด็น  ขาด 2 ประเด็น 

2. เอกสารการนำเสนอ นHาสนใจ สวยงาม 

สอดคล<องกับส่ิงท่ี

นำเสนอ 

ขาด 1 ประเด็น  ขาด 2 ประเด็น 

3. ผู<นำเสนอ บุคลิกเหมาะสม พูด

ชัดเจน มีความม่ันใจ 

ขาด 1 ประเด็น  ขาด 2 ประเด็น 

4. การตอบคำถาม ตอบคำถามได<อยHาง

ม่ันใจ อยูHในประเด็น 

และถูกต<อง 

ขาด 1 ประเด็น  ขาด 2 ประเด็น 
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แบบประเมินสมรรถนะผู.เรียน 5 ด.าน 

คำช้ีแจง  ให<ผู<สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหวHางการเรียนการสอนและนอกเวลาเรียน  

 แล<วทำเคร่ืองหมาย / ลงในชHองท่ีตรงกับระดับคะแนน  

 

สมรรถนะท่ีประเมิน 

ระดับคุณภาพ 

 1 2 3 

1. ความสามารถในการส่ือสาร    

    1.1 มีความสามารถในการรับ-สHงสาร    

    1.2 มีความสามารถในการถHายทอดความรู<  ความคิด ความเข<าใจ

ของตนเองโดยใช<ภาษาอยHางเหมาะสม 

   

   1.3 ใช<วิธีการส่ือสารท่ีเหมาะสม    

2. ความสามารถในการคิด    

    2.1 มีความสามารถในการคิดวิเคราะหQ เพ่ือการสร<างองคQความรู<    

   2.2 มีความสามารถในการคิดเป1นระบบเพ่ือการสร<างองคQความรู<    

3. ความสามารถในการแก<ปUญหา      

    3.1 แก<ปUญหาโดยใช<เหตุผล    

    3.2 แสวงหาความรู<มาใช<ในการแก<ปUญหา    

    3.3 ตัดสินใจโดยคำนึงถึงผลกระทบตHอตนเองและผู<อ่ืน    

4. ความสามารถในการใช<ทักษะชีวิต    

   4.1 ทำงานและอยูHรHวมกับผู<อ่ืนด<วยความสัมพันธQอันดี    

  4.2 มีวิธีแก<ไขความขัดแย<งอยHางเหมาะสม    

5. ความสามารถในการใช<เทคโนโลยี    

   5.1 เลือกใช<ข<อมูลในการพัฒนาตนเองอยHางเหมาะสม     

5.2 เลือกใช<ข<อมูลในการทำงานและอยูHรHวมกันอยHางเหมาะสม    

เกณฑJการให.คะแนนพฤติกรรม       สรุปผลการประเมิน 

ปฏิบัติชัดเจนและสม่ำเสมอ 3  36 – 25  คะแนน ดีมาก 

ปฏิบัติชัดเจนและบHอยคร้ัง 2  24-13 คะแนน ดี 

ปฏิบัติบางคร้ัง 1   12-1 คะแนน พอใช< 

 


