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แผนการจัดการเรียนรู.ท่ี 5.5 

เร่ือง นำเสนอโครงงาน 

จำนวน 4 ช่ัวโมง 

 

1.สาระสำคัญและความคิดรวบยอด 

 การนำเสนอโครงงานนั้น สามารถนำเสนอได6หลากหลายวิธี ทั้งผ@านโปรแกรมนำเสนอ การนำเสนอ

ด6วยเจ6าของผู6พัฒนาโครงงานเอง การนำเสนอผ@านโปสเตอรI หรือจะเปLนการนำเสนอที่ประกอบด6วยเครื่องมือ

และผู6นำเสนอร@วมกัน ซึ่งทำให6การนำเสนอโครงงานมีความน@าสนใจมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้การนำเสนอนั้น ผู6นำเสนอ

ควรฝSกซ6อมและเตรียมการนำเสนอมาเปLนอย@างดี 

2.ตัวช้ีวัด/จุดประสงคKการเรียนรู. 

 ตัวช้ีวัด ว 4.1 ม.5/1 ประยุกตIใช6ความรู6และทักษะจากศาสตรIต@าง ๆ รวมทั้งทรัพยากร ในการทำ

โครงงานเพ่ือแก6ป\ญหาหรือพัฒนางาน 

 จุดประสงคKการเรียนรู. 

 1. เลือกวิธีนำเสนอโครงงานได6อย@างเหมาะสม 

 2. ออกแบบส่ือนำเสนอโครงงานได6สอดคล6องกับผลงาน 

 3. นำเสนอผลงานโครงงานได6ชัดเจนและเข6าใจง@าย 

3.สาระการเรียนรู.  

- นำเสนอโครงงาน 

4.สมรรถนะสำคัญ 

1. ความสามารถในการส่ือสาร 

2. ความสามารถในการใช6เทคโนโลยี 

3. ความสามารถในการคิด 

4. ความสามารถในการแก6ป\ญหา 

5. ความสามารถในการใช6ทักษะชีวิต 

5.คุณลักษณะอันพึงประสงคK 

1. มีวินัย 

 2. ใฝaเรียนรู6 

 3. มุ@งม่ันในการทำงาน 

6.กิจกรรมการเรียนรู. (การสอนแบบร@วมมือ: กิจกรรมกลุ@ม) 

 ช่ัวโมงท่ี 1   

 ข้ันนำเข.าสูTบทเรียน 

1. ครูให6นักเรียนร@วมกันแสดงความคิดเห็นว@าผู6นำเสนอโครงงานที่ดีควรมีลักษณะอย@างไร และควรมี

องคIประกอบท่ีใช6ในการนำเสนออะไรบ6าง 
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2. ครูสรุปลักษณะสำคัญของการนำเสนอโครงงานท่ีดี และผู6ฟ\งท่ีดี 

 
ข้ันสอน 

3. ครูสุ@มนักเรียนแต@ละกลุ@มข้ึนมานำเสนอโครงงาน โดยแต@ละกลุ@มมีเวลานำเสนอโครงงานกลุ@มละ 10 

นาที ตอบคำถามข6อสงสัยของเพ่ือนและครู 5 นาที 

4. นักเรียนท่ีเปLนผู6ฟ\งมีหน6าท่ีจดบันทึกส่ิงสำคัญต@าง ๆ ท่ีได6จากการฟ\งการนำเสนอโครงงาน 

5. นักเรียนทีเปLนผู6ฟ\งสรุปองคIความรู6ท่ีได6จากการฟ\งโครงงานของเพ่ือนแต@ละกลุ@ม 

6. กลุ@มท่ีนำเสนอโครงงานสรุปส่ิงท่ีได6จากการเรียนวิชากการออกแบบและเทคโนโลยี 



149 

 
ข้ันสรุป 

7. นักเรียนร@วมกันสรุปองคIความรู6ในการทำโครงงานด6วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม และ

องคIความรู6 ทักษะท่ีได6จากการเรียน 

8. ครูสรุปในประเด็นอ่ืน ๆ เพ่ิมเติมท่ียังไม@ครบถ6วน 

9. นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียนเร่ืองโคงงานกับการแก6ป\ญหา เปLนเวลา 10 นาที 

 

7.การวัดและประเมินผล 

วิธีการ เคร่ืองมือ เกณฑK 

ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน แบบทดสอบหลังเรียน ผ@านเกณฑIร6อยละ 75 

ตรวจโครงงาน แบบประเมินโครงงาน ผ@านเกณฑIร6อยละ 75 

ประเมินคุณลักษณะและ

ความสามารถ 

แบบประเมินคุณลักษณะและ

ความสามารถ 

ระดับคุณภาพต้ังแต@ 3.50 ข้ึนไป 

 

8.ส่ือและแหลTงเรียนรู. 

 1. เว็บไซตIส่ือการเรียนการสอน www.dt.nattapon.com 

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

ผลการจัดการเรียนรู6     

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

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

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

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

ป\ญหา และอุปสรรค 

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

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

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

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

แนวทางแก6ไข / แนวทางการพัฒนา 

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

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

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

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

 

      ลงช่ือ....................................ครูผู6สอน 

       ( นายณัฐพล บัวอุไร ) 

 

ความคิดเห็นของผู.นิเทศ 

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

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

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

              (นางสาวจิรภิญญา วงษIตรีศรี)  

      ผู6นิเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

1. องคIประกอบของแผนการสอนมีความครบถ6วนสมบูรณI 

2. สามารถนำไปใช6ในการจัดการเรียนการสอนได6จริง 
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แบบทดสอบกTอนเรียน 

เร่ือง โครงงานกับการแก.ป\ญหา 

คำช้ีแจง  ให6นักเรียนเลือกคำตอบข6อท่ีถูกต6องมากท่ีสุด  

พิจารณาบทคัดย@อโครงงานต@อไปน้ีตอบคำถามข6อ 1-5 

โครงงานสะเต็มศึกษาเร่ืองเคร่ืองมือการเก็บมังคุด มีวัตถุประสงคIเพ่ือประดิษฐIตะขอเก็บมังคุดท่ีทำให6เก็บ

มังคุดได6อย@างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เปLนโครงงานท่ีประเภทส่ิงประดิษฐIท่ีจะช@วยให6เกษตรกรสามารถเก็บ

มังคุดได6อย@างสะดวกและรวดเร็ว โดยการนำเคร่ืองมือการเก็บมังคุดท่ีประดิษฐIข้ึนไปทดลองเก็บมังคุด

เปรียบเทียบกับการใช6ตะขอเก็บมังคุดแบบธรรมดา พบว@า เคร่ืองมือการเก็บมังคุดท่ีประดิษฐIข้ึนสามารถเก็บ

มังคุดได6มากกว@าแบบธรรมดาร6อยละ 8 ในเวลาท่ีใช6ในการเก็บมังคุด 1 ช่ัวโมง 

1. ป\ญหาของโครงงานน้ีคืออะไร 

 ก. การเก็บมังคุดท่ีไม@มีประสิทธิภาพเท@าท่ีควร 

 ข. เกษตรกรไม@มีเคร่ืองมือเก็บมังคุด 

 ค. ตะขอเก็บมังคุดแบบเดิมไม@เพียงพอ 

 ง. ผลผลิตของมังคุดมีจำนวนมากทำให6เก็บไม@ทัน 

ตอบ ก. การเก็บมังคุดท่ีไม@มีประสิทธิภาพเท@าท่ีควร โดยพิจารณาจากวัตถุประสงคIคือเพ่ือประดิษฐIตะขอเก็บ

มังคุดท่ีทำให6เก็บมังคุดได6อย@างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

2. โครงงานน้ีเปLนโครงงานประเภทใด 

 ก. โครงงานประเภททดลอง 

 ข. โครงงานประเภทสำรวจ 

 ค. โครงงานประเภทส่ิงประดิษฐI 

 ง. โครงงานประเภทนวัตกรรมใหม@ 

ตอบ ค. โครงงานประเภทส่ิงประดิษฐI เพราะผู6จัดทำโครงงานได6ประดิษฐIตะขอเก็บมังคุดข้ึนมาเพ่ืออำนวย

ความสะดวกให6กับเกษตรกร 

3. ตัวแปรตามของโครงงานน้ีคืออะไร 

 ก. รูปแบบตะขอท่ีประดิษฐIข้ึน 

 ข. ประสิทธิภาพของตะขอท่ีประดิษฐIข้ึน 

 ค. เวลาท่ีใช6ในการเก็บมังคุด 

 ง. จำนวนมังคุดท่ีเก็บได6ใน 1 ช่ัวโมง 

ตอบ ข. ประสิทธิภาพของตะขอท่ีประดิษฐIข้ึน ซ่ึงหมายถึงจำนวนมังคุดท่ีเก็บเก่ียวได6ในเวลา 1 ช่ัวโมงเม่ือ

เทียบกับตะขอแบบเดิม 

4. หากใช6กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมร@วมด6วย โครงงานน้ีจะเปLนโครงงานท่ีสอดคล6องกับสาขาใด 

 ก. โครงงานวิทยาศาสตรI 

 ข. โครงงานคณิตศาสตรI 
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 ค. โครงงานคอมพิวเตอรI 

 ง. โครงงานสะเต็มศึกษา 

ตอบ ง. โครงงานสะเต็มศึกษา เพราะมีองคIประกอบครบถ6วนท้ังทางด6านวิทยาศาสตรI คณิตศาสตรI เทคโนโลยี 

และการออกแบบเชิงวิศวกรรม 

5. ถ6านักเรียนเปLนผู6ทำโครงงานน้ีจะเขียนข6อเสนอแนะในการพัฒนาต@อยอดโครงงานน้ีอย@างไร 

 ก. พัฒนาโครงงานส่ิงประดิษฐIน้ีให6สามารถเก็บมังคุดให6ดีย่ิงข้ึน 

 ข. พัฒนาโครงงานส่ิงประดิษฐIน้ีให6มีน้ำหนักเบา แข็งแรง ทนทาน 

 ค. พัฒนาโครงงานส่ิงประดิษฐIน้ีให6มีต6นทุนการผลิตท่ีถูกลง 

 ง. พัฒนาโครงานส่ิงประดิษฐIน้ีให6สามารถเก็บเก่ียวผลผลิตชนิดอ่ืนๆ ได6 

ตอบ ง. พัฒนาโครงานส่ิงประดิษฐIน้ีให6สามารถเก็บเก่ียวผลผลิตชนิดอ่ืนๆ ได6 เพ่ือให6ผู6ท่ีสนใจสามารถนำไปต@อ

ยอดพัฒนาและประยุกตIใช6ในการเก็บเก่ียวผลผลิตประเภทอ่ืนๆ ได6 

พิจารณาบทคัดย@อโครงงานต@อไปน้ีตอบคำถามข6อ 6-10 

โครงงาน เร่ืองสเปรยIหอมไล@ยุงจากตะไคร6 มีจุดมุ@งหมายเพ่ือต6องการนำทรัพยากรในธรรมชาติมาประยุกตIใช6ให6

เกิดประโยชนI และเพ่ือปxองกันยุงลายท่ีเปLนพาหะนำโรคไข6เลือดออก เน่ืองจากฤดูฝนในแต@ละปzน้ันมีผู6ปaวยและ

เสียชีวิตจากไข6เลือดออกเปLนจำนวนมาก ผู6จัดทำโครงงานจึงได6ระบุป\ญหา ค6นหาข6อมูล และออกแบบวิธีการ

แก6ป\ญหาเก่ียวกับการปxองกันยุงลาย ซ่ึงจากการศึกษาพบว@าสารสกัดจากตะไคร6น้ันสามารถนำมากำจัดยุงได6

และมีกล่ินหอม 

6. ป\ญหาของโครงงานน้ีคืออะไร 

 ก. การระบาดของยุงลายในฤดูฝน 

 ข. การใช6ทรัพยากรธรรมชาติให6เกิดประโยชนI 

 ค. ไข6เลือดออกระบาด 

 ง. ต6องการสารกำจัดยุงท่ีมีกล่ินหอม 

ตอบ ก. การระบาดของยุงลายในฤดูฝน ซ่ึงเปLนป\ญหาท่ีจะนำมาซ่ึงโรคไข6เลือดออก 

7. โครงงานน้ีเปLนโครงงานประเภทใด 

 ก. โครงงานประเภทนวัตกรรมใหม@ 

 ข. โครงงานประเภทสำรวจ 

 ค. โครงงานประเภทส่ิงประดิษฐI 

 ง. โครงงานประเภททดลอง 

ตอบ ง. โครงงานประเภททดลอง โดยการนำสารสกัดจากตะไคร6มาทดสอบการไล@และกำจัดยุงลาย 

8. ตัวแปรต6นของโครงงานน้ีคืออะไร 

 ก. จำนวนยุงลายท่ีกำจัดได6 

 ข. สารสกัดจากตะไคร6 

 ค. จำนวนผู6ท่ีเปLนไข6เลือดออก 
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 ง. ปริมาณสารสกัดจากตะไคร6ท่ีนำมาใช6 

ตอบ ข. สารสกัดจากตะไคร6 คือตัวแปรท่ีนำมาศึกษาและส@งผลต@อการกำจัดยุงลาย 

9. ตัวแปรตามของโครงงานน้ีคืออะไร 

 ก. จำนวนยุงลายท่ีกำจัดได6 

 ข. สารสกัดจากตะไคร6 

 ค. จำนวนผู6ท่ีเปLนไข6เลือดออก 

 ง. ปริมาณสารสกัดจากตะไคร6ท่ีนำมาใช6 

ตอบ ก. จำนวนยุงลายท่ีกำจัดได6 เปLนตัวแปรท่ีเกิดจากการนำสารสกัดจากตะไคร6ไปทดลองใช6 

10. หากโครงงานน้ีเปLนโครงงานสะเต็มศึกษา ควรจัดอยู@ในประเภทใดของโครงงานสะเต็มศึกษา 

 ก. โครงงานสะเต็มศึกษาท่ีเก่ียวกับส่ิงแวดล6อม 

 ข. โครงงานสะเต็มศึกษาท่ีเก่ียวกับการเกษตร 

 ค. โครงงานสะเต็มศึกษาท่ีเก่ียวกับพลังงาน 

 ง. โครงงานสะเต็มศึกษาท่ีเก่ียวกับการประยุกตIใช6งาน 

ตอบ ง. โครงงานสะเต็มศึกษาท่ีเก่ียวกับการประยุกตIใช6งาน โดยนำองคIความรู6ด6านสมุนไพรมาสกัดเปLนสาร

สกัดตะไคร6เพ่ือไล@ยุง 
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แบบประเมินช้ินงานนักเรียน 

โครงงานเทคโนโลยี 

คำช้ีแจง  ให6ผู6สอนประเมินแผนภาพระบบทางเทคโนโลยีท่ีซับซ6อนของผู6เรียน โดยใช6เกณฑIการประเมินดัง

ตารางท่ีกำหนด 

ท่ี กลุTมท่ี 
ประเด็นการประเมิน 

รวม 
ข.อ 1 ข.อ 2 ข.อ 3 ข.อ 4 

       

       

       

 

สรุปผลการประเมิน 

15 - 18  คะแนน ดีมาก 

11 - 14 คะแนน ดี 

7 - 10  คะแนน พอใช6 

< 7 คะแนน ปรับปรุง 

 

เกณฑKการประเมิน 

ประเด็นการประเมิน 3 คะแนน 2 คะแนน 1 คะแนน 

1. หัวข6อ น@าสนใจ ไม@ซ้ำ และมี

ความคิดสร6างสรรคI 

ขาด 1 ประเด็น  ขาด 2 ประเด็น 

2. เอกสารท่ีเก่ียวข6อง เอกสารครบถ6วน 

มีการอ6างอิง 

น@าเช่ือถือ 

ขาด 1 ประเด็น  ขาด 2 ประเด็น 

3. ข้ันตอนการ

ดำเนินงาน 

มีแผนการดำเนินงาน 

ระบุข้ันตอนการ

ดำเนินงาน และอธิบาย

ได6ครบทุกบวนการ 

ขาด 1 ประเด็น  ขาด 2 ประเด็น 

4. กระบวนการ

ออกแบบเชิงวิศวกรรม 

มีการใช6แนวคิดเชิง

ออกแบบ ใช6การ

ออกแบบเชิงวิศวกรรม

ได6ถูกต6อง มีเหตุผลใน

การตัดสินใจ 

ขาด 1 ประเด็น  ขาด 2 ประเด็น 
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ประเด็นการประเมิน 3 คะแนน 2 คะแนน 1 คะแนน 

5. สรุปผล สรุปได6ชัดเจน สอดคล6อง

กับวัตถุประสงคI 

ครอบคลุมทุกประเด็น 

ขาด 1 ประเด็น  ขาด 2 ประเด็น 

6. การนำเสนอ นำเสนอผ@านส่ือต@าง ๆ 

ได6น@าสนใจ เข6าใจง@าย 

และตรงตามเวลาท่ี

กำหนด 

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

คำช้ีแจง  ให6ผู6สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว@างการเรียนการสอนและนอกเวลาเรียน  

 แล6วทำเคร่ืองหมาย / ลงในช@องท่ีตรงกับระดับคะแนน  

 

สมรรถนะท่ีประเมิน 

ระดับคุณภาพ 

 1 2 3 

1. ความสามารถในการส่ือสาร    

    1.1 มีความสามารถในการรับ-ส@งสาร    

    1.2 มีความสามารถในการถ@ายทอดความรู6  ความคิด ความเข6าใจ

ของตนเองโดยใช6ภาษาอย@างเหมาะสม 

   

   1.3 ใช6วิธีการส่ือสารท่ีเหมาะสม    

2. ความสามารถในการคิด    

    2.1 มีความสามารถในการคิดวิเคราะหI เพ่ือการสร6างองคIความรู6    

   2.2 มีความสามารถในการคิดเปLนระบบเพ่ือการสร6างองคIความรู6    

3. ความสามารถในการแก6ป\ญหา      

    3.1 แก6ป\ญหาโดยใช6เหตุผล    

    3.2 แสวงหาความรู6มาใช6ในการแก6ป\ญหา    

    3.3 ตัดสินใจโดยคำนึงถึงผลกระทบต@อตนเองและผู6อ่ืน    

4. ความสามารถในการใช6ทักษะชีวิต    

   4.1 ทำงานและอยู@ร@วมกับผู6อ่ืนด6วยความสัมพันธIอันดี    

  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@อยคร้ัง 2  24-13 คะแนน ดี 

ปฏิบัติบางคร้ัง 1   12-1 คะแนน พอใช6 

 


