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คำนำคำนำ

  คูมือ ครู  แผนการ จัดการ เรียนรู  เทคโนโลยี สารสนเทÈ  ม.   3เลมนี้เปนสื่อการเรียนรูที่จัดทำขึ้น
เพือ่ใชเปนแนวทางในการจดัการเรยีนรูโดยยดึหลกัการออกแบบการจดัการเรยีนรูแบบBackwardDesign
ที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง (Child-Centered) ตามหลักการยึดผูเรียนเปนสำคัญ สงเสริมใหนักเรียน
มีสวนรวมในกิจกรรมและกระบวนการเรียนรู สามารถสรางองคความรูไดดวยตนเองทั้งเปนรายบุคคล
และรายกลุม โดยครูมีบทบาทหนาที่เอื้ออำนวยความสะดวกใหนักเรียนประสบผลสำเร็จ สนับสนุนให
นักเรียนมีโอกาสฝกปฏิบัติงานทั้งในหองเรียนและนอกหองเรียน สามารถเชื่อมโยงความรูในกลุมสาระ
การเรียนรูอื่น ๆ  ไดในเชิงบูรณาการดวยวิธีการที่หลากหลาย เนนกระบวนการคิดวิเคราะห สังเคราะห
และสามารถสรางองคความรูไดดวยตนเองทำใหนกัเรยีนไดรบัการพฒันาสมรรถนะสำคญัและคณุลกัษณะ
อันพึงประสงคตามที่หลักสูตรกำหนดนำไปสูการอยูรวมกันในสังคมอยางสันติสุข
 การจัดทำคูมือครู แผนการจัดการเรียนรู เทคโนโลยีสารสนเทศเลมนี้ไดจัดทำตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งครอบคลุมสาระมาตรฐานการเรียนรู สาระที่ 3
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารภายในเลมไดนำเสนอแผนการจดัการเรยีนรูเปนรายชัว่โมงตามหนวย
การเรียนรูเพื่อใหครูนำไปใชในการจัดการเรียนรูไดสะดวกยิ่งขึ้นนอกจากนี้แตละหนวยการเรียนรูยังมี
การวัดและประเมินผลการเรียนรูทั้ง3ดานไดแกดานความรูดานคุณธรรมจริยธรรมและคานิยม
และดานทักษะ/กระบวนการทำใหทราบผลการเรียนรูแตละหนวยการเรียนรูของนักเรียนไดทันที
 คูมือครูแผนการจัดการเรียนรูนำเสนอเนื้อหาแบงเปน3ตอนคือ
  ตอน ที่  1  คำ ชี้ แจง การ จัด แผนการ จัดการ เรียนรู  ประกอบดวยแนวทางการใชแผนการจัดการ
เรียนรูสัญลักษณลักษณะกิจกรรมการเรียนรูการออกแบบการจัดการเรียนรูแบบBackwardDesign
(BwD) เทคนิคและวิธีการจัดการเรียนรู–การวัดและประเมินผลการเรียนรู ตารางวิเคราะหมาตรฐาน
การเรียนรูและตัวชี้วัดชั้นปและโครงสรางการแบงเวลารายชั่วโมงในการจัดการเรียนรู
  ตอน ที่  2   แผนการ จัดการ เรียนรู  ไดเสนอแนะแนวทางการจัดการเรียนรูแตละหนวยการเรียนรู
ในสื่อการเรียนรู สมบูรณแบบ และหนังสือเรียน โดยมีผังมโนทัศนเปาหมายการเรียนรูและขอบขาย
ภาระงานผังการออกแบบการจัดการเรียนรูและแบงเปนแผนยอยรายชั่วโมงซึ่งแผนการจัดการเรียนรู
แตละแผนมีองคประกอบครบถวนตามแนวทางการจัดทำแผนการจัดการเรียนรูของสถานศึกษา
  ตอน ที่  3  เอกสาร/ ความรู เสริม สำหรับ ครู ประกอบดวยแบบทดสอบตางๆ ไดแกแบบทดสอบ
กอนเรียนและหลังเรียน แบบทดสอบปลายป แบบประเมินผลงาน แบบประเมินพฤติกรรม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงคดานตาง ๆ  ของนักเรียน และความรูเสริมสำหรับครู ซึ่งบันทึกลงในซีดี
(CD)เพื่ออำนวยความสะดวกใหแกครูหรือผูสอน
  คูมือ ครู  แผนการ จัดการ เรียนรู  เทคโนโลยี สารสนเทÈ  ม.  3 เลมนี้ไดออกแบบการเรียนรู
ดวยเทคนิคและวิธีการสอนอยางหลากหลาย หวังวาจะเปนประโยชนตอการนำไปประยุกตใชในการ
จัดการเรียนรูใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมของนักเรียนตอไป
             
          คณะ ผูจัดทำ 
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 คูมือครู แผนการจัดการเรียนรู เทคโนโลยีสารสนเทศเลมนี้จัดทำขึ้นเพื่อเปนแนวทางใหครูใช
ประกอบการจัดการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งการแบงหนวยการเรียนรูสำหรับ
จัดทำแผนการจัดการเรียนรูรายชั่วโมงในคูมือครูแผนการจัดการเรียนรูเลมนี้แบงเนื้อหาเปน4หนวย
สามารถใชควบคูกบัหนงัสอืเรยีนรายวชิาพืน้ฐานเทคโนโลยีสารสนเทศชัน้มธัยมศกึษาปที่3และสือ่การ
เรียนรูเทคโนโลยีสารสนเทศสมบูรณแบบชั้นมัธยมศึกษาปที่3ประกอบดวยหนวยการเรียนรูดังนี้
 หนวยการเรียนรูที่1หลักการทำโครงงาน
 หนวยการเรียนรูที่2โปรแกรมภาษาขั้นพื้นฐาน
 หนวยการเรียนรูที่3การนำเสนองาน
 หนวยการเรียนรูที่4MicrosoftPowerPoint
 แผนการจัดการเรียนรูเลมนี้ไดนำเสนอรายละเอียดไวครบถวนตามแนวทางการจัดทำแผนการ
จัดการเรียนรูของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน
ใหนักเรียนไดพัฒนาองคความรู สมรรถนะสำคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงคไวอยางครบถวน
ตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐานพทุธศกัราช2551ซึง่ครูควรศกึษาแผนการจดัการเรยีนรูนี้
ใหละเอียดเพื่อปรับใชใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมสถานการณและสภาพของนักเรียน
 ในแตละหนวยการเรียนรูจะแบงแผนการจัดการเรียนรูออกเปนรายชั่วโมง ซึ่งมีจำนวนชั่วโมง
มากนอยไมเทากันขึ้นอยูกับความยาวของเนื้อหาสาระและในแตละหนวยการเรียนรูมีองคประกอบดังนี้
  1 .   ผงั มโนทÈัน เป‡าหมาย การ เรยีนรู และ ขอบขาย ภาระ งาน แสดงขอบขายเนือ้หาการจดัการเรยีนรู
ที่ครอบคลุมความรูคุณธรรมจริยธรรมคานิยมทักษะ/กระบวนการและภาระงาน/ชิ้นงาน
  2 .  กรอบ แนวคดิ การ ออก แบบ การ จดัการ เรยีนรู แบบ  B w D  (BackwardDesignTemplate)เปน
ผังแสดงแนวคิดในการจัดการเรียนรูของแตละหนวยการเรียนรูแบงเปน3ขั้นไดแก
    ขั้น ที่  1 ผลลัพธปลายทางที่ตองการใหเกิดขึ้นกับนักเรียน
    ขั้น ที่  2 ภาระงานและการประเมินผลการเรียนรูซึ่งเปนหลักฐานที่แสดงวานักเรียนมีผลการ
เรียนรูตามที่กำหนดไวอยางแทจริง
    ขั้น ที่  3 แผนการจัดการเรียนรูจะระบุวาในหนวยการเรียนรูนี้แบงเปนแผนการจัดการเรียนรู
กี่แผนและแตละแผนใชเวลาในการจัดกิจกรรมกี่ชั่วโมง
  3 .  แผนการ จัดการ เรียนรู  เปนแผนการจัดการเรียนรูตามกรอบแนวคิดการออกแบบการจัดการ
เรียนรูแบบBwDประกอบดวย
    3 . 1   ชื่อ แผนการ จัดการ เรียนรู ประกอบดวยลำดับที่ของแผน ชื่อแผน และเวลาเรียน เชน
แผนการจัดการเรียนรูที่1เรื่องลักษณะของโครงงานเวลา2ชั่วโมง
    3 . 2   สาระสำคญั เปนความคดิรวบยอดของเนือ้หาที่นำมาจดัการเรยีนรูในแตละแผนการจดัการ
เรียนรู

1. แนวทางการใชแผนการจัดการเรียนรู
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    3 . 3   ตวั ชี ้วดั ชัน้ปเปนตวัชี้วดัที่ใชตรวจสอบนกัเรยีนหลงัจากเรยีนจบเนือ้หาที่นำเสนอในแตละ
แผนการจัดการเรียนรูนั้นๆ ซึ่งสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรูของหลักสูตร
    3 . 4   จดุประสงค การ เรยีนรู  เปนสวนที่บอกจดุมุงหมายที่ตองการใหเกดิขึน้กบันกัเรยีนภายหลงั
จากการเรียนจบในแตละแผนทั้งในดานความรู (K) ดานคุณธรรม จริยธรรม และคานิยม (A)และ 
ดานทักษะ/กระบวนการ (P) ซึ่งสอดคลองสัมพันธกับตัวชี้วัดชั้นปและเนื้อหาในแผนการจัดการ 
เรียนรูนั้นๆ 
    3 . 5  การ วัด และ ประเมินผล การ เรียนรู  เปนการตรวจสอบผลการจัดการเรียนรูวา หลังจาก
จัดการเรียนรูในแตละแผนการจัดการเรียนรูแลว นักเรียนมีพัฒนาการ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
เปาหมายที่คาดหวังไวหรือไม และมีสิ่งที่จะตองไดรับการพัฒนา ปรับปรุง หรือสงเสริมในดานใดบาง 
ดงัน้ันในแตละแผนการจัดการเรียนรูจึงไดออกแบบวิธีการและเคร่ืองมือในการวัดและประเมินผลการเรียนรู
ดานตางๆ ของนักเรียนไวอยางหลากหลายเชนการทำแบบทดสอบการตอบคำถามสั้นๆ การตรวจ 
ผลงานการสงัเกตพฤตกิรรมทัง้ที่เปนรายบคุคลและเปนรายกลุมเปนตนโดยเนนการปฏบิตัิใหสอดคลอง
และเหมาะสมกับตัวชี้วัดและมาตรฐานการเรียนรู
   วธิกีารและเครือ่งมอืในการวดัและประเมนิผลการเรยีนรูเหลานี้ครูสามารถนำไปใชประเมนิ
นักเรียนไดทั้งในระหวางการจัดการเรียนรูและการทำกิจกรรมตาง ๆ  ตลอดจนการนำความรูไปใชใน 
ชีวิตประจำวัน
    3 . 6  สาระ การ เรียนรู  เปนหัวขอยอยที่นำมาจัดการเรียนรูในแตละแผนการจัดการเรียนรู 
ซึ่งสอดคลองกับสาระการเรียนรูแกนกลาง
    3 . 7   แนวทาง บูรณาการ เปนการเสนอแนะแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรูในเรื่องที่เรียน 
ของแตละแผนใหเชือ่มโยงสมัพนัธกนักบัสาระการเรยีนรูอืน่ๆ ไดแกภาษาไทยคณติศาสตรวทิยาศาสตร
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ และภาษาตางประเทศ เพื่อให 
การเรียนรูสอดคลองและครอบคลุมสถานการณจริง
    3 . 8 กระบวนการ จดัการ เรยีนรู เปนการเสนอแนวทางการจดักจิกรรมการเรยีนรูในเนือ้หาแตละ
เรื่องโดยใชแนวคิดและทฤษฎีการเรียนรูตางๆ ตามความเหมาะสมทั้งนี้เพื่อใหครูนำไปใชประโยชนใน
การวางแผนการจัดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งกระบวนการจัดการเรียนรูประกอบดวย 5 ขั้น
ไดแก
   ขั้นที่1ขั้นนำเขาสูบทเรียน
   ขั้นที่2ขั้นสอน
   ขั้นที่3ขั้นสรุป
   ขั้นที่4ขั้นฝกฝนนักเรียน
   ขั้นที่5ขั้นนำไปใช
    3 . 9   กิจกรรม เสนอ แนะ เปนกิจกรรมสำหรับใหนักเรียนไดพัฒนาเพิ่มเติมในดานตาง ๆ 
นอกเหนือจากที่ไดจัดการเรียนรูมาแลวในชั่วโมงเรียน กิจกรรมเสนอแนะมี 2 ลักษณะ คือ กิจกรรม 
สำหรับกลุมสนใจพิเศษ จัดใหแกผูที่มีความสามารถพิเศษ และตองการศึกษาคนควาในเนื้อหานั้น ๆ 
ใหลึกซึ้งกวางขวางยิ่งขึ้น และกิจกรรมสำหรับฝกทักษะเพิ่มเติม จัดใหแกผูที่ตองการเรียนรูใหครบตาม
เปาหมายซึ่งมีลักษณะเปนการซอมเสริมความรูใหแกนักเรียน 
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    3 . 1 0  สือ่/ แหลง การ เรยีนรู เปนรายชือ่สือ่การเรยีนรูทกุประเภทที่ใชในการจดัการเรยีนรูซึง่มีทัง้
สื่อธรรมชาติสื่อสิ่งพิมพสื่ออิเล็กทรอนิกสและสื่อบคุคลเชนหนังสือเอกสารความรูรูปภาพเครือขาย
อินเทอรเน็ตวีดิทัศนปราชญชาวบานเปนตน
    3 . 1 1   บันทึก หลัง การ จัดการ เรียนรู เปนสวนที่ใหครูบันทึกผลการจัดการเรียนรูวาประสบ 
ความสำเร็จหรือไม มีปญหาหรืออุปสรรคอะไรเกิดขึ้นบาง ไดแกไขปญหาและอุปสรรคนั้นอยางไร และ 
ขอเสนอแนะสำหรับการจัดการเรียนรูครั้งตอไป
 นอกจากนี้ยังอำนวยความสะดวกใหครู โดยจัดทำแบบทดสอบ แบบประเมินผลการจัดกิจกรรม
แบบประเมินผลพฤติกรรมดานตางๆ และความรูเสริมสำหรับครูบันทึกลงในซีดี(CD)ประกอบดวย
  1.  แบบทดสอบ กอน เรียน และ หลัง เรียน เปนแบบทดสอบเพื่อใชวัดและประเมินผลนักเรียน
กอนการจัดการเรียนรูและหลังการจัดการเรียนรู
   2 . แบบ ทด สอบปลายป เปนแบบทดสอบเพื่อใชวัดและประเมินผลการเรียนรูปลายป ซึ่ง
ประเมินผล3ดานไดแก
   1)ดานความรูมีแบบทดสอบทั้งที่เปนแบบปรนัยและอัตนัย
   2)ดานคุณธรรมจริยธรรมและคานิยมเปนตารางประเมิน
   3)ดานทักษะ/กระบวนการเปนตารางประเมิน
   3. แบบ ประเมินผล การ จัด กิจกรรม ตาง  ๆ  เชนแบบประเมินผลงานแบบบันทึกความรู
  4 .  ความรู เสริม สำหรับ ครูเปนการนำเสนอความรูในเรื่องตางๆ แกครูเชน
   1)หลักการจัดทำแฟมสะสมผลงาน (Portfolio) และวิธีการคัดเลือกผลงานเพื่อเก็บ 
ในแฟมสะสมผลงาน
   2)ความรูเรื่องโครงงาน
  5.  แบบฟอรม โครงสราง แผนการ จัดการ เรียนรู ที่ออกแบบการจัดการเรียนรูแบบBackward 
Design ครูควรศึกษาแผนการจัดการเรียนรูเพื่อเตรียมการสอนอยางมีประสิทธิภาพและจัดกิจกรรม 
ใหนักเรียนไดพัฒนาครบทุกสมรรถนะสำคัญที่กำหนดไวในหลักสูตร กลาวคือ สมรรถนะในการสื่อสาร
การคิด การแกปญหา การใชทักษะชีวิต และการใชเทคโนโลยี รวมถึงคุณลักษณะอันพึงประสงค 
ตามหลักสูตรและกิจกรรมเสนอแนะเพื่อการเรียนรูเพิ่มเติมใหเต็มตามศักยภาพของนักเรียนแตละคน 
ซึ่งไดกำหนดไวในแผนการจัดการเรียนรูนี้แลว
 นอกจากนี้ ครูสามารถปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรูใหสอดคลองกับสภาพความพรอมของ
นักเรียนและสถานการณเฉพาะหนา ซึ่งจะใชเปนผลงานเพื่อเลื่อนวิทยฐานะได แผนการจัดการเรียนรูนี้ 
ไดอำนวยความสะดวกใหครู โดยไดพิมพโครงสรางแผนการจัดการเรียนรูที่ออกแบบการจัดการเรียนรู 
แบบBackwardDesignใหครูเพิ่มเติมเฉพาะสวนที่ครูปรับปรุงเองไวดวยแลว
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 สัญลักษณลักษณะกิจกรรมการเรียนรูเปนเครื่องหมายที่ปรากฏอยูในสื่อการเรียนรู เทคโนโลยี
สารสนเทศสมบูรณแบบและแบบฝกทักษะรายวิชาพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศทุกเลมโดยกำหนด
สญัลกัษณกำกบักจิกรรมการเรยีนรูไวทกุกจิกรรมเพือ่ชวยใหครูและนกัเรยีนทราบลกัษณะที่ตองการเนน
ของกิจกรรมนั้นๆ เพื่อที่จะจัดกิจกรรมใหบรรลุเปาหมายสัญลักษณลักษณะกิจกรรมการเรียนรูมีดังนี้

  1.สัÞลักÉ³หลักของกลØมสาระการเรียนรูการงานอาªีพและเทคâนâลยี
 
    โครงงาน เปนกิจกรรมที่มุงพัฒนาการคิดการวางแผนและการแกปญหา
 
   การ พ²ันา กระบวนการ คดิ เปนกจิกรรมที่กำหนดใหนกัเรยีนไดใชกระบวนการคดิเพือ่เพิม่พนู
  ทักษะการคิดดานตางๆ ของตนเอง
 
   การ ประยุกต ใช ใน ชีวิต ประจำวัน  เปนกิจกรรมที่กำหนดใหนักเรียนนำความรูและทักษะไปใช
  แกปญหาในสถานการณจริงในชีวิตประจำวัน
 
   การ ปฏิบัติ จริง/ ½ƒก ทักษะ เปนกิจกรรมที่กำหนดใหนักเรียนไดฝกปฏิบัติเพื่อใหเกิดทักษะ
  ซึ่งจะชวยใหการเรียนรูเปนไปตามเปาหมายและเกิดความเขาใจที่คงทน
 
   การ คิด สรางสรรค  เปนกิจกรรมที่กำหนดใหนักเรียนไดพัฒนาความคิดสรางสรรคลักษณะ
  ตาง ๆ  ไดแก ความคิดริเริ่ม ความคลองในการคิด ความยืดหยุนในการคิด และความคิด
  ÅะàÍÕÂดÅÍÍ
 
  2.สัÞลักÉ³เสริมของกลØมสาระการเรียนรูการงานอาªีพและเทคâนâลยี
 
   การ ทำประโยชน ให สังคม เปนกิจกรรมที่กำหนดใหนักเรียนนำความรูไปปฏิบัติในการทำ
  ประโยชนแกสวนรวมเพื่อใหอยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุข
 
   การ Èึกษา คนควา/ สืบคน เปนกิจกรรมที่กำหนดใหนักเรียนศึกษาคนควาหรือสืบคนขอมูล
  จากแหลงการเรียนรูตางๆ เพื่อสรางองคความรูดวยตนเอง
 
   การ สำรวจ เปนกจิกรรมที่กำหนดใหนกัเรยีนสำรวจและรวบรวมขอมลูเพือ่นำมาศกึษาวเิคราะห
  หาเหตุหาผลและสรุปขอมูลเพื่อใหเกิดองคความรูดวยตนเอง

2. สัญลักษณลักษณะกิจกรรมการเรียนรู
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    การ สังเกต เปนกิจกรรมที่กำหนดใหนักเรียนรูจักสังเกตสิ่งที่ตองการเรียนรูจนสามารถสราง
  องคความรูไดอยางเปนระบบและมีเหตุผล
 
   ทักษะ การ พูด เปนกิจกรรมที่กำหนดใหนักเรียนไดพัฒนาทักษะการพูดประเภทตางๆ 
 
   กิจกรรม สำหรับ กลุม พิเÈษ เปนกิจกรรมสำหรับใหนักเรียนใชพัฒนาการเรียนรูเพื่อเติมเต็ม
  ศักยภาพการเรียนรูของตนเอง
 
  กิจกรรม สำหรับ ซอม เสริม เปนกิจกรรมสำหรับใหนักเรียนใชเรียนซอมเสริมเพื่อใหเกิดการ
  เรียนรูตามตัวชี้วัดชั้นป

3. การออกแบบการจัดการเรียนรู

   แบบ Backward Design (BwD)

 การจัดการเรียนรูหรือการสอนเปนงานที่ครูทุกคนตองใชกลวิธีตาง ๆ  มากมายเพื่อใหนักเรียน

สนใจที่จะเรียนรู และเกิดผลตามที่ครูคาดหวัง การจัดการเรียนรู จัดเปนศาสตรที่ตองใชความรู 

ความสามารถตลอดจนประสบการณอยางมาก ครูบางคนอาจจะละเลยเรื่องของการออกแบบการ

จัดการเรียนรูหรือการออกแบบการสอนซึ่งเปนงานที่ครูจะตองทำกอนการเขียนแผนการจัดการเรียนรู

  การ ออก แบบ การ จัดการ เรียนรู ทำ อยางไร  ทำไม จึง ตอง ออก แบบ การ จัดการ เรียนรู

 ครูทุกคนผานการศึกษาและไดเรียนรูเกี่ยวกับการออกแบบการจัดการเรียนรูมาแลว ในอดีต

การออกแบบการจัดการเรียนรูจะเริ่มตนจากการกำหนดจุดประสงคการเรียนรู การวางแผนการจัดการ

เรียนรู การดำเนินการจัดการเรียนรู และการวัดและประเมินผลการเรียนรู ปจจุบันการเรียนรูไดมี

การเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดลอมเศรษฐกิจและสังคมรวมทั้งการเปลี่ยนแปลงดานวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีที่เขามามีบทบาทตอการศึกษาของนักเรียน ซึ่งนักเรียนสามารถเรียนรูไดจากสื่อและ

แหลงการเรียนรูตาง ๆ ที่มีอยูรอบตัวดังนั้นการออกแบบการจัดการเรียนรูจึงเปนกระบวนการสำคัญที่

ครูจำเปนตองดำเนินการใหเหมาะสมกับศักยภาพของนักเรียนแตละคน

 วิกกินสและแมกไท นักการศึกษาชาวอเมริกันไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบการจัดการ

เรยีนรูที่เขาเรยีกวาBackwardDesignซึง่เปนการออกแบบการจดัการเรยีนรูที่ครูจะตองกำหนดผลลพัธ

ปลายทางที่ตองการใหเกิดขึ้นกับนักเรียนกอน โดยเขาทั้งสองใหชื่อวา ความเขาใจที่คงทน (Enduring

Understandings)เมื่อกำหนดความเขาใจที่คงทนไดแลวครูจะตองบอกใหไดวาความเขาใจที่คงทนของ

นักเรียนนี้เกิดจากอะไรนักเรียนจะตองมีหรือแสดงพฤติกรรมอะไรบางครูมีหรือใชวิธีการวัดอะไรบางที่

จะบอกวานักเรียนมีหรือแสดงพฤติกรรมเหลานั้นแลว จากนั้นครูจึงนึกถึงวิธีการจัดการเรียนรูที่จะทำให

นักเรียนเกิดความเขาใจที่คงทนตอไป
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  แนวคิด  B a c k w a r d   D e s i g n 
 BackwardDesignเปนการออกแบบการจัดการเรียนรูที่ใชผลลัพธปลายทางเปนหลักซึ่งผลลัพธ
ปลายทางนี้จะเกิดขึ้นกับนักเรียนก็ตอเมื่อจบหนวยการเรียนรู ทั้งนี้ครูจะตองออกแบบการจัดการเรียนรู

โดยใชกรอบความคิดที่เปนเหตุเปนผลและมีความสัมพันธกัน จากนั้นจึงจะลงมือเขียนแผนการจัดการ

เรียนรูขยายรายละเอียดเพิ่มเติมใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพตอไป

 กรอบความคิดหลักของการออกแบบการจัดการเรียนรูแบบ Backward Design มีขั้นตอนหลัก 

ที่สำคัญ3ขั้นตอนคือ

 ขั้นที่1กำหนดผลลัพธปลายทางที่ตองการใหเกิดขึ้นกับนักเรียน

 ขั้นที่2กำหนดภาระงานและการประเมินผลการเรียนรูซึ่งเปนหลักฐานที่แสดงวานักเรียนมีผล 

การเรียนรูตามที่กำหนดไวอยางแทจริง

 ขั้นที่3วางแผนการจัดการเรียนรู

 

  ขั้น ที่  1  กำหนด ผลลัพธ ปลายทาง ที่ ตองการ ให เกิด ขึ้นกับ นักเรียน

 กอนที่จะกำหนดผลลัพธปลายทางที่ตองการใหเกิดขึ้นกับนักเรียนนั้น ครูควรตอบคำถามสำคัญ

ตอไปนี้

 – นักเรียนควรจะมีความรูความเขาใจและสามารถทำสิ่งใดไดบาง

 – เนือ้หาสาระใดบางที่มีความสำคญัตอการสรางความเขาใจของนกัเรยีนและความเขาใจที่คงทน

(EnduringUnderstandings)ที่ครูตองการจัดการเรียนรูใหแกนักเรียนมีอะไรบาง

 เมื่อจะตอบคำถามสำคัญดังกลาวขางตนใหครูนึกถึงเปาหมายของการศึกษามาตรฐานการเรียนรู

ดานเนื้อหาระดับชาติที่ปรากฏอยูในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551รวมทั้ง

มาตรฐานการเรียนรูระดับเขตพื้นที่การศึกษาหรือทองถิ่น

 การทบทวนความคาดหวังของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เนื่องจากมาตรฐานแตละ

ระดับจะมีความสัมพันธกับเนื้อหาสาระตางๆ ซึ่งมีความแตกตางลดหลั่นกันไปดวยเหตุนี้ขั้นที่1ของ

Backward Design ครูจึงตองจัดลำดับความสำคัญและเลือกผลลัพธปลายทางของนักเรียน ซึ่งเปน 

ผลการเรียนรูที่เกิดจากความเขาใจที่คงทนตอไป

  ความเขาใจที่คงทนของนักเรียน

 ความเขาใจที่คงทนคืออะไร ความเขาใจที่คงทนเปนความรูที่ลึกซึ้ง ไดแก ความคิดรวบยอด 

ความสมัพนัธและหลกัการของเนือ้หาและวชิาที่นกัเรยีนเรยีนรูหรอืกลาวอกีนยัหนึง่เปนความรูที่องิเนือ้หา

ความรูนี้เกิดจากการสะสมขอมูลตางๆ ของนักเรียนและเปนองคความรูที่นักเรียนสรางขึ้นดวยตนเอง

  การเขียนความเขาใจที่คงทนในการออกแบบการจัดการเรียนรู

 ถาความเขาใจที่คงทนหมายถึงสาระสำคัญของสิ่งที่จะเรียนรูแลว ครูควรจะรูวาสาระสำคัญ

หมายถึงอะไร คำวา สาระสำคัญ มาจากคำวา Concept ซึ่งนักการศึกษาของไทยแปลเปนภาษาไทยวา

สาระสำคัญความคิดรวบยอดมโนทัศนมโนมติและสังกัปซึ่งการเขียนแผนการจัดการเรียนรูนิยมใช

คำวาสาระสำคัญ
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 สาระสำคญัเปนขอความที่แสดงแกนหรอืเปาหมายเกีย่วกบัเรือ่งใดเรือ่งหนึง่เพือ่ใหไดขอสรปุรวม
และขอแตกตางเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยอาจครอบคลุมขอเท็จจริง กฎทฤษฎี ประเด็นและการ
สรุปสาระสำคัญและขอความที่มีลักษณะรวบยอดอยางอื่น
  ประเภทของสาระสำคัญ
 1.ระดับกวาง(BroadConcept)
 2.ระดับการนำไปใช(OperativeConceptหรือFunctionalConcept)
  ตัวอยางสาระสำคัญระดับกวาง
 – โครงงานเปนภาระงานชิ้นงานหรือกิจกรรมอิสระที่ผูทำโครงงานสนใจ
  ตัวอยางสาระสำคัญระดับการนำไปใช
 – โครงงานคอมพิวเตอรเปนภาระงานชิ้นงานหรือกิจกรรมอิสระที่ผูทำโครงงานเลือกศึกษาหรือ
ดำเนินการตามความสนใจโดยอาศัยความรูทักษะและประสบการณของผูทำโครงงาน
               แนวทาง การ เขียน สาระสำคัญ
 1.ใหเขยีนสาระสำคญัของทกุเรือ่งโดยแยกเปนขอๆ (จำนวนขอของสาระสำคญัจะเทากบัจำนวน
เรื่อง)
 2.การเขียนสาระสำคัญที่ดีควรเปนสาระสำคัญระดับการนำไปใช
 3.สาระสำคัญตองครอบคลุมประเด็นสำคัญครบถวน เพราะหากขาดสวนใดไปแลวจะทำให
นักเรียนรับสาระสำคัญที่ผิดไปทันที
 4.การเขียนสาระสำคัญที่จะใหครอบคลุมประเด็นสำคัญวิธีการหนึ่ง คือ การเขียนแผนผัง
สาระสำคัญ

  ตัวอยาง การ เขียน แผนผัง สาระสำคัญ

หลักการ ทำโครง งาน

ลักษณะของ โครง งาน

ขั้น ตอน การ ทำโครง งาน

การคัดเลือกหัวขอโครงงาน

การศึกษาคนควา

การจัดทำเคาโครงของโครงงาน

การทำโครงงาน

การเขียนรายงาน

การนำเสนอและเผยแพร

โครงงาน
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  สาระสำคญัของหลกัการทำโครงงาน:แบงออกเปน2หวัขอไดแกลกัษณะของโครงงานและขัน้ตอน
การทำโครงงาน
 5.การเขียนสาระสำคัญเกี่ยวกับเรื่องใดควรเขียนลักษณะเดนที่มองเห็นไดหรือนึกไดออกมาเปน
ขอๆแลวจำแนกลักษณะเหลานั้นเปนลักษณะจำเพาะและลักษณะประกอบ
 6.การเขยีนขอความเปนสาระสำคญัควรใชภาษาทีม่กีารขดัเกลาอยางดแีละเลีย่งคำทีม่คีวามหมาย 
กำกวมหรือฟุมเฟอย

 ตัวอยาง การ เขียน สาระสำคัญ  เรื่อง   ลักษณะ ของโครง งาน

ลักษณะ ของโครง งาน ลักษณะจำเพาะ ลักษณะ ประกอบ

ผูทำจะตองเรียนรูดวยตนเองจากการลงมือปฏิบัติจริง 3 –

ทำใหเกิดประโยชนในการคิดคนและพัฒนาผูทำ – 3

ผูทำมีความรูทักษะและประสบการณเกี่ยวกับโครงงานที่
ตองการทำ

– 3

  สาระสำคัญของลักษณะโครงงาน:ผูทำโครงงานจะตองเรียนรูดวยตนเองจากการลงมือปฏิบัติจริง
ทำใหเกิดประโยชนในการคิดคนและพัฒนาโดยนำความรูทักษะและประสบการณของตนเองมาใชใน 
การทำโครงงานหรือทำโครงงานที่ตนเองสนใจ 
 
  ขั้น ที่  2   กำหนด ภาระ งาน และ การ ประเมินผล การ เรียนรู ซึ่ง เปน หลักฐาน ที่ แสดงวา นักเรียน  
มี ผล การ เรียนรู ตาม ที่ กำหนด ไว อยาง แทจริง
 เมือ่ครูกำหนดผลลพัธปลายทางที่ตองการใหเกดิขึน้กบันกัเรยีนแลวกอนที่จะดำเนนิการขัน้ตอไป
ขอใหครูตอบคำถามสำคัญตอไปนี้
 – นักเรียนมีพฤติกรรมหรือแสดงออกในลักษณะใดจึงทำใหครูทราบวานักเรียนบรรลุผลลัพธ
ปลายทางตามที่กำหนดไวแลว
 – ครูมีหลักฐานหรือใชวิธีการใดที่สามารถระบุไดวา นักเรียนมีพฤติกรรมหรือแสดงออกตาม
ผลลัพธปลายทางที่กำหนดไว
 การออกแบบการจดัการเรยีนรูตามหลกัการBackwardDesignเนนใหครูรวบรวมหลกัฐานการวดั
และประเมนิผลการเรยีนรูที่จำเปนและมีหลกัฐานเพยีงพอที่จะกลาวไดวาการจดัการเรยีนรูทำใหนกัเรยีน
เกดิผลสมัฤทธิ์แลวไมใชเรยีนแคใหจบตามหลกัสตูรหรอืเรยีนตามชดุของกจิกรรมการเรยีนรูที่ครูกำหนด
ไวเทานั้นวิธีการBackwardDesignตองการกระตุนใหครูคิดลวงหนาวาครูควรจะกำหนดและรวบรวม
หลักฐานเชิงประจักษอะไรบางกอนที่จะออกแบบหนวยการเรียนรู โดยเฉพาะอยางยิ่งหลักฐานดังกลาว
ควรจะเปนหลักฐานที่สามารถใชเปนขอมูลยอนกลับที่มีประโยชนสำหรับนักเรียนและครูไดเปนอยางดี
นอกจากนี้ครูควรใชวิธีการวัดและประเมินผลแบบตอเนื่องอยางไมเปนทางการและเปนทางการ ตลอด
ระยะเวลาที่ครูจัดกิจกรรมการเรียนรูใหแกนักเรียน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดที่ตองการใหครูทำการวัด
และประเมินผลการเรียนรูระหวางการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เรียกวาสอนไปวัดผลไป
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  จงึกลาวไดวาขัน้นี้ครูควรนกึถงึพฤตกิรรมหรอืการแสดงออกของนกัเรยีนโดยพจิารณาจากผลงาน 

หรือชิ้นงานที่เปนหลักฐานเชิงประจักษ ซึ่งแสดงใหเห็นวานักเรียนเกิดผลลัพธปลายทางตามเกณฑที่ 

กำหนดไวแลวและเกณฑที่ใชประเมินควรเปนเกณฑคุณภาพในรูปของมิติคุณภาพ(Rubrics)อยางไร 

ก็ตามครูอาจจะมีหลักฐานหรือใชวิธีการอื่นๆ เชนการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนการสัมภาษณ

การศึกษาคนควาการฝกปฏิบัติขณะเรียนรูประกอบดวยก็ได

  การกำหนดภาระงานและการประเมินผลการเรียนรูซึ่งเปนหลักฐานที่แสดงวานักเรียนมีผล 

การเรียนรูตามผลลัพธปลายทางที่กำหนดไวแลว

 หลังจากที่ครูไดกำหนดผลลัพธปลายทางที่ตองการใหเกิดขึ้นกับนักเรียนแลว ครูควรกำหนด

ภาระงานและวธิกีารประเมนิผลการเรยีนรูซึง่เปนหลกัฐานที่แสดงวานกัเรยีนมีผลการเรยีนรูตามผลลพัธ

ปลายทางที่กำหนดไวแลว

 ภาระงาน หมายถึง งานหรือกิจกรรมที่กำหนดใหนักเรียนปฏิบัติ เพื่อใหบรรลุตามจุดประสงค 

การเรยีนรู/ตวัชี้วดัชัน้ป/มาตรฐานการเรยีนรูที่กำหนดไวลกัษณะสำคญัของงานจะตองเปนงานที่สอดคลอง 

กับการปฏิบัติจริงในชีวิตประจำวัน เปนเหตุการณจริงมากกวากิจกรรมที่จำลองขึ้นเพื่อใชในการทดสอบ 

ซึ่งเรียกวา งานที่ปฏิบัติเปนงานที่มีความหมายตอนักเรียน (Meaningful Task) นอกจากนี้งานและ 

กจิกรรมจะตองมีขอบเขตที่ชดัเจนสอดคลองกบัจดุประสงคการเรยีนรู/ตวัชี้วดัชัน้ป/มาตรฐานการเรยีนรู

ที่ตองการใหเกิดขึ้นกับนักเรียน

 ทั้งนี้เมื่อไดภาระงานครบถวนตามที่ตองการแลว ครูจะตองนึกถึงวิธีการและเครื่องมือที่จะใชวัด 

และประเมินผลการเรียนรูของนักเรียนซึ่งมีอยูมากมายหลายประเภท โดยครูจะตองเลือกใหเหมาะสม 

กับภาระงานที่นักเรียนปฏิบัติ

 ตวัอยางภาระงานเรือ่งลกัษณะของโครงงานรวมทัง้การกำหนดวธิกีารวดัและประเมนิผลการเรยีนรู

ของนักเรียน(ดังตาราง)
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 การสรางความเขาใจที่คงทน
 ความเขาใจที่คงทนจะเกิดขึ้นไดนักเรียนจะตองมีความสามารถ6ประการไดแก
  1 . การ อธบิาย  ชี ้แจง  เปนความสามารถที่นกัเรยีนแสดงออกโดยการอธบิายหรอืชี้แจงในสิง่ที่เรยีนรู
ไดอยางถูกตองสอดคลองมีเหตุมีผลและเปนระบบ
  2 .  การ แปลความ และ ตคีวามเปนความสามารถที่นกัเรยีนแสดงออกโดยการแปลความและตคีวาม
ไดอยางมีความหมายตรงประเด็นกระจางชัดและทะลุปรุโปรง
  3 . การ ประยุกต  ดัด แปลง  และ นำไป ใช เปนความสามารถที่นักเรียนแสดงออกโดยการนำสิ่งที่
ไดเรียนรูไปสูการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิผลมีประสิทธิภาพและคลองแคลว
  4 .  การ ม ีมมุมอง ที ่หลากหลายเปนความสามารถที่นกัเรยีนแสดงออกโดยการมีมมุมองที่นาเชือ่ถอื
เปนไปไดมีความลึกซึ้งแจมชัดและแปลกใหม
  5 .     การ ให ความ สำคญั และ ใส ใจ ใน ความรูสกึ ของ ผูอืน่ เปนความสามารถที่นกัเรยีนแสดงออกโดย
เปดเผยรับฟงความคิดเห็นของผูอื่นและระมัดระวังที่จะไมใหเกิดความกระทบกระเทือนตอผูอื่น
 6 . การ รูจกั ตน เองเปนความสามารถที่นกัเรยีนแสดงออกโดยมีความตระหนกัรูสามารถประมวลผล
ขอมูลจากแหลงการเรียนรูที่หลากหลายปรับตัวไดรูจักใครครวญและมีความเฉลียวฉลาด
 
 นอกจากนี้หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐานพทุธศกัราช2551ไดกำหนดสมรรถนะสำคญั
ของนักเรียนหลังจากสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรไว5ประการดังนี้
  1 .   ความ สามารถ ใน การ สื่อสาร เปนความสามารถของนักเรียนในการรับและสงสารการถายทอด
ความคิด ความรู ความเขาใจ ความรูสึก และทัศนะของตนเอง เพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารและ
ประสบการณอันเปนประโยชนตอการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาตอรองเพื่อขจัดและ 
ลดปญหาความขัดแยงตางๆ การเลอืกที่จะรับหรือไมรับขอมูลขาวสารดวยหลกัเหตุผลและความถกูตอง
ตลอดจนการเลือกใชวิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบที่มีตอตนเองและสังคม
  2 .  ความ สามารถ ใน การ คิดเปนความสามารถของนักเรียนในการคิดวิเคราะหการคิดสังเคราะห
การคดิอยางสรางสรรคการคดิอยางมีวจิารณญาณการคดิเชงิคณุธรรมและการคดิอยางเปนระบบเพือ่
นำไปสูการสรางองคความรูหรือสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมไดอยางเหมาะสม
  3 .   ความ สามารถ ใน การ แกปญหา  เปนความสามารถของนักเรียนในการแกปญหาและอุปสรรค
ตาง ๆ  ที่เผชิญไดอยางถูกตองเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรม และขอมูลสารสนเทศ 
เขาใจความสัมพันธและการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณตางๆ ในสังคมแสวงหาความรูประยุกตความรู
มาใชในการปองกันและแกไขปญหาและมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น
ตอตนเองสังคมและสิ่งแวดลอม
  4 . ความ สามารถ ใน การ ใช ทกัษะ ชวีติเปนความสามารถของนกัเรยีนในการนำกระบวนการตางๆ  
ไปใชในการดำเนนิชวีติประจำวนัการทำงานและการอยูรวมกนัในสงัคมดวยการสรางเสรมิความสมัพนัธ
อันดีระหวางบุคคลการจัดการปญหาและความขัดแยงตางๆ อยางเหมาะสมการปรับตัวใหทันกับการ
เปลีย่นแปลงของสงัคมและสภาพแวดลอมและการรูจกัหลกีเลีย่งพฤตกิรรมไมพงึประสงคที่สงผลกระทบ
ตอตนเองและผูอื่น
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 5 .   ความ สามารถ ใน การ ใช เทคโนโลย ี เปนความสามารถของนกัเรยีนในการเลอืกและใชเทคโนโลยี
ดานตาง ๆ  ทั้งดานวัตถุ แนวคิด วิธีการ และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาตนเอง 
และสงัคมในดานการเรยีนรูการสือ่สารการทำงานการแกปญหาและการอยูรวมกบัผูอืน่ไดอยางถกูตอง
เหมาะสมและมีคุณธรรม
 นอกจากสมรรถนะสำคัญของนักเรียนหลังจากสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่กลาวขางตนแลว
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ยังไดกำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค 
8 ประการ เพื่อใหนักเรียนสามารถอยูรวมกับผูอื่นในสังคมไดอยางมีความสุขทั้งในฐานะพลเมืองไทย
และพลโลกดังนี้
 1.รักชาติศาสนกษัตริย
 2.ซื่อสัตยสุจริต
 3.มีวินัย
 4.ใฝเรียนรู
 5.อยูอยางพอเพียง
 6.มุงมั่นในการทำงาน
 7.รักความเปนไทย
 8.มีจิตสาธารณะ
 ดังนั้นการกำหนดภาระงานใหนักเรียนปฏิบัติ รวมทั้งการเลือกวิธีการและเครื่องมือประเมินผล
การเรียนรูนั้นครูควรคำนึงถึงความสามารถของนักเรียน6ประการตามแนวคิดBackwardDesign 
สมรรถนะสำคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียนหลังจากสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่ได
กลาวไวขางตนเพือ่ใหภาระงานวธิกีารและเครือ่งมอืวดัและประเมนิผลการเรยีนรูครอบคลมุสิง่ที่สะทอน
ผลลัพธปลายทางที่ตองการใหเกิดขึ้นกับนักเรียนอยางแทจริง
 โดยสรุปการออกแบบการจัดการเรียนรูตามแนวคิด Backward Design ในขั้นที่ 2 นี้ ครูจะ
ตองคำนึงถึงภาระงาน วิธีการ เครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรูที่มีความเที่ยงตรง เชื่อถือได มี
ประสิทธิภาพตรงกับสภาพจริงมีความยืดหยุนและสรางความสบายใจแกนักเรียนเปนสำคัญ
 
 ขั้น ที่  3   วาง แผนการ จัดการ เรียนรู
 เมื่อครูมีความรูความเขาใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับการกำหนดผลลัพธปลายทางที่ตองการใหเกิดขึ้นกับ
นักเรียน รวมทั้งกำหนดภาระงานและการประเมินผลการเรียนรูซึ่งเปนหลักฐานที่แสดงวานักเรียนเกิด
การเรียนรูตามที่กำหนดไวอยางแทจริงแลวขั้นตอไปครูควรนึกถึงกิจกรรมการเรียนรูตางๆ ที่จะจัดให
แกนักเรียนโดยครูควรตอบคำถามสำคัญตอไปนี้
 – ถาครูตองการจะจัดการเรียนรูใหนักเรียนเกิดความรูเกี่ยวกับขอเท็จจริง ความคิดรวบยอด
หลกัการและทกัษะกระบวนการตางๆ ที่จำเปนสำหรบันกัเรยีนซึง่จะทำใหนกัเรยีนเกดิผลลพัธปลายทาง
ตามที่กำหนดไวรวมทั้งเกิดเปนความเขาใจที่คงทนตอไปนั้นครูจะสามารถใชวิธีการงายๆ อะไรบาง
 – กิจกรรมการเรียนรูที่จะชวยเปนสื่อนำใหนักเรียนเกิดความรูและทักษะที่จำเปนมีอะไรบาง
 – สื่อและแหลงการเรียนรูที่เหมาะสมและดีที่สุด ซึ่งจะทำใหนักเรียนบรรลุตามมาตรฐานของ
หลักสูตรมีอะไรบาง
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 – กิจกรรมการเรียนรูตางๆ ที่กำหนดไวควรจัดกิจกรรมใดกอนและควรจัดกิจกรรมใดภายหลัง 

 – กิจกรรมตาง ๆ  ออกแบบไวเพื่อตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคลของนักเรียนหรือไม

เพราะเหตุใด

 การจัดกิจกรรมการเรียนรูตาง ๆ  เพื่อใหนักเรียนเกิดผลลัพธปลายทางตามแนวคิด Backward 

Designนัน้วกิกนิสและแมกไทไดเสนอแนะใหครูเขยีนแผนการจดัการเรยีนรูโดยใชแนวคดิWHERETO 

(ไปที่ไหน)ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

 Wแทนกจิกรรมการเรยีนรูที่จดัใหนัน้จะตองชวยใหนกัเรยีนรูวาหนวยการเรยีนรูนี้จะดำเนนิไปใน

ทิศทางใด(Where)และสิ่งที่คาดหวังคืออะไร(What)มีอะไรบางชวยใหครูทราบวานักเรียนมีความรู

พื้นฐานและความสนใจอะไรบาง

 H แทนกจิกรรมการเรยีนรูควรดงึดดูความสนใจนกัเรยีนทกุคน(Hook)ทำใหนกัเรยีนเกดิความ

สนใจในสิ่งที่จะเรียนรู(Hold)และใชสิ่งที่นักเรียนสนใจเปนแนวทางในการจัดการเรียนรู

 E แทนกจิกรรมการเรยีนรูควรสงเสรมิและจดัให(Equip)นกัเรยีนไดมีประสบการณ(Experience) 

ในแนวคิดหลัก/ความคิดรวบยอดและสำรวจรวมทั้งวินิจฉัย(Explore)ในประเด็นตางๆ ที่นาสนใจ

 R แทนกิจกรรมการเรียนรูควรเปดโอกาสใหนักเรียนไดคิดทบทวน(Rethink)ปรับ(Revise)

ความเขาใจในความรูและงานที่ปฏิบัติ

 E แทน กิจกรรมการเรียนรูควรเปดโอกาสใหนักเรียนไดประเมิน (Evaluate) ผลงานและสิ่งที่

เกี่ยวของกับการเรียนรู

 Tแทน กิจกรรมการเรียนรูควรออกแบบ (Tailored) สำหรับนักเรียนเปนรายบุคคล เพื่อให

สอดคลองกับความตองการความสนใจและความสามารถที่แตกตางกันของนักเรียน

 O แทนการจัดกิจกรรมการเรียนรูตางๆ ใหเปนระบบ(Organized)ตามลำดับการเรียนรูของ

นักเรียน และกระตุนใหนักเรียนมีสวนรวมในการสรางองคความรูตั้งแตเริ่มแรกและตลอดไป ทั้งนี้เพื่อ

การเรียนรูที่มีประสิทธิผล

 อยางไรก็ตาม มีขอสังเกตวา การวางแผนการจัดการเรียนรูที่มีการกำหนดวิธีการจัดการเรียนรู

การลำดับการเรียน รวมทั้งสื่อและแหลงการเรียนรูที่เฉพาะเจาะจงนั้นจะประสบผลสำเร็จไดก็ตอเมื่อครู

ไดมีการกำหนดผลลัพธปลายทางหลักฐานและวิธีการวัดและประเมินที่แสดงวานักเรียนมีผลการเรียนรู

ตามที่กำหนดไวอยางแทจรงิแลวการจดักจิกรรมการเรยีนรูเปนเพยีงสือ่ที่จะนำไปสูเปาหมายความสำเรจ็

ที่ตองการเทานัน้ดวยเหตนุี้ถาครูมีเปาหมายที่ชดัเจนก็จะชวยทำใหการวางแผนการจดัการเรยีนรูและการ

จัดกิจกรรมการเรียนรูสามารถทำใหนักเรียนเกิดผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไวได

 โดยสรุปจึงกลาวไดวาขั้นนี้เปนการคนหาสื่อการเรียนรูแหลงการเรียนรูและกิจกรรมการเรียนรู

ที่สอดคลองเหมาะสมกับนักเรียนกิจกรรมที่กำหนดขึ้นควรเปนกิจกรรมที่จะสงเสริมใหนักเรียนสามารถ

สรางและสรปุเปนความคดิรวบยอดและหลกัการที่สำคญัของสาระที่เรยีนรูซึง่กอใหเกดิความเขาใจที่คงทน

รวมทั้งความรูสึกและคานิยมที่ดีไปพรอมๆ กับทักษะความชำนาญ
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ขั้นที่ 1 ผลลัพธปลายทางที่ตองการใหเกิดขึ้นกับนักเรียน

ตัวชี้วัดชั้นป 
1.      
2.      

ความเขาใจที่คงทนของนักเรียน
นักเรียนจะเขาใจวา…
1. 
2. 

คำถามสำคัญที่ทำใหเกิดความเขาใจที่คงทน

–  
–  

ความรูของนักเรียนที่นำไปสูความเขาใจที่คงทน
นักเรียนจะรูวา…
1.
2.
3. 

ทักษะ/ความสามารถของนักเรียนที่นำไปสูความ 
เขาใจที่คงทน นักเรียนจะสามารถ...
1.
2.
3.

ขั้น ที่ 2 ภาระ งาน และ การ ประเมิน ผลการเรียน รู ซึ่ง เปน หลักฐาน ที่ แสดงวา นักเรียน มี ผลการเรียน รู 
ตามที่ กำหนดไว อยาง แทจริง

1. ภาระงานที่นักเรียนตองปฏิบัติ
–        
–        

2. วิธีการและเครื่องมือประเมินผลการเรียนรู
   วิธีการประเมินผลการเรียนรู
 –  
 –  

 เครื่องมือประเมินผลการเรียนรู
 –
 –  

3. สิ่งที่มุงประเมิน
 –        
 –        

ขั้นที่ 3 แผนการจัดการเรียนรู

      

ผัง การ ออก แบบ การ จัดการ เรียนรู 
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 รปูแบบแผนการจดัการเรยีนรูรายชัว่โมงจากการออกแบบการจดัการเรยีนรูตามแนวคดิBackward 

Designเขียนโดยใชรูปแบบของแผนการจัดการเรียนรูแบบเรียงหัวขอซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

   ชื่อ แผน. . .  (ระบุชื่อและลำดับที่ของแผนการจัดการเรียนรู)

   ชื่อเรื่อง. . . (ระบุชื่อเรื่องที่จะทำแผนการจัดการเรียนรู)

   สาระ ที่. . .  (ระบุสาระที่ใชจัดการเรียนรู)

   เวลา. . .  (ระบุระยะเวลาที่ใชในการจัดการเรียนรูตอ1แผน)

   ชั้น. . . (ระบุระดับชั้นที่จัดการเรียนรู)

   หนวย การ เรียนรู ที่. . .  (ระบุชื่อและลำดับที่ของหนวยการเรียนรู)

   สาระสำคัญ. . .  (เขียนความคิดรวบยอดหรือผังมโนทัศนของหัวเรื่องที่จัดการเรียนรู)

   ตัว ชี้ วัด ชั้นป. . .  (ระบุตัวชี้วัดชั้นปที่ใชเปนเปาหมายของแผนการจัดการเรียนรู)

  จุดประสงค การ เรยีนรู. . .   (กำหนดใหสอดคลองกบัสมรรถนะสำคญัและคณุลกัษณะอนัพงึประสงค

ของนกัเรยีนหลงัจากสำเรจ็การศกึษาตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐานพทุธศกัราช2551ซึง่

ประกอบดวย

  ดานความรู(Knowledge:K)

  ดานคุณธรรมจริยธรรมและคานิยม(Affective:A)

  ดานทักษะ/กระบวนการ(Performance:P))

  การ วัด และ ประเมินผล การ เรียนรู. . .  (ระบุวิธีการและเครื่องมือวัดและประเมินผลที่สอดคลองกับ

จุดประสงคการเรียนรูทั้ง3ดาน)

  สาระ การ เรียนรู. . .   (ระบุสาระและเนื้อหาที่นำมาจัดการเรียนรูอาจเขียนเฉพาะหัวเรื่องก็ได)

 แนวทาง บูรณาการ. . .  (เสนอแนะและระบุกิจกรรมของกลุมสาระอื่นที่บูรณาการรวมกัน)

  กระบวนการ จัดการ เรียนรู. . .  (กำหนดใหสอดคลองกับธรรมชาติของกลุมสาระและการบูรณาการ

ขามกลุมสาระ)

  กิจกรรม เสนอ แนะ. . . (ระบุรายละเอียดของกิจกรรมที่นักเรียนควรปฏิบัติเพิ่มเติม)

  สื่อ/ แหลงการ เรียนรู. . .   (ระบุสื่ออุปกรณและแหลงการเรียนรูที่ใชในการจัดการเรียนรู)

  บันทึก หลัง การ จัดการ เรียนรู. . .   (ระบุรายละเอียดของผลการจัดการเรียนรูตามแผนที่กำหนดไว 

อาจนำเสนอขอเดนและขอดอยใหเปนขอมลูที่สามารถนำไปใชเปนสวนหนึง่ของการทำวจิยัในชัน้เรยีนได) 

 ในสวนของการเขียนกิจกรรมการเรียนรูนั้น ใหครูนำขั้นตอนหลักของวิธีการจัดการเรียนรูที่เนน

ผูเรยีนเปนสำคญัเชนการเรยีนแบบแกปญหาการศกึษาเปนรายบคุคลการอภปิรายกลุมยอย/กลุมใหญ 

การฝกปฏิบัติการสืบคนขอมูลฯลฯมาเขียนในขั้นสอนโดยคำนึงถึงธรรมชาติของกลุมสาระการเรียนรู

เปนสำคัญ

 การใชแนวคิดของการออกแบบการจัดการเรียนรูตามแนวคิดBackwardDesignจะชวยใหครูมี

ความมั่นใจในการจัดการเรียนรูและใชแผนการจัดการเรียนรูของบริษัทสำนักพิมพวัฒนาพานิชจำกัด

ในการจัดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป
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 พระราชบญัญตัิการศกึษาแหงชาติพ.ศ.2542มาตรา24(2)และ(3)ไดระบุแนวทางการจดัการ
เรียนรูโดยเนนการฝกทักษะกระบวนการคิดการฝกทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเองจากแหลงการ
เรยีนรูที่หลากหลายการฝกปฏบิตัิจรงิและการประยกุตใชความรูเพือ่การปองกนัและแกปญหาดงันัน้เพือ่
ใหการจดัการเรยีนรูสอดคลองกบันโยบายดงักลาวนี้การจดัทำแผนการจดัการเรยีนรูในคูมอื คร ู แผนการ 
จัดการ เรียนรู  เทคโนโลยี สารสนเทÈ เลมนี้ จึงยึดแนวทางการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ
(Child-Centered) เนนการเรียนรูจากการปฏิบัติจริง และเนนการเรียนรูแบบบูรณาการที่ผสมผสาน
เชื่อมโยงสาระการเรียนรูตาง ๆ  กับหัวขอเรื่องหรือประเด็นที่สอดคลองกับชีวิตจริง เพื่อใหนักเรียนเกิด
การพัฒนาโดยองครวมเปนธรรมชาติสอดคลองกับสภาพและปญหาที่เกิดในวิถีชีวิตของนักเรียน
 แนวทางการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ ไดเปลี่ยนแปลงบทบาทของครูจากการเปน
ผูชี้นำหรือถายทอดความรูไปเปนผูชวยเหลืออำนวยความสะดวกและสงเสริมสนับสนุนนักเรียนโดยใช
วธิกีารตางๆ อยางหลากหลายรปูแบบเพือ่ใหนกัเรยีนเกดิการสรางสรรคความรูและนำความรูไปใชอยาง
มีประสิทธิภาพ  คูมือ ครู  แผนการ จัดการ เรียนรู  เทคโนโลยี สารสนเทÈ เลมนี้ จึงไดนำเสนอทฤษฎี
และเทคนิควิธีการเรียนการสอนตางๆ มาเปนแนวทางในการจัดการเรียนรูเชน
  การ จดัการ เรยีนรู โดย ใช สมอง เปน ฐาน  ( B r a i n- B a s e d   L e a r n i n g – B B L )  เปนวธิกีารจดัการเรยีนรู
ที่อิงผลการวิจัยทางประสาทวิทยาซึ่งไดเสนอแนะไววาตามธรรมชาตินั้นสมองเรียนรูไดอยางไรโดยได
กลาวถงึโครงสรางที่แทจรงิของสมองและการทำงานของสมองมนษุยที่มีการแปรเปลีย่นไปตามขัน้ของการ
พัฒนาซึ่งสามารถนำมาใชเปนกรอบแนวคิดของการสรางสรรคการจัดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ
  การ จดัการ เรยีนรู แบบ ใช ปญหา เปน ฐาน  ( P r o b l e m- B a s e d   L e a r n i n g – P B L )  เปนวธิกีารจดัการ
เรยีนรูที่ใชปญหาที่เกดิขึน้เปนจดุเริม่ตนและเปนตวักระตุนใหเกดิกระบวนการเรยีนรูโดยใหนกัเรยีนรวม
กันแกปญหาภายใตการแนะนำของครูใหนักเรียนชวยกันตั้งคำถามและชวยกันคนหาคำตอบโดยอาจใช
ความรูเดิมมาแกปญหาหรือศึกษาคนควาเพิ่มเติมสำหรับการแกปญหานำขอมูลที่ไดจากการคนความา
สรปุเปนขอมลูในการแกปญหาแลวชวยกนัประเมนิการแกปญหาเพือ่ใชในการแกปญหาครัง้ตอไปสำหรบั
ขั้นตอนการจัดการเรียนรู
  การ จดัการ เรยีนรู แบบ พห ุปญญา  ( M u l t i p l e   I n t e l l i g e n c e s ) เปนการพฒันาองครวมของนกัเรยีน
ทัง้สมองดานซายและสมองดานขวาบนพืน้ฐานความสามารถและสตปิญญาที่แตกตางกนัของแตละบคุคล
โดยมุงหมายใหนกัเรยีนสามารถแกปญหาหรอืสรางสรรคสิง่ตางๆ ภายใตความหลากหลายของวฒันธรรม
หรือสภาพแวดลอม
  การ จดัการ เรยีนรู แบบ รวมมอื  ( C o o p e r a t i v e   L e a r n i n g ) เปนการจดัสถานการณและบรรยากาศ
ใหนักเรียนเกิดการเรียนรูรวมกัน ฝกใหนักเรียนที่มีลักษณะแตกตางกันทั้งสติปญญาและความถนัด
รวมกันทำงานเปนกลุมและรวมกันศึกษาคนควา
  การ จัดการ เรียนรู แบบ ใช หมวก ความคิด  6   ใบ  ( S i x   T h i n k i n g   H a t s )  เปนการใหนักเรียนฝก
ตัง้คำถามและตอบคำถามที่ใชความคดิในลกัษณะตางๆ โดยสามารถอธบิายเหตผุลประกอบหรอืวเิคราะห
วิจารณได

4. เทคนิคและวิธีการจัดการเรียนรู–การวัด 

 และประเมินผลการเรียนรู
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  การ จัดการ เรียนรู แบบ กระบวนการ แกปญหา  ( P r o b l e m   S o l v i n g )  เปนการฝกใหนักเรียนเรียนรู
จากการแกปญหาที่เกิดขึ้น โดยการทำความเขาใจปญหา วางแผนแกปญหา ดำเนินการแกปญหา และ
ตรวจสอบหรือมองยอนกลับ
  การ จัดการ เรียนรู แบบ โครงงาน  ( P r o j e c t   W o r k )  เปนวิธีการจัดการเรียนรูรูปแบบหนึ่งที่สงเสริม
ใหนักเรียนเรียนรูดวยตนเองจากการลงมือปฏิบัติ โดยใชกระบวนการแสวงหาความรูหรือคนควาหา 
คำตอบในสิ่งที่นักเรียนอยากรูหรือสงสัยดวยวิธีการตางๆ อยางหลากหลาย
  การ จัดการ เรียนรู ที่ เนน การ ปฏิบัติ  ( A c t i v e   L e a r n i n g )  เปนการใหนักเรียนไดทดลองทำดวย 
ตนเองเพื่อจะไดเรียนรูขั้นตอนของงานและรูจักวิธีแกปญหาในการทำงาน
  การ จัดการ เรียนรู แบบสราง ผัง ความคิด  ( C o n c e p t   M a p p i n g ) เปนการสอนดวยวิธีการจัดกลุม
ความคิดรวบยอดเพื่อใหเห็นความสัมพันธกันระหวางความคิดหลักและความคิดรองลงไปโดยนำเสนอ
เปนภาพหรือเปนผัง
  การ จัดการ เรียนรู จาก ประสบการณ  ( E x p e r i e n c e   L e a r n i n g )  เปนการจัดกิจกรรมหรือจัด
ประสบการณใหนักเรียนเกิดการเรียนรูจากการปฏิบัติแลวกระตุนใหนักเรียนพัฒนาทักษะเจตคติหรือ
วิธีการคิดใหมๆ 
  การ เรียนรู โดย การ แสดงบทบาท สมมุติ  ( R o l e   P l a y i n g )  เปนการจัดกิจกรรมที่ใหนักเรียนได
แสดงบทบาทในสถานการณที่สมมุติขึ้น โดยอาจกำหนดใหแสดงบทบาทสมมุติที่เปนพฤติกรรมของ
บุคคลอื่นหรือแสดงพฤติกรรมในบทบาทของตนเองในสถานการณตางๆ 
  การ เรียนรู จาก เกม จำลอง สถานการณ  ( S i m u l a t i o n   G a m i n g )  เปนเทคนิคการจัดการเรียนรูที่
คลายกับการแสดงบทบาทสมมุติ โดยใหนักเรียนเลนเกมจำลองสถานการณที่ครูนำสถานการณจริงมา
จำลองไวในหองเรียนโดยมีการกำหนดกฎกติกาเงื่อนไขสำหรับเกมนั้นๆ แลวใหนักเรียนไปเลนเกม
หรือกิจกรรมในสถานการณจำลองนั้น
 การจดัการเรยีนรูตองจดัควบคูกบัการวดัและการประเมนิผลตามภาระงานและชิน้งานที่สอดคลอง 
กับตัวชี้วัด แผนการจัดการเรียนรูนี้ไดเสนอการวัดและประเมินผลครบทั้ง 3 ดาน คือ ดานความรู 
ดานคุณธรรม จริยธรรม และคานิยม และดานทักษะ/กระบวนการ เนนวิธีการวัดที่หลากหลายตาม
สถานการณจริง การดูรองรอยตาง ๆ  ควบคูไปกับการดูกระบวนการทำงานและผลผลิตของงานโดย 
ออกแบบการประเมินผลกอนเรียน ระหวางเรียน หลังเรียน และแบบทดสอบประจำหนวย พรอม
แบบฟอรมและเกณฑการประเมิน เพื่ออำนวยความสะดวกใหครูไวพรอม ทั้งนี้ครูอาจเพิ่มเติมโดย 
การออกแบบการวัดและประเมินดวยมิติคุณภาพ(Rubrics)
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6. โครงสรางการแบงเวลารายชั่วโมง

   ในการจัดการเรียนรู

หนวยการเรียนรูที่ 1         หลักการทำโครงงาน              8 ชั่วโมง

หนวยการเรียนรูที่ 2    โปรแกรมภาษาขั้นพื้นฐาน       12  ชั่วโมง

หนวยการเรียนรูที่ 3         การนำเสนองาน                6 ชั่วโมง

หนวยการเรียนรูที่ 4    Microsoft PowerPoint              10 ชั่วโมง

รวม                                               36 ชั่วโมง

แผนการจัดการเรียนรูที่ 1 ลักษณะของโครงงาน 2ชั่วโมง
แผนการจัดการเรียนรูที่ 2 ขั้นตอนการทำโครงงาน 4ชั่วโมง
แผนการจัดการเรียนรูที่3 ตัวอยางโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 2ชั่วโมง

แผนการจัดการเรียนรูที่ 4 หลักการพื้นฐานในการเขียนโปรแกรม 4ชั่วโมง
แผนการจัดการเรียนรูที่ 5 HTMLและJavaScript 4ชั่วโมง
แผนการจัดการเรียนรูที่6MacromediaFlashProfessional8 4ชั่วโมง

แผนการจัดการเรียนรูที่7 หลักการนำเสนองาน 2ชั่วโมง
แผนการจัดการเรียนรูที่8 รูปแบบของงานนำเสนอ 2ชั่วโมง
แผนการจัดการเรียนรูที่ 9เทคโนโลยีที่ใชในการนำเสนองาน 2ชั่วโมง

แผนการจัดการเรียนรูที่10ลักษณะและคุณสมบัติของMicrosoftPowerPoint 2ชั่วโมง
แผนการจัดการเรียนรูที่11การเรียกใชงานและหนาตางโปรแกรม 2ชั่วโมง
แผนการจัดการเรียนรูที่12 วัตถุกลองขอความแมแบบและภาพนิ่ง 2ชั่วโมง
แผนการจัดการเรียนรูที่13 มุมมองการแทรกรูปภาพการบันทึก
  และการพิมพเอกสาร 2ชั่วโมง
แผนการจัดการเรียนรูที่ 14 ตัวอยางการสรางงานนำเสนอ 2ชั่วโมง



แผนการจัดการเรียนรูแผนการจัดการเรียนรู

กลุม สาระ การเรียนรูการงาน อาชีพและเทคโนโลยี

ตอนที่ 2ตอนที่ 2
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หลักการ ทำ โครง งาน

ผัง มโนทัศนเปาหมายการเรียนรูและขอบขายภาระงาน   8 ชั่วโมง

• ลักษณะ ของ โครงงาน
• ขั้นตอน การ ทำ โครงงาน
• ตัวอยาง โครงงาน เทคโนโลยี 
 สารสนเทÈ

• ทักษะ การ ทำงาน รวมกัน
• ทักษะ การ แสวง หาความรู
• ทักษะ การ นำเสนอ ผล งาน
• ทักษะ การ ใช เทคโนโลยี

• สราง แผนผัง แส´ง ทีèมา แลÐ  
 ผล ทีè ä´ ̈ าก การ ทำ โครงงาน
• ยกตัวอยาง แลÐ ̈ ำแนก 
 ประเภทของโครงงาน 
• คนหา ตัวอยาง แลÐ แหลง 
 ขอมูล ของ โครงงาน 
 เทคโนโลยี สารสนเทÈ

ความรู

ภาระงาน/ชิ้นงาน

• มี เจตคติ ทีè ́ ี ตอ การ ทำ 
 โครงงาน
• มี มารยาท ใน การ ทำงาน
• มี ความ รับผิดชอบ
• มี ความ รอบคอบ
• มี ความคิด สรางสรรค์ 

คุณธรรม จริยธรรม

และคานิยม

หลักการ ทำ
โครง งาน

ทักษะ/กระบวนการ
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ผัง การออกแบบการจัดการเรียนรู

¢Ñé¹ ที่ 1 ผลลั¾ธ� »ÅÒÂ·Ò§ ·Õè µŒÍ§¡ÒÃ ãËŒ à¡Ô´ ¢Öé¹¡Ñº ¹Ñ¡àÃÕÂ¹

µÑÇªÕéÇÑ´ªÑé¹»‚
1. อธิบายหลักการทำโครงงานที่มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (ง 3.1 ม. 3/1)
2. ใชคอมพิวเตอร์ชวยสรางชิ้นงานจากจินตนาการหรืองานที่ทำในชีวิตประจำวัน ตามหลักการทำ
 โครงงานอยางมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบ (ง 3.1 ม. 3/4)

ความเข้าãจที่คงทนของนักเรียน
นักเรียนจะเข้าãจว่า...
1. โครงงานเปนภาระงาน ชิน้งาน หรอืกจิกรรมอสิระ
 ที่ผูทำโครงงานเลือกศึกษาหรือดำเนินการตาม
 ความสนใจ
2. วธิกีารทำโครงงานจะแตกตางกนัไปตามลกัษณะ
 เ©พาะของโครงงานแตละประเภท แตมีขั้นตอน
 ในการทำโครงงานคลายกัน
3. โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศเปนโครงงานที่มี
 ภาระงาน ชิ้นงาน หรือกิจกรรมอิสระที่เกี่ยวกับ
 การจัดการขอมูล

คำ¶ามสำคัÞที่ทำãห้เกิดความเข้าãจที่คงทน

– โครงงานหมายถึงอะไร
– การทำโครงงานแตละประเภทมีวิธีการ
 เหมือนกันหรือไม อยางไร
– โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศแตกตางจาก 
 โครงงานอื่น ๆ อยางไร

ความรู้ของนักเรียนที่นำไปสู่ความเข้าãจที่คงทน
นักเรียนจะรู้ว่า…
1. คำที่ควรรู ไดแก เ«ิร์ช เอน จิ้น เว็บ ไ« ต์ 
 อินเทอร์เน็ต เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ดัชนี 
 เอกสารสิ่งพิมพ์ เว็บเพจ บล็อก 
2. ผูทำโครงงานควรมีความรู ทักษะ และประสบ-
 การณ์เกี่ยวกับโครงงานที่ตองการทำ
3. โครงงานแบงเปน 4 ประเภท ไดแก โครงงาน 
 ที่เปนการรวบรวมขอมูล โครงงานที่เปนการ
 คนควาและทดลอง โครงงานที่เปนการศึกษา
 ความรู ทฤษ®ี หลักการ และแนวคิดใหม และ
 โครงงานที่เปนการประดิษ°์คิดคน
4. การทำโครงงานแบงเปน 6 ขั้นตอน ไดแก  
 การคัดเลือกหัวขอโครงงาน การศึกษาคนควา 
 การจัดทำเคาโครงของโครงงาน การทำโครงงาน 
 การเขยีนรายงาน แลÐการนำเสนอแลÐเผยแ¾ร  
 โครงงาน 

ทักÉะ/ความสามาร¶ของนักเรียนที่นำไปสู่
ความเข้าãจที่คงทน  นักเรียนจะสามาร¶...
1. อธิบายลักษณะของโครงงานและโครงงาน
 เทคโนโลยีสารสนเทศได
2. อธิบายหลักการและขั้นตอนการทำโครงงาน
 ä´
3. ยกตัวอยางโครงงานที่ใชแกปญหาในชีวิต
 ประจำวันได
4. คนหาตัวอยางโครงงานเทคโนโลยี
 สารสนเทÈä´
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5. โครงงาน เทคโนโลยี สารสนเทศ เปน การนำ ความรู 
  ทักษะ ความ ชำนาญ และ เครื่องมือ ตาง ๆ มา ใช  
  แกปญหา และ สราง ความ สะดวกสบาย ทาง ดาน 
 ขอมูล ให แก ผูใชงาน

ขั้นที่ 2  ภาระงานและการประเมินผลการเรียนรู้ซึ่งเป็นหลักฐานที่แสดงว่านักเรียนมีผลการเรียนรู้
        ตามที่กำหนดไว้อย่างแท้จริง

1. ภาระงานที่นักเรียนต้องปฏิบัติ
 – สรางแผนผังแสดงที่มาและผลที่ไดจากการทำโครงงาน
 – ยกตัวอยางและจำแนกประเภทของโครงงาน
 – อภิปราย แสดงความคิดเห็น และตอบคำถามเกี่ยวกับการทำโครงงาน
 – คนหาตัวอยางและแหลงขอมูลของโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
 – ตรวจสอบโครงงานและแหลงขอมูลของโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

2. วิธีการและเครื่องมือประเมินผลการเรียนรู้
 วิธีการประเมินผลการเรียนรู้
 – การถาม การตอบคำถาม และการอธิบาย
  –  การนำเสนอผลงาน
 – การอภิปราย
 – การทดสอบ
 – การฝึกปฏิบัติระหวางเรียน

 เครื่องมือประเมินผลการเรียนรู้
 – แบบประเมินการนำเสนอผลงาน
 – แบบบันทึกผลการอภิปราย
 – แบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน
 – แบบทดสอบประจำหนวยการเรียนรู
 – ใบงาน
 – แบบประเมินดานคุณธรรม จริยธรรม 
  และคานิยม
 – แบบประเมินดานทักษะ/กระบวนการ

3. สิ่งที่มุ่งประเมิน
 – ความสามารถในการถาม การตอบคำถาม และการอธิบายหลักการทำโครงงานใหผูอื่นเขาใจ
 – ความสามารถในการนำเสนอผลงาน
 – ความสามารถในการคนหาขอมูล
  – พฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรมเปนรายบุคคลและรายกลุม
 – การ มีมารยาทในการทำงาน
 – การมีความรับผิดชอบ ความรอบคอบ และความคิดสรางสรรค์ 

ขั้นที่ 3 แผนการจัดการเรียนรู้

แผนการจัดการเรียนรูที่  1 ลักษณะของโครงงาน  2 ชั่วโมง
แผนการจัดการเรียนรูที่  2 ขั้นตอนการทำโครงงาน  4 ชั่วโมง
แผนการจัดการเรียนรูที่  3 ตัวอยางโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ         2 ชั่วโมง
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1ลักษณะ ของโครง งาน

สาระที่ 3 เทคâนâลยีสารสนเทÈและการสื่อสาร ªั้นมัธยมÈึกÉาป‚ที่ 3
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 หลักการ ทำâครง งาน      เวลา 2 ªั่วâมง

1. สาระสำคัญ

 
 โครงงาน คือ ภาระงาน ชิ้นงาน หรือกิจกรรมอิสระที่ผูทำโครงงานเลือกศึกษาหรือดำเนินการตาม
ความสนใจ โดยอาศัยความรู ทักษะ และประสบการณ์ของตนเอง โครงงานแบงเปน 4 ประเภท ไดแก 
โครงงานที่เปนการรวบรวมขอมูล โครงงานที่เปนการคนควาและทดลอง โครงงานที่เปนการศึกษาความรู 
ทฤษ®ี หลักการ และแนวคิดใหม และโครงงานที่เปนการประดิษ°์คิดคน

2. ตัว ชี้ วัด ชั้น ป

 อธิบายหลักการทำโครงงานที่มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (ง 3.1 ม. 3/1)

3. จุดประสงคการเรียนรู

 1. อธิบายลักษณะของโครงงานได (K)
 2. มีเจตคติที่ดีและเห็นประโยชน์ของการทำโครงงาน (A)
 3. ยกตัวอยางโครงงานที่ใชแกปญหาในชีวิตประจำวันได (P)

4. การ วัด และ ประเมิน ผลการเรียนรู

ด้านความรู้ (K)
ด้านคุ³ธรรม จริยธรรม

และค่านิยม (A)
ด้านทักÉะ/กระบวนการ (P)

1. สังเกต การ ยกตัวอยาง และการ
 จำแนก ประเภท ของ โครงงาน
2. ตรวจ ใบ งาน ที่ 1 ประโยชน์ 

ของ โครงงาน และ แบบทดสอบ
กอน เรียน (Pre-test)

1. สังเกต ความ สนใจ และ การ 
  ยกตัวอยาง โครงงาน ที่ มี 
 ประโยชน์ ตอ การ ดำรงชีวิต
2.  สงัเกต การ แสดง ความคิด เห็น
 เกี่ยวกับ การ ยกตัวอยาง 
 โครงงาน

1. สงัเกต ทกัษะ ใน การ อภปิราย 
การ แสดง ความ คิดเห็น 

 การ สรุป และ การ ยกตัวอยาง 
2.   สังเกต ทักษะ ใน การ คนหา 

ขอมูล เพิ่มเติม



โครงงาน 
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5. สาระ การเรียนรู

 ลักษณะของโครงงาน

6. แนวทางบูร ณาการ

 ภาษาไทย   การแสดงความคิดเห็น การอภิปราย และการสรุปลักษณะของโครงงาน
 วิทยาศาสตร์  การยกตัวอยางโครงงานวิทยาศาสตร์ที่เปนการคนควาและทดลอง
 สังคมศึกษาÏ   การสำรวจสภาพทองถิน่ทัง้ดานสงัคม เศรษ°กจิ และสิง่แวดลอมเพือ่กำหนด
      หัวขอโครงงาน
 สุขศึกษาÏ   การยกตัวอยางโครงงานที่เกี่ยวกับปจจัยและพฤติกรรมเสี่ยงตอสุขภาพ
 ภาษาตางประเทศ  การแบงประเภทของโครงงานที่เปนภาษาตางประเทศ

7. กระบวน การจัดการ เรียน รู

ขั้นที่ 1 ขั้นนำเขาสูบทเรียน

 1. ครูเขียนคำวา โครงงาน บนกระดานดำ แลวถามวา เห็นคำนี้แลวคิดถึงอะไรบาง
 2. นักเรียนรวมกันอภิปรายและ แสดง ความคิดเห็น เกี่ยวกับคำวา โครงงาน 
 3. ครูสุมเลือกตัวแทนนักเรียน 1–2 คน สรุปความหมายและประโยชน์ของโครงงานที่ไดจาก
การอภิปรายและ การแสดง ความคิดเห็น 

ขั้นที่ 2 ขั้นสอน

 1. นักเรียนทำแบบทดสอบกอนเรียน (Pre-test) จำนวน 10 ขอ เวลา 10 นาที
 2. ครูเขียนแผนผังแสดงที่มาและผลที่ไดจากการทำโครงงาน แลวถามวาอะไรทำใหเกิดโครงงาน 
และเมื่อทำโครงงานแลวจะไดรับผลอยางไร

 3. ครูสุมเลือกตัวแทนนักเรียน 2 คน ออกมาเติมแผนผังแสดง ที่มา และ ผล ที่ได จาก การ 
ทำโครงงานบนกระดานดำ โดยตัวแทนนักเรียนคนที่ 1 เขียนสิ่งที่ทำใหเกิดโครงงานลงในสัญลักษณ์
รูปสี่เหลี่ยมทางดาน«ายของแผนผัง และตัวแทนนักเรียนคนที่ 2 เขียนสิ่งที่ไดจากการทำโครงงานลงใน
สัญลักษณ์รูปสี่เหลี่ยมทางดานขวาของแผนผัง
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 4. นกัเรยีนรวมกนัทำความเขาใจเกีย่วกบัลกัษณะของโครงงานจากแผนผงัแสดงทีม่าและผลทีไ่ด
จากการทำโครงงาน แลวศึกษาเกี่ยวกับลักษณะของโครงงาน หนวยการเรียนรูที่ 1 หลักการทำโครงงาน 
จากหนังสือเรียน รายวิชาพื้น°าน เทคโนโลยีสารสนเทศ ม. 3 หรือสื่อการเรียนรู เทคโนโลยีสารสนเทศ 
สมบูรณ์แบบ ม. 3
 5. ตัวแทนนักเรียนคนที่ 1 ยกตัวอยางชื่อโครงงาน โดยใหตัวแทนนักเรียนคนที่ 2 บอกประเภท 
ของโครงงานนั้น แลวจึงยกตัวอยางชื่อโครงงาน เพื่อใหนักเรียนคนตอไปบอกประเภทของโครงงานนั้น 
แลวยกตัวอยางชื่อโครงงานตอไป
 6. นักเรียนทุกคนผลัดกันบอกประเภทโครงงานของเพื่อนและยกตัวอยางชื่อโครงงานตอกันไป
เรื่อย ๆ จนครบทุกคน

ขั้นที่ 3 ขั้นสรุป

 1. นักเรียนรวมกันสรุปวา โครงงาน คือ การนำความรูของตนเองไปทำใหสามารถใชไดจริงใน
ชีวิตประจำวัน
 2. นักเรียนสรุปประเภทของโครงงานวา ประเภทของโครงงานแบงตามวัตถุประสงค์ของการทำ
โครงงาน

ขั้นที่ 4 ขั้นฝึกฝนนักเรียน
 

 1. นักเรียนเขียนแผนผังแสดงที่มาและผลที่ไดจากการ ทำโครงงานแลวเปรียบเทียบวาเหมือน
หรือแตกตางจากที่นำเสนอบน กระดานดำหรือไม อยางไร
 2. นักเรียนทำใบงานที่ 1 ประโยชน์ของโครงงาน หนวยการเรียนรูที่ 1 หลักการทำโครงงาน
แลวแลกเปลี่ยนกับเพื่อนเพื่อชวยกันตรวจและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ของโครงงาน

ขั้นที่ 5 ขั้นนำ ä» ใช
 

 1. นักเรียนบอกลักษณะและเขียนแผนผังแสดง ที่มา และ ผล ที่ได จาก การ ทำโครงงานได
 2. นักเรียนยกตัวอยางและจำแนกประเภทของโครงงานได

8. กิจกรรม เสนอ แนะ

 1. กิจกรรม สำหรับ กลØม สนใ¨ พิเศษ
  นักเรียน คนหา แลÐ รวบรวม ขอมูล เกี่ยวกับ โครงงาน ของ ผูอื่น จากนั้น วิเคราะห์ »รÐเÀท แลÐ
ประโยชน์ ของ โครงงาน นั้น ๆ แลว นำ ขอมูล ทีè ä´ มา รวมกัน อภิปราย กับ เพื่อน
 2. กิจกรรม สำหรับ ½ƒก ทักษะ เพิ่มเติม
  นักเรียน ยกตัวอยาง โครงงาน ใน แตละ »รÐเÀท »รÐเÀท ละ 3 โครงงาน จากนั้น แลก เปลี่ยนกัน 
ตรวจสอบ ความ ถูกตอง กับ เพื่อน
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9. ส� อ/แหลง การเรียนรู

 1. สื่อ สิ่งพิมพ์ เชน หนังสือ บทความ  เอกสาร ประกอบการ เรียน การ สอน เกี่ยวกับ ลักษณะ ของ 
โครงงาน
 2. สื่อ อิเล็กทรอนิกส์ เชน คอมพิวเตอร์ ชวย สอน เว็บไ«ต์ ทาง การ ศึกษา Hyperbook ที่ นำเสนอ 
เกี่ยวกับ ลักษณะ ของ โครงงาน
 3. สถานที่ เชน พิพิธภัณ±์ วิทยาศาสตร์ หองสมุด โรงเรียน ฝ†าย ทะเบียน ใน โรงเรียน ศูนย์ การ 
เรียนรู ดาน เทคโนโลยี สารสนเทศ
 4. บคุคล เชน ผูปกครอง คร ูนกั วชิาการ เจาหนาที ่หอง คอมพวิเตอร์ ผู เชีย่วชาญ ทาง ดาน เทคโนโลย ี
สารสนเทศ ผูเชี่ยวชาญทางดาน โครง งาน 
 5. หนงัสอื เรยีน รายวชิา พืน้°าน เทคโนโลย ีสารสนเทศ ม. 3 บรษิทั สำนกัพมิพ์ ว²ันา พานชิ จำกดั
 6. สื่อ การ เรียนรู เทคโนโลยี สารสนเทศ สมบูรณ์แบบ ม. 3 บริษัท สำนักพิมพ์ วั²นา พานิช จำกัด
 7. แบบ ฝึก ทักษะ รายวิชา พ้ืน°าน เทคโนโลยี สารสนเทศ ม. 3 บริษัท สำนักพิมพ์ วั²นา พานิช จำกัด

10. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู

 

 1. ความสำเร็จในการจัดการเรียนรู 
  แนวทางการพั²นา
 2. ปญหา/อุปสรรคในการจัดการเรียนรู
  แนวทางแกไข
 3. สิ่งที่ไมไดปฏิบัติตามแผน
  เหตุผล
 4. การปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู

      ลงªื่อ  (ผู้ สอน)

 /   / 
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ขั้น ตอน การ ทำโครง งาน

1. สาระสำคัญ

 
 โครงงาน ม ีวธิกีาร ทำ แตกตางกนั ตาม ลกัษณะ เ©¾าÐ ของ โครงงาน แตละ ประเภท แต ม ีลำดบั ขัน้ตอน 
คลาย กัน แบง เปน 6 ขั้นตอน ไดแก การ คัดเลือก หัวขอ โครงงาน การ ศึกษา คนควา การ จัดทำ เคาโครง 
ของ โครงงาน การ ทำ โครงงาน การ เขียน รายงาน แลÐ การ นำเสนอ แลÐ เผยแ¾ร โครงงาน 

2. ตัว ชี้ วัด ชั้น ป

 อธิบาย หลักการ ทำ โครงงาน ทีè มี การ ใช เทคโนโลยี สารสนเทศ (ง 3.1 ม. 3/1)

3. จุดประสงคการเรียนรู

 1. อธิบาย ขั้นตอน การ ทำ โครงงาน ได (K)
 2. มี ความ รับผิดชอบ ความคิด สรางสรรค์ และ มี มารยาท ใน การ ปฏิบัติ งาน รวมกับ ผูอื่น (A)
 3. ยกตัวอยาง แลÐ แส´ง ความ คิดเห็น เพื่อ ทำ โครงงาน ใน แตละ ขั้นตอน ได (P)

4. การวัด และ การเมิน ผลการเรียน รู

ด้านความรู้ (K)
ด้านคุ³ธรรม จริยธรรม

และค่านิยม (A)
ด้านทักÉะ/กระบวนการ (P)

1. สังเกต การ แสดง ความ คิดเห็น 
การ อภิปราย การ ถาม และ 
การ ตอบ คำ ถาม

2. ตรวจ คำ ตอบ จาก คำ ถาม 
 เกี่ยวกับ การ ทำโครงงาน

1. สังเกต  ความ รับผิดชอบ และ 
มารยาท ใน การ ทำงาน

2. สังเกต ความคิด สรางสรรค์ 
เกี่ยวกับ การ ทำ โครงงาน

1. สังเกต ทักษะ ใน การ ปฏิบัติ 
งาน รวมกับ ผูอื่น

2. สังเกต ทักษะ ใน การ ยก 
 ตัวอยาง ประกอบการ ทำ 
 กิจกรรม

สาระที่ 3 เทคâนâลยีสารสนเทÈและการสื่อสาร ªั้นมัธยมÈึกÉาป‚ที่ 3
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 หลักการ ทำâครง งาน      เวลา 4 ªั่วâมง



30   คูมือครู  แผ น การ จัดการ เรียน รู เทคโนโลยีสารสนเทศ ม. 3

5. สาระ การเรียนรู

 ขั้นตอน การ ทำ โครงงาน
 –  การ คัดเลือก หัวขอ โครงงาน – การ ทำ โครงงาน
 – การ ศึกษา คนควา – การ เขียน รายงาน
 – การ จัดทำ เคาโครง ของ โครงงาน – การ นำเสนอ แลÐ เผยแ¾ร โครงงาน 

6. แนวทาง บูร ณาการ

 ภาษาไทย   การ มี มารยาท ใน การ ¿ง การ ดู และ การ พูด เกี่ยวกับ โครงงาน ของ ผูอื่น
 คณิตศาสตร์  การ ใช หลัก สถิติ เพื่อ วิเคราะห์ ขอมูล เบื้องตน ใน การ ทำ โครงงาน

 สังคมศึกษาÏ   การ คัดเลือก หัวขอ โครงงาน ของ กลุม โดย อาศัย หลักการ ทาง ประชาธิปไตย

 สุขศึกษาÏ   การ มี น้ำใจ นักกีÌา ใน การ ยอมรับ ผล การคัด เลือก หัวขอ โครงงาน ของ กลุม

7. กระบวนการ จัดการ เรียน รู

ขั้นที่ 1 ขั้นนำเขาสูบทเรียน

 1. นักเรียน รวมกัน ทบทวน ลักษณะ ของ โครงงาน
 2. นักเรียน ยกตัวอยาง ชื่อ โครงงาน แลว บันทึก ลง ใน กระดาษ ขนาด A4 ให ได มาก ที่สุด ภายใน เวลา 
5 นาที

ขั้นที่ 2 ขั้นสอน

 1. นกัเรยีน ศกึษา เกีย่วกบั ขัน้ตอน การ ทำ โครงงาน หนวย การ เรยีนรู ที ่1 หลกัการ ทำ โครงงาน จาก 
หนังสือ เรียน รายวิชา พื้น°าน เทคโนโลยี สารสนเทศ ม. 3 หรือ สื่อ การ เรียนรู เทคโนโลยี สารสนเทศ 
สมบูรณ์แบบ ม. 3
 2. นักเรียน รวมกัน แสดง ความ คิดเห็น อภิปราย «ักถาม และ ตอบ คำ ถาม เกี่ยวกับ ขั้นตอน การ ทำ 
โครงงาน
 3. ครู คอย  แนะนำ เพิ่มเติม เกี่ยวกับ ขั้นตอน การ ทำ โครงงาน จน นักเรียน ทุกคน เขาใจ แลว แจก 
คำ ถาม เกี่ยวกับ การ ทำ โครงงาน ให นักเรียน ที่ บันทึก ชื่อ โครงงาน ได มาก ที่สุด 4 อันดับแรก คนละ 1 ใบ

 1. หัวขอ โครงงาน ที่ เลือก ชื่อ อะไร เหตุใด จึง เลือก โครงงาน นี้
 2. โครงงาน นี้ มี หัวขอยอย อะไร บาง
 3. โครงงาน นี้ มี แหลงขอมูล ที่ใด บาง

µÑÇÍÂ‹Ò§¤Ó¶ÒÁà¡ÕèÂÇ¡Ñº¡ÒÃ·Óâ¤Ã§§Ò¹
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 4. นกัเรยีน ที ่บนัทกึ ชือ่ โครงงาน มาก ทีส่ดุ 4 อนัดบัแรก คนหา สมาชกิ กลุม จาก นกัเรยีน ทีเ่หลอื โดย 
ให สมาชิก แตละ กลุม มี จำนวน เทากัน
 5. สมาชิก กลุม คัดเลือก หัวขอ โครงงาน จาก ตัวอยาง ที่ บันทึก ไว ใน กระดาษ ขนาด A4 แลว ตอบ 
คำ ถาม เกี่ยวกับ การ ทำ โครงงาน

 ขั้นที่ 3 ขั้นสรุป

 นกัเรยีน สรปุวา การ ทำ โครงงาน นัน้ ̈ Ð ตอง ปฏบิตั ิครบ ทัง้ 6 ขัน้ตอน เพือ่ให โครงงาน สามารถ นำä»ใช 
แกปญหา ใน ชีวิต ประจำวัน ä´ อยาง มี ประสิทธิภาพ

ขั้นที่ 4 ขั้นฝึกฝนนักเรียน
 

 1. นักเรียน แยก คำ ถาม ทีè ครู แ¨ก วา คำ ถาม ใ´ ถาม เพื่อ ตรวจสอบ การ ทำ โครงงาน ใน ขั้นตอน ใ´
 2. นกัเรยีน แส´ง ความคิด เหน็วา โครงงาน ทีè นำเสนอ นัน้ เปน โครงงาน ทีè สามารถ นำä» ปฏบิตั ิä ́ จรงิ 
หรือไม อยางไร
 3. นกัเรยีน สรØ» ขอมลู การ ทำ โครงงาน แลÐ คนหา ขอมลู เพิม่เตมิ มา จดัทำ เปนตาราง การ ศกึษา คนควา 
แลว เปรียบ เทียบกับ สมาชิก กลØม อื่น วา ขอมูล ทีè ä´ เหมือน หรือ แตกตางกัน หรือไม อยางไร
 

ขั้นที่ 5 ขั้นนำ ä» ใช
 

 1. นักเรียน อธิบาย วิธีการ ทำ โครงงาน ใน แตละ ขั้นตอน ä´
 2. นักเรียน ยกตัวอยาง แลÐ แส´ง ความ คิดเห็น เกี่ยวกับ การ ทำ โครงงาน ใน แตละ ขั้นตอน ä´

8. กิจกรรม เสนอ แนะ

 1. กิจกรรม สำหรับ กลØม สนใ¨ พิเศษ
  นักเรียน คนหา ตัวอยางรายงาน ของโครง งาน แลว นำมา เปรียบเทียบ วา มี หัวขอ การ นำเสนอ  
เหมือน หรือ แตกตาง ̈ ากทีè นำเสนอ ใน หนังสือ เรียน รายวิชา พื้น°าน เทคโนโลยี สารสนเทศ ม. 3 หรือ
 สื่อก าร เรียนรู เทคโนโลยี สารสนเทศ สมบูรณ์แบบ ม. 3 หรือไม อยางไร
 2. กิจกรรม สำหรับ ½ƒก ทักษะ เพิ่มเติม
  นักเรียน แส´ง ความ คิดเห็น เกี่ยวกับ การ ทำ โครงงาน ใน แตละ ขั้นตอน ตาม หัวขอ โครงงาน ทีè 
ตน เอง สนใ¨

 4. นักเรียน แบง ความ รับผิดชอบ เพื่อ คนหา ขอมูล ใน หัวขอยอย แก สมาชิก กลุม อยางไร
 5. เคาโครง ของ โครงงาน นี้ จะ มี ลักษณะ อยางไร
 6. การ ทำ โครงงาน นี้ จะ ตอง คำนึงถึง สิ่ง ใด บาง
 7. โครงงาน นี้ ควร นำเสนอ และ เผยแพร ดวย วิธีการ ใด

µÑÇÍÂ‹Ò§¤Ó¶ÒÁà¡ÕèÂÇ¡Ñº¡ÒÃ·Óâ¤Ã§§Ò¹ (µ‹Í)
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9. ส� อ/แหลง การเรียนรู

 1. คำ ถาม เกี่ยวกับ การ ทำ โครงงาน
 2. กระดาษ ขนาด A4
 3. สื่อ สิ่งพิมพ์ เชน หนังสือ บทความ   เอกสาร ประกอบการ เรียน การ สอน เกี่ยวกับ ขั้นตอน การ ทำ 
โครงงาน
 4. สื่อ อิเล็กทรอนิกส์ เชน คอมพิวเตอร์ ชวย สอน เว็บไ«ต์ ทาง การ ศึกษา Hyperbook ที่ นำเสนอ 
เกี่ยวกับ ขั้นตอน การ ทำ โครงงาน
 5. สถานที่ เชน พิพิธภัณ±์ วิทยาศาสตร์ หองสมุด โรงเรียน ศูนย์ การ เรียนรู ดาน เทคโนโลยี 
สารสนเทÈ
 6. บุคคล เชน ผูปกครอง ครู นัก วิชาการ เจาหนาที่ หอง คอมพิวเตอร์ นัก วิจัย ผู เชี่ยวชาญ ทาง 
ดาน เทคโนโลยี สารสนเทศ ผู เชี่ยวชาญ ทาง ดาน การ ทำ โครงงาน
 7. หนงัสอื เรยีน รายวชิา พืน้°าน เทคโนโลย ีสารสนเทศ ม. 3 บรษิทั สำนกัพมิพ์ ว²ันา พานชิ จำกดั
 8. สื่อ การ เรียนรู เทคโนโลยี สารสนเทศ สมบูรณ์แบบ ม. 3 บริษัท สำนักพิมพ์ วั²นา พานิช จำกัด
 9. แบบ ฝึก ทักษะ รายวิชา พ้ืน°าน เทคโนโลยี สารสนเทศ ม. 3 บริษัท สำนักพิมพ์ วั²นา พานิช จำกัด

 1. ความสำเร็จในการจัดการเรียนรู 
  แนวทางการพั²นา
 2. ปญหา/อุปสรรคในการจัดการเรียนรู
  แนวทางแกไข
 3. สิ่งที่ไมไดปฏิบัติตามแผน
  เหตุผล
 4. การปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู

      ลงªื่อ  (ผู้ สอน)

 /   / 

10. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู
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ตัวอยาง โครง งาน 

เทคโนโลย ีสารสนเทศ

สาระที่ 3 เทคâนâลยีสารสนเทÈและการสื่อสาร ªั้นมัธยมÈึกÉาป‚ที่ 3
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 หลักการ ทำâครง งาน      เวลา 2 ªั่วâมง

ด้านความรู้ (K)
ด้านคุ³ธรรม จริยธรรม

และค่านิยม (A)
ด้านทักÉะ/กระบวนการ (P)

1. สังเกต การ คนหา และ การ 
 อธิบายเกี่ยวกับ โครงงาน 
 เทคโนโลยี สารสนเทศ
2. ตรวจสอบ ชื่อ และ แหลงขอมูล 

ของ โครงงาน เทคโนโลยี 
 สารสนเทÈ
3. ตรวจ แบบทดสอบ หลัง เรียน 

(Post-test)

1. สังเกต ความ รับผิดชอบ 
 ความ รอบคอบ และ มารยาท
 ใน การ ทำงาน
2. ประเมิน พฤติกรรม นักเรียน 

ตามแบบ ประเมิน ดาน 
 คุณธรรม จริยธรรม 
  และ คานิยม

1.  สังเกต ทักษะ ใน การ ใช 
 เทคโนโลยี
2. สังเกต ทักษะ ใน การ คนหา 

และ ตรวจสอบ ขอมูล
3. ประเมนิ พฤตกิรรม นกัเรยีน 

ตามแบบ ประเมิน ดาน ทกัษะ/
กระบวนการ

1. สาระสำคัญ

 
 โครงงาน เทคโนโลยี สารสนเทÈ เปน การนำ ความรู ทักษะ ความ ชำนาญ และ เครื่องมือ ตาง ๆ มา 
แกปญหา หรือ สงเสริม การ ทำงาน เกี่ยวกับ ขอมูล หรือ สารสนเทÈ  

2. ตัว ชี้ วัด ชั้น ป

 1. อธิบาย หลักการ ทำ โครงงาน ทีè มี การ ใช เทคโนโลยี สารสนเทศ (ง 3.1 ม. 3/1)
 2. ใช คอมพิวเตอร์ ชวย สราง ชิ้นงาน ̈ าก จินตนาการ หรือ งาน ทีè ทำ ใน ชีวิต ประจำวัน  ตาม หลักการ ทำ 
โครงงาน อยาง มี จิตสำนึก แลÐ ความ รับผิดชอบ (ง 3.1 ม. 3/4)

3. จุดประสงคการเรียนรู

 1. อธิบาย ลักษณะ แลÐ หลักการ ทำ โครงงาน เทคโนโลยี สารสนเทÈ ได (K)
 2. มี ความ รับผิดชอบ แลÐ มี มารยาท ใน การ คนหา ขอมูล (A)
 3. มี ทักษะ ใน การ คนหา ตัวอยาง โครงงาน เทคโนโลยี สารสนเทÈ แลÐ นำä»ใช ประโยชน์  (P)

4. การวัด และ ประเมิน ผลการเรียน รู 
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5. สาระ การเรียนรู

 ตัวอยาง โครงงาน เทคโนโลยี สารสนเทÈ 

6. แนวทางบูร ณาการ

 ภาษาไทย   การ อาน จับ ใจความ แลÐ การ อธิบาย ลักษณะ ของ โครงงาน เทคโนโลยี
      สารสนเทÈ

 สังคมศึกษาÏ   การ คนหา แลÐ ศึกษา เพิ่มเติม เกี่ยวกับ ก®หมาย ลิขสิทธิì ของ ÀารÐ งาน
       ชิ้นงาน หรือ กิจกรรม อิสระ ทีèä´ ̈ าก โครงงาน เทคโนโลยี สารสนเทÈ
 สุขศึกษาÏ   การ ยกตัวอยาง โครงงาน เทคโนโลยี สารสนเทÈ ทีè ชวย รวบรวม ขอมูลแลÐ 
      เสนอ แนวทางในการ แก ปญหา สุขภาพของ บุคคล ใน ชØมชน
 ศิลปะ    การ ยกตวัอยาง โครงงาน เทคโนโลย ีสารสนเทศ ที ่สงเสรมิ การ นำเสนอขอมลู 
       ทางดาน ศิลปะ

 ภาษา ตางประเทศ  การ คนหา โครงงาน ภาษา ตางประเทศ ที่ มี คำ วา Information Technology 
      ประกอบ ในชื่อ โครงงาน

7. กระบวนการ จัดการ เรียน รู

ขั้นที่ 1 ขั้นนำเขาสูบทเรียน

 1. นักเรียน รวมกลุม ตามที่ ä´ แบง ไว ใน แผนการจัดการ เรียนรู ที่ 2 ขั้นตอน การ ทำ โครงงาน 
 หนวย การ เรียนรู ที่ 1 หลักการ ทำ โครงงาน
 2. ครู เขียน คำ วา Information Technology บน กระดานดำ แลว ถาม วา คำ นี้ หมายความวา อÐäร
 3. สมาชิก กลุมรวมกันอภิปราย สรุป และ  เขียน ความ หมาย ของคำวา Information Technology 
ลง ใน กระดาษ ขนาด A4 

ขั้นที่ 2 ขั้นสอน

 1. ครู ถาม วา ถา นำ คำ นี้ มา รวมกับ โครงงานจะ ทำใหเกิด โครงงาน ที่ มี ลักษณะ อยางไร จากนั้น ให 
สมาชิก กลุม คนหา ตัวอยาง โครงงาน ที่ คาดวา เปน โครงงาน เทคโนโลยี สารสนเทศ กลุม ละ 3 โครงงาน
 2. สมาชิก กลุม รวมกัน อภิปราย และคนหา ตัวอยาง โครงงาน ที่ คาดวา เปน โครงงาน เทคโนโลยี 
สารสนเทศ แลว บันทึก ชื่อ โครงงาน และ แหลงขอมูล ลง ใน กระดาษ ขนาด A4 ที่ บันทึก ความ หมาย ของ 
คำ วา Information Technology ไว แลว
 3. ตัวแทน กลุม สง กระดาษ ขนาด A4 ให ครู แลว ศึกษา เกี่ยวกับ ตัวอยาง โครงงาน เทคโนโลยี 
สารสนเทศ จาก หนังสือ เรียน รายวิชา พื้น°าน เทคโนโลยี สารสนเทศ ม. 3 หรือ สื่อ การ เรียนรู เทคโนโลยี 
สารสนเทศ สมบูรณ์แบบ ม. 3
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 4. ครู ให นักเรียน เปลี่ยนกัน ตรวจ คำ ตอบ โดย สลับ กระดาษ ขนาด A4 สงให ตัวแทน กลุม แลว ให 
สมาชกิ แตละ กลุม รวมกนั พจิารณา ชือ่ โครงงาน และ ตรวจสอบ แหลงขอมลู วา โครงงาน ดงักลาว เปน โครงงาน 
เทคโนโลยี สารสนเทศ หรือไม เพราะ เหตุใด
 5. สมาชกิ กลุม รวมกนั อภปิราย ลกัษณะ ของ โครงงาน เทคโนโลย ีสารสนเทศ แลว ตรวจ ชือ่ โครงงาน 
และ แหลงขอมูล ของ กลุม อื่น
 6. สมา ช ิกแตละกลุมนำ กระดาษ ขนาด A4 คนื สมาชกิ ที ่เปนเจาของ แลว ใหสมาชกิ แตละ กลุมรวมกนั 
ตรวจ ชื่อ โครงงาน และ แหลงขอมูล อีก ครั้งหนึ่ง หาก คิดวา ผล การ ตรวจ นั้น ไมถูกตอง ให แสดง ความ คิดเห็น 
เพิ่มเติม 

ขั้นที่ 3 ขั้นสรุป

 1. นักเรียน ทำ แบบทดสอบ หลัง เรียน (Post-test) จำนวน 10 ขอ เวลา 10 นาที
 2. นกัเรยีน รวมกนั สรปุ ลกัษณะ ของ โครงงาน เทคโนโลย ีสารสนเทศ วา เปน โครงงาน ที ่เกีย่วกบั การ 
จัดการ ขอมูล  หรือ สารสนเทศเพื่อ ชวย แกปญหา และ อำนวย ความ สะดวก ให แก ผูใช

ขั้นที่ 4 ขั้นฝึกฝนนักเรียน
 

 1. นกัเรยีน คนหา ตวัอยาง โครงงาน เทคโนโลย ีสารสนเทศ เพิม่เตมิ แลว นำมา สรปุวา เหตใุด โครงงาน 
นั้น จึง เปน โครงงาน เทคโนโลยี สารสนเทศ
 2. นกัเรยีน คนหา และ รวบรวม ขอมลู เกีย่วกบั โครงงาน เทคโนโลย ีสารสนเทศ ที ่ม ีผูอืน่ ทำ ไว แลว จดั 
ทำเปน ดัชนี °านขอมูล ทาง ดาน โครงงาน เทคโนโลยี สารสนเทศ โดย ใน °านขอมูล จะ ตอง มีชื่อ โครงงาน
ชื่อ ผูทำ โครงงาน สาระสำคัญ ป‚ ที่ ทำ และ แหลง  ขอมูล เกี่ยวกับ โครงงาน เทคโนโลยี สารสนเทศ นั้น ๆ

 
ขั้นที่ 5 ขั้นนำ ä» ใช

 
 1. นักเรียน คนหา ตัวอยาง โครงงาน เทคโนโลยี สารสนเทศ ได
 2. นักเรียน ตรวจ และ จำแนก โครงงาน เทคโนโลยี สารสนเทศ จาก โครงงาน อื่น ๆ ได

8. กิจกรรม เสนอ แนะ

 1. กิจกรรม สำหรับ กลุม สนใจ พิเศษ
  นกัเรยีน รวมกนั อภปิราย และ สรปุวา โครงงาน เทคโนโลย ีสารสนเทศ จำเปน ตอง ใช คอมพวิเตอร์ 
หรือไม เพราะ เหตุใด และ หาก ไม ใช คอมพิวเตอร์ จะ มี เทคโนโลยี ใด ชวย ใน การ ทำ โครงงาน
 2. กิจกรรม สำหรับ ฝึก ทักษะ เพิ่มเติม
  นักเรียน นำ กระดาษ ขนาด A4 ที่ บันทึก ชื่อ โครงงาน ไว ใน แผนการ จัดการ เรียนรู ที่ 2 ขั้นตอน 
การ ทำ โครงงาน หนวย การ เรียนรู ที่ 1 หลักการ ทำ โครงงาน มา ตรวจสอบ วา มีชื่อ โครงงาน ใด เปน โครงงาน 
เทคโนโลยี สารสนเทศ บาง พรอม ระบุ เหตุผล ที่ ทำให โครงงา นนั้น เปน โครงงาน เทคโนโลยี สารสนเทศ
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 1. ความสำเร็จในการจัดการเรียนรู 
  แนวทางการพั²นา
 2. ปญหา/อุปสรรคในการจัดการเรียนรู
  แนวทางแกไข
 3. สิ่งที่ไมไดปฏิบัติตามแผน
  เหตุผล
 4. การปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู

      ลงªื่อ  (ผู้ สอน)

 /   / 

 
9. ส� อ/แหลง การเรียนรู

 1. กระดาษ ขนาด A4
 2. ตัวอยาง โครงงาน เทคโนโลยี สารสนเทศ
 3. สื่อ สิ่งพิมพ์ เชน หนังสือ บทความ  เอกสาร ประกอบการ เรียน การ สอน เกี่ยวกับ โครงงาน 
เทคโนโลยี สารสนเทศ
 4. สื่อ อิเล็กทรอนิกส์ เชน คอมพิวเตอร์ ชวย สอน เว็บไ«ต์ ทาง การ ศึกษา Hyperbook ที่ นำเสนอ 
เกี่ยวกับ โครงงาน เทคโนโลยี สารสนเทศ
 5. สถานที่ เชน พิพิธภัณ±์ วิทยาศาสตร์ หองสมุด โรงเรียน หอง ปฏิบัติ การ คอมพิวเตอร์ ศูนย์  
การ เรียนรู ดาน เทคโนโลยี สารสนเทศ
 6. บุคคล เชน ผูปกครอง ครู นัก วิชาการ เจาหนาที่ หอง คอมพิวเตอร์ นัก วิจัย ผู เชี่ยวชาญ ทาง 
ดาน เทคโนโลยี สารสนเทศ ผูเชี่ยวชาญทางดานโครง งาน เทคโนโลยี สารสนเทศ
 7. หนงัสอื เรยีน รายวชิา พืน้°าน เทคโนโลย ีสารสนเทศ ม. 3 บรษิทั สำนกัพมิพ์ ว²ันา พานชิ จำกดั
 8. สื่อ การ เรียนรู เทคโนโลยี สารสนเทศ สมบูรณ์แบบ ม. 3 บริษัท สำนักพิมพ์ วั²นา พานิช จำกัด
 9. แบบ ฝึก ทักษะ รายวิชา พ้ืน°าน เทคโนโลยี สารสนเทศ ม. 3 บริษัท สำนักพิมพ์ วั²นา พานิช จำกัด

10. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู
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ขั้น พื้นฐาน

ผัง มโนทัศนเปาหมายการเรียนรูและขอบขายภาระงาน 12 ชั่วโมง 

•ทักษะการทำงานรวมกัน
•ทักษะการแสวงหาความรู
•ทักษะการนำเสนอผลงาน
•ทักษะการใชเทคโนโลยี

•ใช วงจร พัฒนา โปรแกรม  
 แกปัญหา ที่ ¾º ใน ชีวิต 
 ประจำวัน
•ใชHTMLและJavaScript
 สราง โปรแกรม
•สรางงาน แอนิเมชัน ดวย
 MacromediaFlash
 Professional8

•มี เจตคติ ที่ ดี ตอ โปรแกรม 
 ภาษา
•มี มารยาท ใน การ ทำงาน
•มี ความ กร ะตือรือรน
•มี ความ รอบคอบ
•มี ความคิด สรางสรรค์

•หลักการ พื้นฐาน ใน การ เขียน 
 โปรแกรม
•HTMLและJavaScript
•MacromediaFlash
 Professional8

ความรู

ภาระงาน/ชิ้นงาน

คุณธรรม จริยธรรม

และคานิยม

โปรแกรม ภาษา
ขั้น พื้นฐาน 

ทักษะ/กระบวนการ
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ผัง การออกแบบการจัดการเรียนรู

ขั้น ที่ 1 ผลลั¾ธ� ปลายทาง ที่ ต้องการ ãห้ เกิด ขึ้นกับ นักเรียน

ตัว ªี้ วัด ªั้นป‚
 เขียนโปรแกรมภาษาขั้นพื้นฐาน(ง3.1ม.3/2)

ความ เข้าãจ ที่ คงทน ของ นักเรียน
นักเรียน จะ เข้าãจ ว่า...
1.การเขียนโปรแกรมควรปฏิบัติตามวงจรพัฒนา
 โปรแกรม
2.ผังงานชวยถายทอดกระบวนการทำงานของ
 โปรแกรมดวยการกำหนดสัญลักษณ์ที่เปน
 มาตรฐานสากล
3.การเขยีนโปรแกรมที่ดีควรประยกุต์ใชโครงสราง
 ของผังงานทั้ง3แบบ
4.HTMLและJavaScriptเปนโปรแกรมสำหรับ
 สรางและตกแตงเว็บไซต์
5.Macromedia Flash Professional 8 เปน
 โปรแกรมสำเร็จรูปที่ทำงานดวยภาษาFlash

คำ ¶าม สำคัÞ ที่ ทำãห้เกิด ความ เข้าãจ ที่ คงทน

– การเขียนโปรแกรมควรปฏิบัติอยางไร
– ผังงานมีลักษณะและประโยชน์อยางไร
– การเขียนโปรแกรมที่ดีควรใชผังงานแบบใด
– HTML,JavaScriptและMacromedia
 FlashProfessional8คืออะไรเกี่ยวของ
 กับการเขียนโปรแกรมอยางไร

ความรู้ของนักเรียนที่นำไปสู่ความเข้าãจที่คงทน
นักเรียนจะรู้ว่า…
1.คำที่ควรรู ไดแก การประมวลผล รหัสจำลอง
 โปรแกรมระบบโปรแกรมประยกุต์เวบ็เบราวเ์ซอร์
 ตรรกะ เท็กซ์เอดิเตอร์ บริษัทไมโครซอ¿ท์
 เวอรช์นั ยอูารแ์อล โปรแกรมสำเรจ็รปูพกิเซล
2.วงจรพัฒนาโปรแกรมสามารถทำไดดวยการ
 วิ เคราะห์ปัญหา การออกแบบโปรแกรม
 การเขียนโคดและการทดสอบโปรแกรม
3.ผังงานแบงเปน2ประเภทคือผังงานระบบที่
 ใชแสดงภาพรวมของระบบและผงังานโปรแกรม
 ท่ีใชแสดงการทำงานยอยหรือลำดับในโปรแกรม
4.โครงสรางของผังงานแบงเปน 3 แบบ คือ
 โครงงานแบบลำดบัโครงงานแบบทางเลอืกและ
 โครงสรางแบบทำซ้ำ
5.HTML และ JavaScript มีหลักการทำงาน 3
 ข้ันตอน คือ การเขียนโคด การคอมไพล์ และ
 การรันโปรแกรม

ทักÉะ/ความ สามาร¶ ของ นักเรียน ที่ นำไปสู่
ความ เข้าãจ ที่ คงทน  นักเรียน จะ สามาร¶...
1.อธิบายลักษณะของวงจรพัฒนาโปรแกรม
 และผังงานได
2.อธิบายลักษณะและวิธีการสรางโปรแกรม
 ดวยHTMLและJavaScriptได
3.อธิบายหลักการสรางงานดวยMacromedia
 FlashProfessional8ได
4.นำเสนอขอมูลดวยผังงานได
5.สรางโปรแกรมดวยHTMLและJavaScript
 ได
6.ใชคอมพิวเตอร์สรางแอนิเมชันดวย
 MacromediaFlashProfessional8ได
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6.MacromediaFlashProfessional8มีหลักการ
 สรางแอนิเมชันดวยการนำภาพนิ่งหลายๆภาพ
 มาเรียงตอกันแลวคอยๆเปลี่ยนลักษณะของ
 ภาพนั้นอยางตอเนื่องเปนเรื่องราว

ขั้นที่ 2  ภาระงานและการประเมินผลการเรียนรู้ซึ่งเป็นหลักฐานที่แสดงว่านักเรียนมีผลการเรียนรู้
      ตามที่กำหนดไว้อย่างแท้จริง

1. ภาระงานที่นักเรียนต้องปฏิบัติ
 – ใชวงจรพัฒนาโปรแกรมแกปัญหาที่พบในชีวิตประจำวัน
 – สรางผังงานในโครงสรางแบบตางๆ
 – ใชHTMLและJavaScriptสรางโปรแกรมที่นำเสนอขอมูลในรูปแบบเว็บไซต์
 – ใชคอมพิวเตอร์สาธิตวิธีการสรางงานดวยMacromediaFlashProfessional8
 – สรางงานและคัดเลือกMacromediaFlashProfessional8ที่ชื่นชอบมากที่สุด

2. วิธีการและเครื่องมือประเมินผลการเรียนรู้
 วิธีการประเมินผลการเรียนรู้
– การตั้งคำถามการตอบคำถามการอธิบาย
 และการแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
 – การนำเสนอขอมูล
 – การคนหาขอมูล
 – การทดสอบ
 – การฝึกปฏิบัติระหวางเรียน
 – การประเมินตนเองของนักเรียน

 เครื่องมือประเมินผลการเรียนรู้
 – แบบบันทึกความรู
 – แบบประเมินผลงาน
 – แบบประเมินการนำเสนอผลงาน
 – แบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน
 – แบบทดสอบประจำหนวยการเรียนรู
 – ใบงาน
 – แบบประเมินดานคุณธรรม จริยธรรม
  และคานิยม
 – แบบประเมินดานทักษะ/กระบวนการ

3. สิ่งที่มุ่งประเมิน
 – ความสามารถในการนำเสนอขอมูลและอธิบายใหผูอื่นเขาใจ
 – ความสามารถในการใชคอมพิวเตอร์
 – พฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรมเปนรายบุคคลและรายกลุม
 – การมีมารยาทในการทำงาน
 – การมีความรอบคอบความกระตือรือรนและความคิดสรางสรรค์

ขั้นที่ 3 แผนการจัดการเรียนรู้

แผนการจัดการเรียนรูที่4 หลักการพื้นฐานในการเขียนโปรแกรม 4ชั่วโมง
แผนการจัดการเรียนรูที่5HTMLและJavaScript 4ชั่วโมง
แผนการจัดการเรียนรูที่6 MacromediaFlashProfessional8 4ชั่วโมง
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สาระที่ 3 เทคâนâลยีสารสนเทÈและการสื่อสาร ªั้นมัธยมÈึกÉาป‚ที่ 3
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 âปรแกรม ภาÉา ¢Ñé¹ ¾ื้นฐาน       เวลา 4 ªั่วâมง

1. สาระสำคัญ

 
 การ เขียน โปรแกรม จะ ตอง ปฏบิตั ิตาม วงจร พฒันา โปรแกรม โดย ใช ผงังาน ชวย  ถายทอด กระบวนการ 
ทำงาน ของ โปรแกรมผงังาน แบง เปน2ประเภทคอืผงังาน ระบบ ที ่ใช แสดง ภาพรวม ของ ระบบ และ ผงังาน 
โปรแกรม ที่ ใช แสดง การ ทำงาน ยอย หรือ ลำดับ ใน โปรแกรมผังงานแบง เปน3โครงสรางคือโครงสราง 
แบบ ลำดับโครงสราง แบบ ทางเลือกและ โครงสราง แบบ ทำซ้ำ

2. ตัว ชี้ วัด ชั้น ป

 เขียน โปรแกรม ภาษา ขั้น พื้นฐาน(ง3.1ม.3/2) 

3. จุดประสงคการเรียนรู

 1.อธิบาย ลักษณะ ของ วงจร พัฒนา โปรแกรม และ ผังงาน ได(K)
 2.มี ความ รอบคอบ และ มี เจตคติ ที่ ดี ตอ โปรแกรม ภาษา ขั้น พื้นฐาน(A)
 3.มี ทักษะ ใน การ นำเสนอ ขอมูล ดวย ผังงาน(P) 

4. การ วัด และ ประเมิน ผลการเรียน รู 

ด้านความรู้ (K)
ด้านคุ³ธรรม จริยธรรม

และค่านิยม (A)
ด้านทักÉะ/กระบวนการ (P)

1.สงัเกตการอภปิรายการถาม
การตอบคำถามและการ

 นำเสนองาน
2.ตรวจการเขียนวงจรพัฒนา

โปรแกรม ผังงาน และแบบ-
ทดสอบกอนเรียน(Pre-test)

1.สังเกตความพอใจในการ
เลือกปัญหาที่ตองการแกไข
ดวยวงจรพัฒนาโปรแกรม

2.สังเกตความร วมมือและ
ความรอบคอบในการปฏบิตัิ
กิจกรรม

1.สังเกตทักษะการใชเทคโน-
โลยีเพื่อคนหาขอมูล

2.สังเกตทักษะการเขียน
 ผังงานและการนำเสนองาน
3.สังเกตทักษะการทำงาน
 รวมกับผูอื่น

หลัก การพื้น  ฐาน 
ในการเขียน โปร แกรม 
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5. สาระ การเรียนรู

 หลักการ พื้นฐาน ใน การ เขียน โปรแกรม
 – วงจร พัฒนา โปรแกรม
 – ผังงาน

 
6. แนวทาง บูร ณาการ

 ภาษาไทย  การ เลือก ใช ภาษา ที่ เหมาะ สมใน การ เขียน วงจร พัฒนา โปรแกรม
 คณิตศาสตร์  การ คำนวณ พื้นที่ บน กระดาษ โปสเตอร์ เพื่อ สราง ผังงาน
 วิทยาศาสตร์  การเปรียบเทียบการตั้งสมมุติฐานในวงจรพัฒนาโปรแกรมกับการตั้ง

      สมมุติฐานในการทดลองทางวิทยาศาสตร์

 ศิลปะ   การ เขียน ผังงาน โดย ยึด หลักการ ทาง ดาน องค์ประกอบ ศิลปŠ
 ภาษา ตางประเทศ การคนควาเพิม่เตมิเกีย่วกบัองค์กรตางประเทศที่ดแูลทางดานสญัลกัษณ์

      ที่ใชในการเขียนผังงาน

7. กระบวนการ จัดการ เรียน รู

ขั้นที่1ขั้นนำเขาสูบทเรียน

 1.ครู เขียน คำ วา วงจร พัฒนา โปรแกรม บน กระดานดำ แลว ให นักเรียน คน หาความ หมาย และ 
ลักษณะ ของ คำ ดังกลาว ภายใน เวลา5นาที
 2.ตัวแทน นักเรียน 1–2 คน  เขียน ความ หมาย และ ลักษณะ ของ วงจร พัฒนา โปรแกรม บน 
กระดานดำ
 3.นักเรียน คน อื่นๆชวยกัน ตรวจสอบ และ แสดง ความ คิดเห็น เพิ่มเติม เกี่ยวกับ ความ หมาย และ 
ลักษณะ ของ วงจร พัฒนา โปรแกรม

 
ขั้นที่2ขั้นสอน

 1.นักเรียน ทำ แบบทดสอบ กอน เรียน(Pre-test)จำนวน10ขอเวลา10นาที
 2.คร ูอธบิายความ สำคญั ของ วงจร พฒันา โปรแกรมแลว ให นกัเรยีน ศกึษา เกีย่วกบั หลกัการ พืน้ฐาน 
ใน การ เขียน โปรแกรมหนวย การ เรียนรู ที่2โปรแกรม ภาษา ขั้น พื้นฐานจาก หนังสือ เรียนรายวิชา พื้นฐาน
เทคโนโลยี สารสนเทศม.3หรือ สื่อ การ เรียนรูเทคโนโลยี สารสนเทศสมบูรณ์แบบม.3
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 3.ครู ติด โครงสราง ของ ผังงาน แบบ เรียงลำดับแบบ ทางเลือกและ แบบ ทำซ้ำ บน กระดานดำแลว 
อธิบาย วาให นักเรียน ออกมา เขียน ปัญหา ที่ แกไข ได จาก ผังงาน แตละ แบบ ไว ดานลาง โครงสราง ของ ผังงาน 
บน กระดานดำ
 4.นักเรียนรวมกันอภิปรายและเขียนปัญหาบนกระดานดำคนละ 1 ขอ ครูชวยตรวจสอบและ

แนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาที่แกไขไดจากผังงานแตละแบบ

 5.นักเรียนที่เขียนปัญหาบนกระดานดำในโครงสรางแบบเดียวกันรวมกลุมกัน ครูตรวจสอบให

สมาชกิแตละกลุมมีจำนวนเทาหรอืใกลเคยีงกนัโดยใหนกัเรยีนคนที่เขยีนปัญหาชากวาผูอืน่ยายไปอยูกบั

กลุมที่มีจำนวนสมาชิกนอย

 6.ครูอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเขียนวงจรพัฒนาโปรแกรมดังนี้

  6.1คัดเลือกปัญหาบนกระดานดำ1ปัญหา

  6.2คนหาขอมูลเพิ่มเติมเพื่อกำหนดขอมูลลงในวงจรพัฒนาโปรแกรม

  6.3วิเคราะห์ปัญหาโดยพิจารณาInput,ProcessและOutput

  6.4ออกแบบโปรแกรมดวยผังงานในโครงสรางที่กลุมเลือกไว

  6.5เลือกภาษาที่เหมาะสมในการเขียนโคด

  6.6ระบุวิธีการทดสอบโปรแกรมและการบำรุงรักษา

  6.7บันทึกขั้นตอนการเขียนวงจรพัฒนาโปรแกรมลงในกระดาษขนาดA4

  6.8ใชปากกาเมจิกสรางผังงานเพื่อแกปัญหาดังกลาวลงในกระดาษโปสเตอร์

 7.สมาชกิกลุมซกัถามเกีย่วกบัการเขยีนวงจรพฒันาโปรแกรมเพิม่เตมิจนเขาใจแลวปฏบิตัิตามที่

ครูอธิบาย

 8.ครูสุมเลอืกตวัแทนกลุมกลุมละ2คนตดิกระดาษโปสเตอร์ผงังานบนกระดานดำแลวชวยกนั

นำเสนอการเขียนวงจรพัฒนาโปรแกรม

 9.นกัเรยีนคนอืน่ๆ รวมกนัแสดงความคดิเหน็และซกัถามเกีย่วกบัการเขยีนวงจรพฒันาโปรแกรม

ตามความสนใจ

ขั้นที่3ขั้นสรุป

 1.นักเรียนสรุปวาวงจรพัฒนาโปรแกรมใชสำหรับแกปัญหาในการปฏิบัติกิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึง

 2.นกัเรยีนสรปุวาผงังานชวยในการออกแบบโปรแกรมในวงจรพฒันาโปรแกรมโดยผงังานแตละ

แบบมีโครงสรางที่สงเสริมการแกปัญหาแตกตางกันแตวงจรพัฒนาโปรแกรมที่สมบูรณ์แบบที่สุดจะตอง

ใชผังงานทั้ง3แบบ
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ขั้นที่4ขั้นฝึกฝนนักเรียน


 1.นักเรียนสรางผังงานในทุกโครงสรางโดยคัดเลือกจากปัญหาที่เพื่อนๆเขียนไวบนกระดานดำ

แลวนำมาเปรียบเทียบกับเพื่อนวาเหมือนหรือแตกตางกันอยางไร

 2.นักเรียนคนหาความรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับประโยชน์ของวงจรพัฒนาโปรแกรม

ขั้นที่5ขั้นนำ ไป ใช
 

 1.นักเรียนอธิบายลักษณะของวงจรพัฒนาโปรแกรมได
 2.นักเรียนกำหนดปัญหาและเขียนวงจรพัฒนาโปรแกรมได
 3.นักเรียนใชวงจรพัฒนาโปรแกรมชวยแกปัญหาที่พบในชีวิตประจำวัน

8. กิจกรรม เสนอ แนะ

 1.กิจกรรมสำหรับกลุมสนใจพิเศษ

  1.1 นักเรียนคนควาเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาษาคอมพิวเตอร์ที่ใชในการเขียนโคดและซอ¿ต์แวร์

สำเร็จรูปที่สงเสริมการเขียนโคดในวงจรพัฒนาโปรแกรม

  1.2นกัเรยีนรวบรวมขอมลูแลวจดัทำดชันีเกีย่วกบัภาษาคอมพวิเตอร์ที่ใชในการสรางโปรแกรม

โดยมีหัวขอชื่อภาษาคอมพิวเตอร์ชื่อผูพัฒนาลักษณะของโปรแกรมที่ไดจากการใชภาษาดังกลาวและ

แหลงขอมูล

 2.กิจกรรมสำหรับฝึกทักษะเพิ่มเติม

  นกัเรยีนคนหาขอมลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการเขยีนสญัลกัษณ์ที่ใชในผงังานจากนัน้ตรวจสอบผงังาน

บนกระดาษโปสเตอร์วาถูกตองตามหลักการเขียนผังงานตามมาตรฐานสากลหรือไมอยางไร

9. ส� อ/แหลง การเรียนรู

 1.โครงสรางผังงานแบบเรียงลำดับแบบทางเลือกและแบบทำซ้ำ

 2.กระดาษขนาดA4

 3.กระดาษโปสเตอร์

 4.ปากกาเมจิกและอุปกรณ์สำหรับสรางผังงาน

 5.สือ่สิง่พมิพ์เชนหนงัสอืบทความเอกสารประกอบการเรยีนการสอนเกีย่วกบัหลกัการพืน้ฐาน
ในการเขียนโปรแกรม
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 1.ความสำเร็จในการจัดการเรียนรู
 แนวทางการพัฒนา
 2.ปัญหา/อุปสรรคในการจัดการเรียนรู
 แนวทางแกไข
 3.สิ่งที่ไมไดปฏิบัติตามแผน
 เหตุผล
 4.การปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู

   ลงªื่อ  (ผู้ สอน)

/  /

 6.สื่ออิเล็กทรอนิกส์เชนคอมพิวเตอร์ชวยสอนเว็บไซต์ทางการศึกษาHyperbookที่นำเสนอ

เกี่ยวกับหลักการพื้นฐานในการเขียนโปรแกรม

 7.สถานที่ เชน พิพิธภัณ±์วิทยาศาสตร์ หองสมุดโรงเรียน ศูนย์การเรียนรูดานเทคโนโลยี

สารสนเทศรานจำหนายซอ¿ต์แวร์

 8.บคุคลเชนผูปกครองครูนกัวชิาการเจาหนาที่หองคอมพวิเตอร์ผูเชีย่วชาญทางดานโปรแกรม

คอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์

 9.หนงัสอืเรยีนรายวชิาพืน้ฐานเทคโนโลยีสารสนเทศม.3บรษิทัสำนกัพมิพ์วฒันาพานชิจำกดั

 10.สื่อการเรียนรูเทคโนโลยีสารสนเทศสมบูรณ์แบบม.3บริษัทสำนักพิมพ์วัฒนาพานิชจำกัด

 11.แบบฝึกทักษะรายวิชาพ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศม.3บริษัทสำนักพิมพ์วัฒนาพานิชจำกัด

10. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู  
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5
HTML  และ JavaScript

1. สาระสำคัญ

 
 HTML และ JavaScript เปน โปรแกรม ภาษา ที่ ใช สำหรับ สราง และ ตกแตง เว็บไซต์ ที่ นำเสนอ บน 
เว็บเบราว์เซอร์ มี หลักการ ทำงาน 3 ขั้นตอน คือ การ เขียน โคด การ คอมไพล์ และ การรัน โปรแกรม
ซึ่งHTMLสามารถ ทำงาน ได โดย ไม ตอง อาศัยJavaScriptแตJavaScriptจะ ตอง ใชHTMLชวย ใน 
การรัน โปรแกรม 

2. ตัว ชี้ วัด ชั้น ป

 เขียน โปรแกรม ภาษา ขั้น พื้นฐาน(ง3.1ม.3/2) 

3. จุดประสงคการเรียนรู

 1.อธิบาย ลักษณะ และ วิธีการ สราง โปรแกรม ดวยHTMLและJavaScriptได(K)
 2.มี ความ กร ะตือรือรน และ ความ รอบคอบ ใน การ ใช คอมพิวเตอร์(A)
 3.มี ทักษะ ใน การ สราง โปรแกรม ดวยHTMLและJavaScript(P)
 

4. การ วัด และ ประเมิน ผลการเรียนรู

ด้านความรู้ (K)
ด้านคุ³ธรรม จริยธรรม

และค่านิยม (A)
ด้านทักÉะ/กระบวนการ (P)

1.สังเกตการถามการตอบคำถาม
และการสาธิตการสราง

 โปรแกรม
2.ตรวจการเขียน HTML และ

JavaScriptจากการรัน
 โปรแกรม

1.สังเกตความกระตือรือรน
และมารยาทในการทำงาน

2.สังเกตพฤติกรรมในการใช
คอมพิวเตอร์ดวยความ

ระมัดระวัง

1.สังเกตทักษะในการใช
 คอมพิวเตอร์
2.สังเกตทักษะในการเขียน

โปรแกรมคอมพิวเตอร์
3.สงัเกตพฤติกรรมการปฏบิตัิ

งานรวมกับผูอื่น

สาระที่ 3 เทคâนâลยีสารสนเทÈและการสื่อสาร ªั้นมัธยมÈึกÉาป‚ที่ 3
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 âปรแกรม ภาÉา ¢Ñé¹ ¾ื้นฐาน      เวลา 4 ªั่วâมง
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5. สาระ การเรียนรู

 HTMLและJavaScript

 – HTML    –JavaScript

6. แนวทาง บูร ณาการ

 ภาษาไทย  การ ตอบ คำ ถามและ การ เขียน สรุป วิธีการ สราง โปรแกรม
 คณิตศาสตร์  การศึกษาเกี่ยวกับพื้นฐานของโปรแกรมภาษากับระบบเลขฐาน
 วิทยาศาสตร์  การ เปรียบเทียบ ภาษา โปรแกรม  กับ การ เป�ด และ ป�ดกระแสไ¿¿‡า
 สุขศึกษาÏ  การ ใช คอมพิวเตอร์ โดย คำนึงถึง ความ ปลอดภัย ของ ผูใชงาน เปนหลัก
 ศิลปะ   การ ใช คำ สั่ง แทรก ภาพ เพื่อ นำเสนอ ใน เว็บเบราว์เซอร์
 ภาษา ตางประเทศ การ เขียน คำสั่ง ภาษา อังกฤษ ดวยHTMLและJavaScript

ÀÒ¾Ë¹ŒÒµ‹Ò§â»Ãá¡ÃÁ Notepad

 
ขั้นที่2ขั้นสอน

 1.ครูตดิภาพหนาตางโปรแกรมNotepadบนกระดานดำ
แลวถามวา ใครรูจักโปรแกรมนี้บาง มีวิธีการเรียกใชอยางไร
และตัวอักษรที่อยูในพื้นที่ใชงานคืออะไร
 2.นกัเรยีนที่รูจกัNotepadยกมอืขึน้ครูสุมเลอืกตวัแทน
นักเรียนที่ยกมือตอบคำถาม
 3.ครูสาธิตวิธีการเป�ดคอมพิวเตอร์และการเรียกใช
Notepadแลวอธิบายวาการเขียนโคดในวงจรพัฒนาโปรแกรม
สามารถทำไดดวยการเขียนHTMLลงในพ้ืนท่ีใชงานของNotepad

 
7. กระบวนการ จัดการ เรียน รู

ขั้นที่1ขั้นนำเขาสูบทเรียน

 1.นกัเรยีน รวมกนั ทบทวน เกีย่วกบั ขอ ควร ระวงั ใน การ ใช คอมพวิเตอร์การ เรยีกใช โปรแกรมและ 
ภาษา คอมพิวเตอร์ ดวย การ ผลัดกัน ถาม และ ตอบ คำ ถาม
 2.นักเรียน รวมกัน ตรวจสอบ วา ทุกคน สามารถ ใช คอมพิวเตอร์ ดวย ความ ระมัดระวัง เรียกใช 
โปรแกรมและ บอก ความ หมาย ของ ภาษา คอมพิวเตอร์ ได
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 4.นักเรียนศึกษาเกี่ยวกับ HTML และ JavaScript หนวยการเรียนรูที่ 2 โปรแกรมภาษา
ขั้นพื้นฐานจากหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศม.3หรือสื่อการเรียนรูเทคโนโลยี
สารสนเทศสมบูรณ์แบบม.3
 5.ครูสาธิตวิธีการเขียนโคดดวยHTMLและJavaScriptแลวคอมไพล์และรันโปรแกรมดวยIE
 6.นักเรียนดูการสาธิตของครูพรอมแสดงความคิดเห็นและซักถามตามความสนใจ แลวจับคูกับ
เพื่อนโดยนักเรียนที่รูจักNotepadจับคูกับนักเรียนที่ไมรูจักNotepad
 7.นักเรียนแตละคูฝึกปฏิบัติการเขียนโคดดวย HTML และ JavaScript การคอมไพล์และรัน
โปรแกรมดวยIEโดยใชคำสั่งทักทายผูเขาใชเว็บไซต์คำสั่งหามคลิกขวาและคำสั่งสรางและกำหนดให
ตัวอักษรเคลื่อนไหว
 8.นักเรียนคูที่ฝึกปฏิบัติการเขียนโคดคำสั่งใดเสร็จกอนใหสาธิตการคอมไพล์และรันโปรแกรม
ดวยIEของคำสั่งนั้น
 9.นักเรียนคูอื่นๆตรวจสอบการเขียนโคดคำสั่งของตนเองกับที่เพื่อนสาธิตจากนั้นแสดงความ
คิดเห็นเพิ่มเติมและซักถามตามความสนใจ

ขั้นที่3ขั้นสรุป

 1.นักเรียนสรุปวาHTMLและJavaScriptเปนภาษาคอมพิวเตอร์ที่ใชสำหรับนำเสนอขอมูลใน
รูปแบบของเว็บไซต์
 2.นักเรียนรวมกันสรุปวาการสรางโปรแกรมจะตองอาศัยหลักการสำคัญ3ขั้นตอนคือการ
เขียนโคดการคอมไพล์และการรันโปรแกรม

ขั้นที่4ขั้นฝึกฝนนักเรียน


 1.นักเรียนเปลี่ยนชื่อในสวนหัวโปรแกรมและเปลี่ยนขอมูลที่แสดงในสวนเนื้อหาโปรแกรมดวย
ภาษาHTMLจากนั้นทดลองคอมไพล์และรันโปรแกรมแลวสังเกตความแตกตาง
 2.นักเรียนฝึกปฏิบัติการเขียนโคดดวยHTMLและJavaScriptการคอมไพล์และรันโปรแกรม
ดวยIEทั้ง3คำสั่งดวยตนเอง


ขั้นที่5ขั้นนำไปใช


 1.นักเรียนสาธิตขั้นตอนการเขียนโปรแกรมได
 2.นักเรียนใชHTMLและJavaScriptสรางโปรแกรมได

8. กิจกรรม เสนอ แนะ

 1.กิจกรรมสำหรับกลุมสนใจพิเศษ
  นักเรียนศึกษาวิธีการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์อื่น ๆ นอกเหนือจาก HTML และ
JavaScriptแลวสรุปลักษณะและประโยชน์ของภาษาคอมพิวเตอร์นั้น
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 2.กิจกรรมสำหรับฝึกทักษะเพิ่มเติม
  นกัเรยีนคนหาคำสัง่ที่เขยีนดวยHTMLและJavaScriptทดลองปฏบิตัิตามแลวแลกเปลีย่นกนั
นำเสนอกับเพื่อน




9. ส� อ/แหลง การเรียนรู

 1.ภาพหนาตางโปรแกรมNotepad
 2.คอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งNotepadและIE
 3.สื่อสิ่งพิมพ์เชนหนังสือบทความเอกสารประกอบการเรียนการสอนเกี่ยวกับHTMLและ
JavaScript
 4.สื่ออิเล็กทรอนิกส์เชนคอมพิวเตอร์ชวยสอนเว็บไซต์ทางการศึกษาHyperbookที่นำเสนอ
เกี่ยวกับHTMLและJavaScript
 5.สถานที่ เชน พิพิธภัณ±์วิทยาศาสตร์ หองสมุดโรงเรียน ศูนย์การเรียนรูดานเทคโนโลยี
สารสนเทศรานจำหนายซอ¿ต์แวร์
 6.บคุคลเชนผูปกครองครูนกัวชิาการเจาหนาที่หองคอมพวิเตอร์ผูเชีย่วชาญทางดานเทคโนโลยี
สารสนเทศผูเชี่ยวชาญทางดานHTMLและJavaScriptโปรแกรมเมอร์
 7.หนงัสอืเรยีนรายวชิาพืน้ฐานเทคโนโลยีสารสนเทศม.3บรษิทัสำนกัพมิพ์วฒันาพานชิจำกดั
 8.สื่อการเรียนรูเทคโนโลยีสารสนเทศสมบูรณ์แบบม.3บริษัทสำนักพิมพ์วัฒนาพานิชจำกัด
 9.แบบฝึกทักษะรายวิชาพ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศม.3บริษัทสำนักพิมพ์วัฒนาพานิชจำกัด

 1.ความสำเร็จในการจัดการเรียนรู
 แนวทางการพัฒนา
 2.ปัญหา/อุปสรรคในการจัดการเรียนรู
 แนวทางแกไข
 3.สิ่งที่ไมไดปฏิบัติตามแผน
 เหตุผล
 4.การปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู

   ลงªื่อ  (ผู้ สอน)

/  /

 
10. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู
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Macromedia Flash 

Professional 8

ด้านความรู้ (K)
ด้านคุ³ธรรม จริยธรรม

และค่านิยม (A)
ด้านทักÉะ/กระบวนการ (P)

1.สังเกตจากการถาม การตอบ
คำถาม และการแสดงความ
คิดเห็น

2.ตรวจผลงานการสราง
 แอนิเมชัน
3.ตรวจใบงานท่ี2Macromedia

Flash Professional 8 และ
แบบทดสอบหลังเรียน

 (Post-test)

1.สังเกตความรับผิดชอบความ
 คิดสรางสรรค์ และมารยาท

ในการใชคอมพิวเตอร์
2.ประเมินพฤติกรรมนักเรียน

ตามแบบประเมินดาน
 คุณธรรมจริยธรรม
 และคานิยม

1.สงัเกตทกัษะในการนำเสนอ
ขอมูล

2.สังเกตพฤติกรรมการใช
 คอมพิวเตอร์และ Macro-

media Flash Profes-
sional8

3.ประเมนิพฤตกิรรมนกัเรยีน
ตามแบบประเมินดานทักษะ/
กระบวนการ

สาระที่ 3 เทคâนâลยีสารสนเทÈและการสื่อสาร ªั้นมัธยมÈึกÉาป‚ที่ 3
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 âปรแกรม ภาÉาขั้น¾ื้นฐาน       เวลา 4 ªั่วâมง

1. สาระสำคัญ  
 MacromediaFlashProfessional8เปน โปรแกรม สำเรจ็รปู ที ่ใช สราง แอนเิมชนั  ดวย การนำ ภาพนิง่ 
หลายๆภาพมา เรียงตอกัน แลว คอยๆเปลี่ยน ลักษณะ ของ ภาพ นั้น อยาง ตอเนื่อง เปน เรื่องราว จน ทำให 
ภาพนิ่ง เปลี่ยน เปน ภาพ เคลื่อนไหวโดย การ สรางงาน ดวยMacromediaFlashProfessional8อาศัย 
หลัก ความ สัมพันธ์ ระหวางFrameกับ Timeline 

2. ตัว ชี้ วัด ชั้น ป

 เขียน โปรแกรม ภาษา ขั้น พื้นฐาน(ง3.1ม.3/2)

3. จุดประสงคการเรียนรู

 1.อธิบายหลักการสรางงานดวยMacromediaFlashProfessional8ได(K)
 2.มีความคิดสรางสรรค์ในการสรางงานดวยMacromediaFlashProfessional8(A)
 3.มีทักษะในการใชคอมพิวเตอร์สรางแอนิเมชันดวยMacromediaFlashProfessional8(P)

4. การวัด และ ประเมิน ผลการเรียน รู
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5. สาระ การเรียนรู

 MacromediaFlashProfessional8
 – วิธีการ เรียกใช
 – สวนประกอบ ของ หนาตาง โปรแกรม
 – รูปภาพ ในMacromediaFlashProfessional8
 – หลักการ สรางงาน ดวยMacromediaFlashProfessional8

6. แนวทาง บูร ณาการ

 ภาษาไทย   การ ตอบ คำ ถามการ เขียน สรุปและ การ นำเสนอ ขอมูล
 คณิตศาสตร์  การ คำนวณ เพื่อ หาความ สัมพันธ์ ระหวางFrameกับ Timeline
 สังคมศึกษาÏ  การ แสดง ความ คิดเห็น และ เลือก แอนิเมชัน ตามหลัก ประชาธิปไตย
 สุขศึกษาÏ  การ สราง แอนิเมชัน เพื่อ รณรงค์ การ ป‡องกัน ปัญหา สุขภาพ ใน ชุมชน
 ศิลปะ   การ วาด ภาพนิ่ง บน พื้นที่ ใชงาน เพื่อ สราง แอนิเมชัน
 ภาษา ตางประเทศ การ ศึกษา คำ สั่ง ภาษา อังกฤษ เพื่อ ใชงานMacromediaFlash
      Professional8

7. กระบวนการ จัดการ เรียน รู

ขั้นที่1ขั้นนำเขาสูบทเรียน

 1.ครูเป�ดไ¿ล์ภาพยนตร์แอนิเมชันใหนักเรียนดู3–5นาที
 2.นักเรียนดูภาพยนตร์แสดงความคิดเห็นและยกตัวอยางภาพยนตร์แอนิเมชันเรื่องอื่นๆที่
ตนเองรูจัก

ขั้นที่2ขั้นสอน

 1.ครูอธิบายหลักการพื้นฐานของแอนิเมชันวาเกิดจากการนำภาพนิ่งหลายๆภาพเรียงซอนกัน
โดยแตละภาพจะเปลี่ยนแปลงไปเล็กนอย เมื่อรันในเวลาที่กำหนดจะทำใหภาพนิ่งนั้นเปลี่ยนเปน
ภาพเคลื่อนไหวหรือแอนิเมชัน
 2.นักเรียนแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับแอนิเมชันแลวศึกษา Macromedia Flash
Professional 8 หนวยการเรียนรูที่ 2 โปรแกรมภาษาขั้นพื้นฐาน จากหนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน
เทคโนโลยีสารสนเทศม.3หรือสื่อการเรียนรูเทคโนโลยีสารสนเทศสมบูรณ์แบบม.3
 3.ครูอธิบายวาMacromediaFlashProfessional8เปนโปรแกรมสำเร็จรูปที่ชวยในการสราง
แอนิเมชัน จากนั้นสาธิตวิธีการเรียกใชและการสรางงานดวย Macromedia Flash Professional 8
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ตามขั้นตอนที่นำเสนอในหนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.3 หรือสื่อการเรียนรู
เทคโนโลยีสารสนเทศสมบูรณ์แบบม.3
 4.นักเรียนที่เคยจับคูกับเพื่อนในแผนการจัดการเรียนรูที่ 5 HTML และ JavaScript หนวย
การเรียนรูที่2โปรแกรมภาษาขั้นพื้นฐานใหสลับคูกับเพื่อนแลวปฏิบัติตามการสาธิตของครู
 5.นักเรียนแตละคูชวยกันออกแบบแอนิเมชันแลวทำใบงานที่2MacromediaFlashProfes-
sional8หนวยการเรียนรูที่2โปรแกรมภาษาขั้นพื้นฐาน
 6.นกัเรยีนแตละคูชวยกนัสรางแอนเิมชนัตามที่ไดออกแบบไวในใบงานที่2MacromediaFlash
Professional8หนวยการเรียนรูที่2โปรแกรมภาษาขั้นพื้นฐาน
 7.นักเรียนผลัดกันดูผลงานแอนิเมชัน แลวออกมาเขียนชื่อแอนิเมชันที่ตนเองชอบมากที่สุดบน
กระดานดำ
 8.นกัเรยีนคูที่สรางแอนเิมชนัที่มีผูใหคะแนนมากทีส่ดุ3อนัดบัแรกสาธติวธิกีารสรางแอนเิมชนั
ดวยMacromediaFlashProfessional8

ขั้นที่3ขั้นสรุป

 1.นกัเรยีนสรปุวธิกีารสรางแอนเิมชนัดวยMacromediaFlashProfessional8วาตองวาดภาพ
ลงบนพื้นที่ใชงานแลวกำหนดการเคลื่อนที่ดวยการยายตำแหนงหรือเปลี่ยนรูปราง
 2.นกัเรยีนสรปุวาการสรางแอนเิมชนัดวยMacromediaFlashProfessional8จะตองคำนงึถงึ
จำนวนFrameกับTimelineใหมีความสัมพันธ์กันจึงจะเกิดแอนิเมชันที่ตรงกับความตองการ

ขั้นที่4ขั้นฝึกฝนนักเรียน


 1.นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน(Post-test)จำนวน10ขอเวลา10นาที

 2.นักเรียนใช Macromedia Flash Professional 8 สรางแอนิเมชันดวยการเคลื่อนที่แบบ
เคลื่อนยายตำแหนงและแบบเปลี่ยนรูปรางจากนั้นแลกเปลี่ยนกันนำเสนอกับเพื่อน


ขั้นที่5ขั้นนำ ไป ใช


 1.นักเรียนสาธิตการสรางงานดวยMacromediaFlashProfessional8ได
 2.นักเรียนสรางและนำเสนอแอนิเมชันดวยMacromediaFlashProfessional8ได

8. กิจกรรม เสนอ แนะ

 1.กิจกรรมสำหรับกลุมสนใจพิเศษ
  นักเรียนคนหาขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการนำแอนิเมชันที่สรางจาก Macromedia Flash
Professional8ไปใชประกอบการนำเสนอในรูปแบบเว็บไซต์ที่เขียนดวยHTMLและJavaScriptแลว
ทดลองปฏิบัติตาม
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 1.ความสำเร็จในการจัดการเรียนรู
 แนวทางการพัฒนา
 2.ปัญหา/อุปสรรคในการจัดการเรียนรู
 แนวทางแกไข
 3.สิ่งที่ไมไดปฏิบัติตามแผน
 เหตุผล
 4.การปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู

   ลงªื่อ  (ผู้ สอน)

/  /

 2.กิจกรรมสำหรับฝึกทักษะเพิ่มเติม
  นกัเรยีนสรางแอนเิมชนัจากMacromediaFlashProfessional8แลวนำเทคนคิการสรางงาน
มาแลกเปลี่ยนกันศึกษากับเพื่อน




9. ส� อ/แหลง การเรียนรู

 1.ไ¿ล์ภาพยนตร์แอนิเมชัน
 2.คอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งMacromediaFlashProfessional8
 3.สื่อสิ่งพิมพ์เชนหนังสือบทความเอกสารประกอบการเรียนการสอนเกี่ยวกับMacromedia
FlashProfessional8
 4.สื่ออิเล็กทรอนิกส์เชนคอมพิวเตอร์ชวยสอนเว็บไซต์ทางการศึกษาHyperbookที่นำเสนอ
เกี่ยวกับMacromediaFlashProfessional8
 5.สถานที่ เชน พิพิธภัณ±์วิทยาศาสตร์ หองสมุดโรงเรียน ศูนย์การเรียนรูดานเทคโนโลยี
สารสนเทศรานจำหนายซอ¿ต์แวร์
 6.บคุคลเชนผูปกครองครูนกัวชิาการเจาหนาที่หองคอมพวิเตอร์ผูเชีย่วชาญทางดานเทคโนโลยี
สารสนเทศผูเชี่ยวชาญทางดานMacromediaFlashProfessional8โปรแกรมเมอร์
 7.หนงัสอืเรยีนรายวชิาพืน้ฐานเทคโนโลยีสารสนเทศม.3บรษิทัสำนกัพมิพ์วฒันาพานชิจำกดั
 8.สื่อการเรียนรูเทคโนโลยีสารสนเทศสมบูรณ์แบบม.3บริษัทสำนักพิมพ์วัฒนาพานิชจำกัด
 9.แบบฝึกทักษะรายวิชาพ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศม.3บริษัทสำนักพิมพ์วัฒนาพานิชจำกัด

10. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู
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การนำ เสนองาน

ผัง มโนทัศนเปาหมายการเรียนรูและขอบขายภาระงาน 6 ชั่วโมง 

•ทักษะ การ ทำงาน รวมกัน
•ทักษะ การ จัดการ
•ทักษะ การ แสวง หาความรู
•ทักษะ การ นำเสนอ ¼Å งาน
 •ทักษะ การ ใช เทคโนโลยี

•นำเสนองานในรูปแบบ
 ละครใบ
•ใชงานและเปรียบเทียบ
 การนำเสนอขอมูล
•ออกแบบฮารดแวรทีส่งเสรมิ
 การนำเสนองาน
•คนหาขอมลูเกีย่วกบัรปูแบบ
 ของการนำเสนองาน

•มี เจตคติ ที่ ดี ตอ 
 การนำ เสนองาน
•มี มารยาท ใน การ ทำงาน
•มี ความ รับผิดชอบ
•มี ความ กร ะตือรือรน
•มี ความคิด สรางสรรค

•หลัก การนำ เสนองาน
•รูปแบบ ของ งาน นำเสนอ
•เทคโนโลยี ที่ ใช ใน การ
 นำ เสนองาน

ความรู

ภาระงาน/ชิ้นงาน

คุณธรรม จริยธรรม

และคานิยม

การนำเสนอ งาน

ทักษะ/กระบวนการ
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ผัง การออกแบบการจัดการเรียนรู

¢ัéน ที่ 1  ผลลั¾ธ� ปÅายทาง ที่ ตองการ ãË เกิ´ ¢Öéนกับ นักเรียน

ตัÇ ªีé Çั´ ªัéนป‚
 ใชเทคโนโลยีสารสนเทศนำเสนองานในรูปแบบที่เหมาะสมกับลักษณะงาน(ง3.1ม.3/3) 
ความ เ¢าã¨ ที่ คงทน ¢อง นักเรียน
นักเรียน ̈ ะ เ¢าã¨ Ç‹า...
1.การนำ เสนองาน เปนการ ถายทอด ขอมูล จาก
  ผูนำ เสนองาน ไป ยัง ผูรับ ขอมูล
2.การนำ เสนองาน ที่ ดี ควร ปฏิบัติ ตาม ขัéนตอน การ
 นำ เสนองาน และ ผูนำ เสนองาน จะ ตอง มี ประสบ-
  การณ และ เทคนิค ใน การนำ เสนองาน ที่ ดี
3.งาน นำเสนอ มี หลาย รูปแบบ แตละ รูปแบบ จะ มี 
 ขอดี และ ขอเสีย แตกตางกัน ผูนำ เสนองาน ควร 
 เลือก ใช วิธี การนำ เสนองาน ที่ เหมาะสม และ ตรง 
  กับ วัตถุ ประสงค ของ ตน เอง มาก ที่สุด
4.เทคโนโลยี จะ ชวย ให การนำ เสนองาน เกิด  
 ประสิทธิÀาพสะดวกและ รวดเร็ว ยิ่งขึéน

คำ ¶าม สำคัÞ ที่ ทำãห้เกิด ความ เ¢าã¨ ที่ คงทน

– การนำ เสนองาน หมายถึง อะไร
– การนำ เสนองาน ที่ ดี ควร มี ลักษณะ อยางไร
– งาน นำเสนอ ใน แตละ รูปแบบ มี ขอดี และ   
  ขอเสีย แตกตางกัน หรือไมอยางไร
– การ เลอืก ใชงาน นำเสนอ ใน แตละ รปูแบบ ควร 
 พิจารณา จาก อะไร
–  เทคโนโลยี เกี่ยวของ กับ การนำ เสนองาน   
   อยางไร
 

ความรู้ ของ นักเรียน ที่ นำไปสู่ ความ เข้าãจ ที่ คงทน
นักเรียน จะ รู้ว่า…
1.คำที่ควรรู  ไดแก การสื่อสารทิศทางเดียว
 สวนหนาโฮมเพจไอคอนแอนะลอ็กเครือ่ง©าย-
 Àาพทบึแสงดจิทิลั«อฟตแวรระบบดาวนโหลด
 อัปเดต ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส สนทนา-
 ออนไลน
2.องคประกอบของการนำเสนองาน ไดแก ผูนำ-
 เสนองานผูรับขอมูลสื่อและโพรโทคอล
3.การนำเสนองานแบงเปน3ขัéนตอนไดแก
 ขัéนเตรียมตัวขัéนนำเสนองานและขัéนสรุป
4.รูปแบบของงานนำเสนอแบงเปน 2 ประเÀท
 ไดแก สิ่งพิมพเปนงานนำเสนอที่มีความนา
 เชือ่ถอืและไฟลอเิลก็ทรอนกิสเปนงานนำเสนอที่
 ใชและแกไขขอมูลไดสะดวก
5.เทคโนโลยีที่ใชในการนำเสนองานแบงเปน 2
 ประเÀทคือฮารดแวรและ«อฟตแวร

ทักÉะ/ความ สามาร¶ ของ นักเรียน ที่ นำไปสู่
ความ เข้าãจ ที่ คงทน  นักเรียน จะ สามาร¶...
1.อธิบายองคประกอบประเÀทขัéนตอนและ
 เทคนิคในการนำเสนองานได
2.อธิบายลักษณะ ขอดี และขอดอยของการ
 นำเสนองานในแตละรูปแบบได
3.อธิบายประโยชนและลักษณะของเทคโน-
 โลยีที่ใชในการนำเสนองานได
4.นำเสนองานและแยกประเÀทของการนำเสนอ
 งานตามองคประกอบได
5.คนหาขอมูลเพิ่มเติมและยกตัวอยางการ
 นำเสนองานในแตละประเÀทได
6.คนหาขอมูลและออกแบบเทคโนโลยีที่ใชใน
 การนำเสนองานได
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ขั้นที่ 2  ภาระงานและการประเมินผลการเรียนรู้ซึ่งเป็นหลักฐานที่แสดงว่านักเรียนมีผลการเรียนรู้
       ตามที่กำหนดไว้อย่างแท้จริง

1. ภาระ งาน ที่ นักเรียน ตอง ปฏิบัติ
 – นำเสนองานในรูปแบบละครใบ
 – ใชงานและเปรียบเทียบการนำเสนอขอมูลในรูปแบบสิ่งพิมพกับไฟลอิเล็กทรอนิกส
 – โตวาทีในญัตติการนำเสนองานดวยสิ่งพิมพดีกวาไฟลอิเล็กทรอนิกส
 – สรุปจุดเดนและจุดดอยของการนำเสนอขอมูลในแตละรูปแบบ
 – บอกประโยชนที่ไดจากการใชอุปกรณเทคโนโลยีที่สงเสริมการนำเสนองาน
 – ออกแบบฮารดแวรที่สงเสริมการนำเสนองาน
 – คนหาขอมูลเกี่ยวกับรูปแบบของการนำเสนองานและเทคโนโลยีที่สงเสริมการนำเสนองาน

2. วิธีการและเครื่องมือประเมินผลการเรียนรู้
 วิธีการ ประเมินผล การ เรียนรู้
– การตอบคำถามการอธิบายและการแสดง
  ความคิดเห็น
 – การนำเสนอผลงาน
 – การทดสอบ
 – การฝกปฏิบัติระหวางเรียน
 – การประเมินตนเองของนักเรียน




 เครื่องมือ ประเมินผล การ เรียนรู้
 – แบบบันทึกผลการสำรวจ
 – แบบประเมินผลงาน
 – แบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน
 – แบบทดสอบประจำหนวยการเรียนรู
 – ใบงาน
 – แบบประเมินดานคุณธรรม จริยธรรม
  และคานิยม
 – แบบประเมินดานทักษะ/กระบวนการ

3. สิ่ง ที่ มุ่ง ประเมิน
 – ความสามารถในการอธิบายความรูเกี่ยวกับการนำเสนองานใหผูอื่นเขาใจ
 – ความสามารถในการใชเทคโนโลยี
 – ความสามารถในการคนหาขอมูล
 – พฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรมเปนรายบุคคลและรายกลุม
 – การมีมารยาทในการทำงาน
 – การมีความกระตือรือรนความรับผิดชอบและความคิดสรางสรรค

ขั้นที่ 3 แผนการจัดการเรียนรู้

แผนการจัดการเรียนรูที่7 หลักการนำเสนองาน 2ชั่วโมง
แผนการจัดการเรียนรูที่8รูปแบบของงานนำเสนอ 2ชั่วโมง
แผนการจัดการเรียนรูที่9 เทคโนโลยีที่ใชในการนำเสนองาน 2ชั่วโมง



แ
ผ
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ก
าร

จดัการเรีย

น
ร
ูท
ี่

7
หลัก การ

นำเสนอ งาน 

ด้านความรู้ (K)
ด้านคุ³ธรรม จริยธรรม

และค่านิยม (A)
ด้านทักÉะ/กระºวนการ (P)

1.สังเกตการถามการตอบการ
แสดงความคิดเห็นและการนำ
เสนองานในรูปแบบละครใบ

2.ตรวจแบบทดสอบกอนเรียน
(Pre-test)



1.สังเกตการรักษาเวลาในการ
ปฏิบัติกิจกรรม

2.สังเกตความกระตือรือรน
ความรับผิดชอบ และการ
ชวยเหลือผูอื่น



1.สงัเกตทกัษะในการนำเสนอ
งานในรูปแบบละครใบ

2.สังเกตทักษะในการปฏิบัติ
งานรวมกับผูอื่น

3.สังเกตทักษะการแกป˜ญหา
ในการทำงาน

สาระที่ 3 เทคâนâลยีสารสนเทÈและการสื่อสาร ªั้นมัธยมÈึกÉาป‚ที่ 3
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การนำ เÊนอ งาน       เวลา 2 ªั่วâมง

1. สาระสำคัญ

 
 การนำเสนองานเปนการถายทอดขอมูลจากผูนำเสนองานไปยังผูรับขอมูล ดวยองคประกอบใน
การนำเสนองาน ไดแก ผูนำเสนองาน ผูรับขอมูล สื่อ และโพรโทคอล «ึ่งทำไดดวยการบรรยายสรุป
การนำเสนอและการฝกอบรมโดยแบงวิธีการนำเสนอเปน3ขัéนตอนคือขัéนเตรียมตัวขัéนนำเสนองาน
และขัéนสรุป

2. ตัว ชี้ วัด ชั้น ป

 ใช เทคโนโลยี สารสนเทศ นำ เสนองาน ใน รูปแบบ ที่ เหมาะสมกับ ลักษณะ งาน(ง3.1ม.3/3) 

3. จุดประสงคการเรียนรู

 1.อธิบาย องคประกอบประเÀทขัéนตอนและ เทคนิค ใน การนำ เสนองาน ได(K)
 2.มี ความ รับผิดชอบ และ เห็น ประโยชน ของ การนำ เสนองาน(A)
 3.นำ เสนองาน และ แยกประเÀท ของ การนำ เสนองาน ตาม องคประกอบ ได(P)

4. การวัด และ ประเมิน ผลการเรียนรู
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5. สาระ การเรียนรู

 หลัก การนำ เสนองาน
 

6. แนวทาง บูร ณาการ

 Àาษาไทย  การ ถามการ ตอบ คำ ถามการ แสดง ความ คิดเห็นและ การนำ เสนองาน
 วิทยาศาสตร  การ ศึกษา ความ แตกตาง ทาง พันธุกรรม ที่ สงผลตอ พฤติกรรม ของผูรับ 
      ขอมูล
 สังคมศึกษาÏ  การ รูจัก บริโÀค งาน ที่ นำเสนอ ดวย สติป˜ญญา
 สุขศึกษาÏ  การ วิเคราะห ผูรับ ขอมูล ที่ มี วัย ตางกัน
 ศิลปะ   การ สรางสรรค อุปกรณ  เพื่อ นำ เสนองาน ใน รูปแบบ ละครใบ
 Àาษา ตางประเทศ การ ศึกษา คำ สำคัญ Àาษา อังกฤษ ที่ เกี่ยวกับ ประเÀท ของ การนำ เสนองาน

7. กระบวนการ จัดการ เรียน รู

ขัéนที่1ขัéนนำเขาสูบทเรียน

 1.คร ูวาง อปุกรณ เทคโนโลย ีสารสนเทศ ไว บน โต�ะ หนา ชัéนเรยีนให นกัเรยีน เลอืก อปุกรณ เทคโนโลยี
สารสนเทศ 1ชิéนแลว โ¦ษณา เพื่อ จำหนาย อุปกรณ เทคโนโลยี สารสนเทศ นัéนæÀายใน เวลา2นาที
 2.ครู คัดเลือก ตัวแทน นักเรียน3–4คนออกไป โ¦ษณา โดย ครู เปน ผูกำกับ เวลา 
 

ขัéนที่2ขัéนสอน

 1.นักเรียน ทำ แบบทดสอบ กอน เรียน(Pre-test)จำนวน10ขอเวลา10นาที
 2.ครู ถาม วาการ โ¦ษณา ของ เพื่อน เปน การนำ เสนองาน โดย ใช องคประกอบ ใด บาง
 3.นักเรียน รวมกัน อÀิปราย คำ ถาม และ ศึกษา เกี่ยวกับ หลัก การนำ เสนองานหนวย การ เรียนรู ที่3
การนำ เสนองาน จาก หนังสือ เรียน รายวิชา พืéน°าน เทคโนโลยี สารสนเทศ ม.3 หรือ สื่อ การ เรียนรู
เทคโนโลยี สารสนเทศสมบูรณแบบม.3แลว สง ตัวแทน ตอบ คำ ถาม ของ ครู
 4.ตัวแทน นักเรียน ที่ โ¦ษณา อุปกรณ เทคโนโลยี สารสนเทศ หนา ชัéนเรียน หา สมาชิก กลุม ครู 
ตรวจสอบ ให สมาชิก แตละ กลุม มี จำนวน เทา หรือ ใกลเคียง กัน
 5.ครู ให ตัวแทน กลุม ออกมา จับสลาก เรื่อง ที่ ตอง นำเสนอ แลว อธิบาย เพิ่มเติม วา ให นักเรียน 
แสดงละครใบ ใน เรื่อง ที่ ตัวแทน กลุม จับสลาก ไดโดยมี เวลา เตรียมตัว5นาทีกอน นำ เสนองานและมี เวลา 
ใน การนำ เสนองาน10นาทีระหวาง การนำ เสนองาน หาม นกัเรยีน สงเสยีง ใดæและสมาชกิ ทกุ คนใน กลุม 
ตอง รวม นำ เสนองาน
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 6.สมาชิกกลุม«ักถามเกี่ยวกับการนำเสนองานจนเขาใจแลวปฏิบัติตามที่ครูอธิบาย
 7.สมาชิกกลุมนำเสนองานในรูปแบบละครใบโดยใชอุปกรณตาง æ ที่มีอยูในหองเรียนชวยนำ
เสนองาน
 8.นักเรียนคนอื่นæทายวาเพื่อนนำเสนอเรื่องอะไรแลวแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ขัéนที่3ขัéนสรุป

 1.นักเรียนรวมกันสรุปการนำเสนองานจากการแสดงละครใบวา ผูแสดงคือผูนำเสนองาน ผูรับ
ขอมูลคือนักเรียนที่ดูการแสดง สื่อคืออุปกรณที่ผูแสดงใชประกอบการแสดง โพรโทคอลคือละครใบ
และงานคือเรื่องที่ตองการนำเสนอ
 2.นกัเรยีนสรปุวาการนำเสนองานที่ดีควรปฏบิตัิตามขัéนตอนการนำเสนองานไดแกขัéนเตรยีมตวั
ขัéนนำเสนองานและขัéนสรุปนอกจากนีéยังควรมีเทคนิคในการนำเสนองานที่เหมาะสม

ขัéนที่4ขัéนฝกฝนนักเรียน


 1.นักเรียนนำเสนองานดวยการพูดหนาชัéนเรียนเพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับละครใบของ
เพื่อน
 2.นักเรียนคนหาเทคนิคการนำเสนองานเพิ่มเติม แลวรวมกันอÀิปรายวา เทคนิคนัéนสามารถ
นำมาใชในการนำเสนองานไดจริงหรือไมอยางไร

ขัéนที่5ขัéนนำ ไป ใช


 1.นักเรียนนำเสนองานตามขัéนตอนในการนำเสนองานโดยใชเทคนิคตางæได
 2.นักเรียนแยกองคประกอบของการนำเสนองานที่พบในชีวิตประจำวันได

8. กิจกรรม เสนอ แนะ

 1.กิจกรรมสำหรับกลุมสนใจพิเศษ
  นกัเรยีนดูตวัอยางคลปิวิดีโอ«ดีีหรอืดวีดีีบนัทกึการแสดงทอลกโชวแลวสรปุเทคนคิที่ไดจาก
การนำเสนองานของวิทยากร
 2.กิจกรรมสำหรับฝกทักษะเพิ่มเติม
  นักเรียนคนหาขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเÀทของการนำเสนอ สรุปขอมูล แลวบันทึกลงใน
ตารางเปรียบเทียบลักษณะจุดเดนและจุดดอยของการนำเสนองานแตละประเÀท
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9. ส� อ/แหลง การเรียนรู

 1.อุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศเชนยูเอสบีแฟลชไดรฟŠโทรศัพทเคลื่อนที่เครื่องเลนMP3

 2.สลากเรื่องที่ตองการใหนักเรียนแสดงละครใบเชนพระอÀัยมณีบานทรายทอง

 3.สื่อสิ่งพิมพ เชน หนังสือ เอกสารประกอบการเรียนการสอนเกี่ยวกับหลักการนำเสนองาน

 4.สื่ออิเล็กทรอนิกสเชนคอมพิวเตอรชวยสอนเว็บไ«ตทางการศึกษาHyperbookที่นำเสนอ

เกี่ยวกับหลักการนำเสนองาน

 5.สถานที่เชนพิพิธÀัณ±วิทยาศาสตรศูนยการเรียนรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศหองประชุม

 6.บุคคลเชนผูปกครองครูผูเชี่ยวชาญทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศนักพูด

 7.หนงัสอืเรยีนรายวชิาพืéน°านเทคโนโลยีสารสนเทศม.3บรษิทัสำนกัพมิพว²ันาพานชิจำกดั

 8.สื่อการเรียนรูเทคโนโลยีสารสนเทศสมบูรณแบบม.3บริษัทสำนักพิมพวั²นาพานิชจำกัด

 9.แบบฝกทักษะรายวิชาพืéน°านเทคโนโลยีสารสนเทศม.3บริษัทสำนักพิมพวั²นาพานิชจำกัด



10. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู  

 1.ความสำเร็จในการจัดการเรียนรู
 แนวทางการพั²นา
 2.ป˜ญหา/อุปสรรคในการจัดการเรียนรู
 แนวทางแกไข
 3.สิ่งที่ไมไดปฏิบัติตามแผน
 เหตุผล
 4.การปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู

   ลงªื่อ  (ผู้ สอน)

/  /
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รู ปแบบของ งานนำเสนอ

สาระที่ 3 เทคâนâลยีสารสนเทÈและการสื่อสาร ªั้นมัธยมÈึกÉาป‚ที่ 3
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การนำ เÊนอ งาน       เวลา 2 ªั่วâมง

1. สาระสำคัญ
 

  งานนำเสนอมีหลายรูปแบบแตละรูปแบบมีขอดีและขอดอยแตกตางกันผูนำเสนองานควรเลือก
ใชรูปแบบงานนำเสนอที่เหมาะสมและตรงกับวัตถุประสงคในการนำเสนองาน งานนำเสนอแบงเปน 2
ประเÀท ไดแก สิ่งพิมพ«ึ่งเปนงานนำเสนอที่จับตองไดและมีความนาเชื่อถือ และไฟลอิเล็กทรอนิกส«ึ่ง
เปนงานนำเสนอที่สามารถจัดการกับขอมูลและสงเสริมการนำเสนองานไดงาย สะดวก และมี
ประสิทธิÀาพ




2. ตัว ชี้ วัด ชั้น ป


 ใชเทคโนโลยีสารสนเทศนำเสนองานในรูปแบบที่เหมาะสมกับลักษณะงาน(ง3.1ม.3/3)




 ใชเทคโนโลยีสารสนเทศนำเสนองานในรูปแบบที่เหมาะสมกับลักษณะงาน(ง3.1ม.3/3)

3. จุดประสงคการเรียนรู


 1.อธิบายลักษณะขอดีและขอดอยของการนำเสนองานในแตละรูปแบบได(K)
 2.มีความรับผิดชอบและมีมารยาทในการนำเสนองานรวมกับผูอื่น(A)
 3.คนหาขอมูลเพิ่มเติมและยกตัวอยางการนำเสนองานในแตละประเÀทได(P)
 
 4. การวัด และ ประเมิน ผลการเรียนรู  
 

ด้านความรู้ (K)
ด้านคุ³ธรรม จริยธรรม

และค่านิยม (A)
ด้านทักÉะ/กระºวนการ (P)

1.สังเกตการแสดงความคิดเห็น
และการโตวาที

2.ตรวจการบันทึกขอดีและ
 ขอดอยของการนำเสนอขอมูล

แตละรูปแบบ


1.สังเกตการปฏิบัติตามกติกา
และการมีมารยาทในการ
ทำงาน

2.สังเกตความรับผิดชอบและ
การใหความรวมมือในการ
ปฏิบัติกิจกรรม

1.สังเกตทักษะในการคนหา
ขอมูลเกี่ยวกับรูปแบบของ
งานนำเสนอ

2.สังเกตทักษะในการปฏิบัติ
งานรวมกับผูอื่น
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 5. สาระ การเรียนรู  
 
   รูป แบบ ของ งาน นำเสนอ 
 
 
 

6. แนวทาง บูร ณาการ

 
   Àาษาไทย    การ โตวาที และ การ พูด แสดง ความ คิดเห็น เชิง เปรียบเทียบ
  วิทยาศาสตร   การ ศึกษา เร่ือง พลังงาน ท่ี ใชกับ ส่ือ ท่ี สงเสริม การนำ เสนองาน รูป แบบ ตาง æ 
  สังคมศึกษาÏ   การ ศกึษา เพิม่เตมิ เกีย่วกบั รปู แบบ ของ การนำ เสนองาน ที ่สามารถ นำไป ใช 
      ใน การ อางอิง เชิง ก®หมาย
  สุขศึกษาÏ   การ ปฏิบัติ ตาม ก®  กติกา  และ ขอตกลง ที่ กำหนด ขึéน เพื่อ ปฏิบัติ กิจกรรม 
      รวมกับ ผูอื่น
  Àาษา ตางประเทศ   การ ใช Àาษา อังกฤษ นำ เสนองาน ใน รูป แบบ ที่ เปน มาตร°าน สากล 
 
 7. กระบวนการ จัดการ เรียน รู  
 
 ขัéนที่1ขัéนนำเขาสูบทเรียน  
   1 .   ครู วาง พจนานุกรม บน โต�ะ หนา ชัéนเรียน แลว เป�ดโปร แกรม พจนานุกรม ที่ ติดตัéง ใน คอมพิวเตอร
  2 .   นักเรียน สำรวจ และ ทดลอง ใช พจนานุกรม บน โต�ะ และโปร แกรม พจนานุกรม ที่ ติดตัéง ใน 
คอมพิวเตอร แลว รวม กัน แสดง ความ คิดเห็น เชิง เปรียบเทียบ การ ใชงาน พจนานุกรม ทัéง 2  รูป แบบ
 
 ขัéนที่2ขัéนสอน  
   1 .   ครู อธิบาย รูป แบบ ของ งาน นำเสนอ วา  พจนานุกรม บน โต�ะ เปน การนำ เสนองาน ใน รูป แบบ ของ 
สิ่งพิมพ  สวนโปร แกรม พจนานุกรม ที่ ติดตัéง ใน คอมพิวเตอร เปน การนำ เสนองาน ใน รูป แบบ ของ ไฟล 
อิเล็กทรอนิกส
  2 .   นักเรียน ศึกษา เกี่ยวกับ รูป แบบ ของ งาน นำเสนอ  หนวย การ เรียนรู ที่  3   การนำ เสนองาน  จาก 
หนังสือ เรียน  รายวิชา พืéน°าน  เทคโนโลยี สารสนเทศ  ม.  3   หรือ สื่อ การ เรียนรู  เทคโนโลยี สารสนเทศ 
สมบูรณ แบบ ม. 3 
  3 .  ครู แบง นักเรียน เปน 2  กลุม โดย ให นักเรียน ที่ นั่งทาง ดานขวามือ ของ ครู เปนกลุม ที่ 1  และ ให 
นักเรียน ที่ นั่งทาง ดาน «ายมือ ของ ครู เปนกลุม ที่ 2  แลว อธิบาย กติกา ใน การ โตวาที เพิ่มเติม วา
    3 . 1  ให นักเรียน โตวาที ใน ญัตติ การนำ เสนองาน ดวย สิ่งพิมพ ดีกวา ไฟล อิเล็กทรอนิกส
    3 . 2  กำหนด ให สมาชิก กลุม ที่ 1  เปน ฝ†ายเสนอ และ สมาชิก กลุม ที่ 2  เปน ฝ†ายคาน
    3 . 3 สมาชิก กลุม คัดเลือก ตัว แทน กลุม จำนวน 3  คน เพื่อ เขารวม การ โตวาที 
    3 . 4  ครู สุม เลือก ตัว แทน นักเรียน จาก แตละ กลุม  กลุม ละ  1   คน  ทำ หนา ที่ เปน กรรมการ คอย 
ดู áÅ การ โตวาที และ จับเวลา
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   3.5กำหนดสมาชิกกลุมทุกคนคนหาขอมูลเพื่อโตวาที10นาทีตัวแทนกลุมคนที่1ใชเวลา
ในการนำเสนอขอมูล5นาทีตัวแทนกลุมคนที่2และ3ใชเวลาในการนำเสนอขอมูล3นาทีโดยจะ
นำเสนอขอมูลสลับกันระหวางฝ†ายเสนอกับฝ†ายคาน
 4.นักเรียน«ักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับกติกาในการโตวาทีจนเขาใจแลวปฏิบัติตามที่ครูอธิบาย
 5.สมาชิกกลุมอื่น æ ที่ไมไดเปนตัวแทนในการโตวาทีใหสรุปขอดีและขอดอยของการนำเสนอ
ขอมูลทัéง2รูปแบบบันทึกลงในกระดาษขนาดA4




ขัéนที่3ขัéนสรุป


 1.นักเรียนแลกเปลี่ยนกันตรวจสอบและเปรียบเทียบจุดเดนและจุดดอยของการนำเสนอขอมูล
ทัéง2แบบกับสมาชิกของอีกกลุมหนึ่ง
 2.นักเรียนสรุปวา รูปแบบของการนำเสนองานแบงเปน 2 ประเÀท ไดแก สิ่งพิมพและไฟล
อิเล็กทรอนิกส โดยการนำเสนองานแตละรูปแบบนัéนจะมีจุดเดนและจุดดอยแตกตางกัน ผูนำเสนองาน
จึงควรเลือกใชใหเหมาะสมกับความตองการของตนเอง




ขัéนที่4ขัéนฝกฝนนักเรียน


 1.นักเรียนยกตัวอยางการนำเสนองานอื่นæนอกเหนือจากพจนานุกรมบนโต�ะและพจนานุกรม
ที่ติดตัéงในคอมพิวเตอรแลวแยกรูปแบบของงานนำเสนอ
 2.นักเรียนคนหาขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขอควรระวังเกี่ยวกับการนำเสนองานในรูปแบบของ
สิ่งพิมพและไฟลอิเล็กทรอนิกสจากนัéนนำขอมูลที่ไดมาแลกเปลี่ยนกันศึกษากับเพื่อน



ขัéนที่5ขัéนนำ ไป ใช


 1.นักเรียนอธิบายลักษณะขอดีและขอดอยของงานนำเสนอในแตละรูปแบบได
 2.นกัเรยีนเลอืกนำเสนองานในรปูแบบที่เหมาะสมและตรงกบัความตองการแลวนำไปประยกุตใช
ในชีวิตประจำวันได




8. กิจกรรม เสนอ แนะ



 1.กิจกรรมสำหรับกลุมสนใจพิเศษ
  นักเรียนคนหาขอมูลเพิ่มเติมแสดงความคิดเห็นและรวมกันอÀิปรายขอมูลเกี่ยวกับแนวโนม
รูปแบบงานนำเสนอในอนาคต
 2.กิจกรรมสำหรับฝกทักษะเพิ่มเติม
  นักเรียนนำขอดอยของการนำเสนองานแตละรูปแบบมาวิเคราะหและแสดงความคิดเห็นวามี
วิธีการอยางไรเพื่อลดขอดอยในการนำเสนองานรูปแบบนัéนæ
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9. ส� อ/แหลง การเรียนรู

 

 1.พจนานุกรม

 2.คอมพิวเตอรที่ติดตัéงโปรแกรมพจนานุกรม

 3.กระดาษขนาดA4

 4.สื่อสิ่งพิมพเชนหนังสือบทความเอกสารประกอบการเรียนการสอนเกี่ยวกับรูปแบบของงาน

นำเสนอ

 5.สื่ออิเล็กทรอนิกส เชน คอมพิวเตอรชวยสอน เว็บไ«ตทางการศึกษา Hyperbook ที่นำเสนอ

เกี่ยวกับรูปแบบของงานนำเสนอ

 6.สถานที่เชนพพิธิÀัณ±วทิยาศาสตรหองปฏบิตัิการคอมพวิเตอรศนูยการเรยีนรูดานเทคโนโลยี

สารสนเทศอินเทอรเน็ตคาเฟ†

 7.บคุคลเชนผูปกครองครูนกัวชิาการเจาหนาที่หองคอมพวิเตอรผูเชีย่วชาญทางดานเทคโนโลยี

สารสนเทศนักเขียน

 8.หนังสือเรียนรายวิชาพืéน°านเทคโนโลยีสารสนเทศม.3บริษัทสำนักพิมพวั²นาพานิชจำกัด

 9.สื่อการเรียนรูเทคโนโลยีสารสนเทศสมบูรณแบบม.3บริษัทสำนักพิมพวั²นาพานิชจำกัด

 10.แบบฝกทกัษะรายวชิาพืéน°านเทคโนโลยีสารสนเทศม.3บรษิทัสำนกัพมิพว²ันาพานชิจำกดั

 1.ความสำเร็จในการจัดการเรียนรู
 แนวทางการพั²นา
 2.ป˜ญหา/อุปสรรคในการจัดการเรียนรู
 แนวทางแกไข
 3.สิ่งที่ไมไดปฏิบัติตามแผน
 เหตุผล
 4.การปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู

   ลงªื่อ  (ผู้ สอน)

/  /


 
 


10. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู
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เทคโน โลยีที่ ใช

ในการนำ เสนอ งาน

สาระที่ 3 เทคâนâลยีสารสนเทÈและการสื่อสาร ªั้นมัธยมÈึกÉาป‚ที่ 3
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การนำ เสนอ งาน      เวลา 2 ªั่วâมง

ด้านความรู้ (K)
ด้านคุ³ธรรม จริยธรรม

และค่านิยม (A)
ด้านทักÉะ/กระºวนการ (P)

1.สงัเกตการถามการตอบคำถาม
และการแสดงความคิดเห็น

2.ตรวจใบงานที่3เทคโนโลยีที่
ใชในการนำเสนองานและแบบ
ทดสอบหลังเรียน(Post-test)

1.สงัเกตความกระตอืรอืรนและ
ความคิดสรางสรรคในการ
ออกแบบฮารดแวร

2.ประเมินพฤติกรรมนักเรียน
ตามแบบประเมินดาน

 คุณธรรมจริยธรรม
 และคานิยม

1.สังเกตทักษะในการคนหา
ขอมูล

2.สังเกตทักษะการใชเทคโน-
โลยีเพื่อนำเสนองาน

3.ประเมนิพฤตกิรรมนกัเรยีน
ตามแบบประเมินดานทักษะ/
กระบวนการ

1. สาระสำคัญ


 เทคโนโลยีชวยใหการนำเสนองานมีประสิทธิÀาพสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึéนเทคโนโลยีที่ใช
ในการนำเสนองานแบงเปน 2 ประเÀท ไดแก ฮารดแวร«ึ่งเปนอุปกรณหรือเครื่องมือที่ใชนำเสนองาน
และ«อฟตแวร«ึ่งเปนโปรแกรมที่สงเสริมการนำเสนองานในรูปแบบตางæ

2. ตัว ชี้ วัด ชั้น ป

 ใชเทคโนโลยีสารสนเทศนำเสนองานในรูปแบบที่เหมาะสมกับลักษณะงาน(ง3.1ม.3/3)

3. จุดประสงคการเรียนรู

 1.อธิบายประโยชนและลักษณะของเทคโนโลยีที่ใชในการนำเสนองานได(K)
 2.มีความคิดสรางสรรคและมีความกระตือรือรนในการใชเทคโนโลยีชวยนำเสนองาน(A)
 3.คนหาขอมูลและออกแบบเทคโนโลยีที่ใชในการนำเสนองานได(P)

4. การวัด และ ประเมิน ผลการเรียนรู
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5. สาระ การเรียนรู

 เทคโนโลยีที่ใชในการนำเสนองาน
 – ฮารดแวร   –«อฟตแวร


6. แนวทาง บูร ณาการ

 Àาษาไทย   การจำแนกชื่อเทคโนโลยีที่เปนคำมาจากÀาษาตางประเทศ
 วิทยาศาสตร  การเลือกใชเทคโนโลยีสงเสริมการนำเสนองานที่ไมมีผลกระทบตอ
      สิ่งแวดลอม
 สังคมศึกษาÏ  การใชหลักการทางเศรษ°ศาสตรเพื่อเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสม
 สุขศึกษาÏ  การเลอืกใชเทคโนโลยีสงเสรมิการนำเสนองานที่ไมมผีลกระทบตอสขุÀาพ
 ศิลปะ   การจัดป‡ายนิเทศการออกแบบฮารดแวรที่สงเสริมการนำเสนองาน
 Àาษาตางประเทศ การศึกษาคูมือการใชงานเทคโนโลยีที่เปนÀาษาตางประเทศ

7. กระบวนการ จัดการ เรียน รู

ขัéนที่1ขัéนนำเขาสูบทเรียน

 1.ครูติดÀาพเครื่อง©ายÀาพขามศีรษะเครื่อง©ายÀาพ3มิติจอÀาพโพรเจกเตอรและลำโพง
บนกระดานดำ
 2.ตัวแทนนักเรียนที่รู จักอุปกรณที่ครูติดÀาพบนกระดานดำออกมานำเสนอขอมูลเบืéองตน
เกี่ยวกับอุปกรณนัéนæคนละ1ชนิด(ถาÀาพอุปกรณใดไมมีนักเรียนรูจักใหครูบอกชื่อและประโยชน
ของอุปกรณนัéน)

ขัéนที่2ขัéนสอน

 1.นักเรียนรวมกันบอกประโยชนที่ไดจากการใชอุปกรณที่ติดบนกระดานดำ แลวศึกษาเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีที่ใชในการนำเสนองาน หนวยการเรียนรูที่ 3 การนำเสนองาน จากหนังสือเรียน รายวิชา
พืéน°านเทคโนโลยีสารสนเทศม.3หรือส่ือการเรียนรูเทคโนโลยีสารสนเทศสมบูรณแบบม.3
 2.ครูอธิบายวาใหนักเรียนคนหาขอมูลเพิ่มเติมแลวปฏิบัติดังนีé
  2.1ทำใบงานที่3เทคโนโลยีที่ใชในการนำเสนองานหนวยการเรียนรูที่3การนำเสนองาน
  2.2เลือก«อฟตแวรที่สงเสริมการนำเสนองาน1โปรแกรมแลวบันทึกขอมูลของ«อฟตแวร
นัéนลงในกระดาษขนาดA4
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  2.3«อฟตแวรที่ไมมีผูใดมีขอมูล«éำจะไดคะแนนเพิ่ม3คะแนน

  2.4นำเสนอใบงานที่3และขอมูลของ«อฟตแวรที่คนหาÀายในเวลา5นาที

 3.นักเรียน«ักถามเกี่ยวกับการทำใบงานและ«อฟตแวรที่ชวยสนับสนุนการนำเสนองานจนเขาใจ

แลวปฏิบัติตามคำอธิบายของครู

 4.นักเรียนผลัดกันนำเสนอใบงานที่3และขอมูลของ«อฟตแวรที่คนหาได

ขัéนที่3ขัéนสรุป

 1.นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน(Post-test)จำนวน10ขอเวลา10นาที

 2.นักเรียนรวมกันสรุปวาเทคโนโลยีที่ใชสงเสริมการนำเสนองานมีหลายประเÀทแตละประเÀท

จะมีคณุลกัษณะและความสามารถแตกตางกนัผูนำเสนองานควรเลอืกใชใหเหมาะสมกบัการนำเสนอของ

ตนเอง

ขัéนที่4ขัéนฝกฝนนักเรียน


 1.นักเรียนคัดเลือกฮารดแวรที่สงเสริมการนำเสนองานจากการทำใบงานที่ 3 เทคโนโลยีที่ใชใน

การนำเสนองานหนวยการเรียนรูที่ 3การนำเสนองาน อยางนอย5ประเÀทคัดลอกลงในกระดาษ

โปสเตอรตกแตงใหสวยงามแลวนำมาจัดป‡ายนิเทศ

 2.นกัเรยีนคนหาฮารดแวรและ«อฟตแวรที่สงเสรมิการนำเสนองานเพิม่เตมิแลวนำขอมลูที่ไดมา

แลกเปลี่ยนกันศึกษา


ขัéนที่5ขัéนนำ ไป ใช



 1.นักเรียนอธิบายประโยชนและลักษณะของเทคโนโลยีที่ใชในการนำเสนองานได

 2.นักเรียนเลือกใชเทคโนโลยีที่สงเสริมการนำเสนองานในชีวิตประจำวันไดอยางเหมาะสม

8. กิจกรรม เสนอ แนะ

 1.กิจกรรมสำหรับกลุมสนใจพิเศษ

  นักเรียนสัมÀาษณผูที่เคยใชเทคโนโลยีในการนำเสนองาน แลวสรุปวา เทคโนโลยีใดชวย

สงเสริมการนำเสนองานไดมีประสิทธิÀาพมากที่สุดเพราะเหตุใด

 2.กิจกรรมสำหรับฝกทักษะเพิ่มเติม

  นกัเรยีนสรปุการสำรวจคอมพวิเตอรของตนเองวามี«อฟตแวรที่ชวยสนบัสนนุการนำเสนองาน

ใดบางแลวบอกเหตุผลวาเหตุใด«อฟตแวรนัéนจึงชวยสนับสนุนการนำเสนองาน
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9. ส� อ/แหลง การเรียนรู

 1.กระดาษขนาดA4

 2.Àาพเครื่อง©ายÀาพขามศีรษะเครื่อง©ายÀาพ3มิติจอÀาพโพรเจกเตอรและลำโพง

 3.สื่อสิ่งพิมพเชนหนังสือบทความเอกสารประกอบการเรียนการสอนเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ใช

ในการนำเสนองาน

 4.สื่ออิเล็กทรอนิกสเชนHyperbookที่นำเสนอเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ใชในการนำเสนองาน

 5.สถานที่เชนพพิธิÀณั±วทิยาศาสตรหองปฏบิตัิการคอมพวิเตอรศนูยการเรยีนรูดานเทคโนโลยี

สารสนเทศอินเทอรเน็ตคาเฟ†รานจำหนายฮารดแวรและ«อฟตแวรคอมพิวเตอร

 6.บคุคลเชนผูปกครองครูนกัวชิาการเจาหนาที่หองคอมพวิเตอรผูเชีย่วชาญทางดานเทคโนโลยี

สารสนเทศนักพูดพนักงานขายฮารดแวรและ«อฟตแวรคอมพิวเตอร

 7.หนังสือเรียนรายวิชาพืéน°านเทคโนโลยีสารสนเทศม.3บริษัทสำนักพิมพวั²นาพานิชจำกัด

 8.สื่อการเรียนรูเทคโนโลยีสารสนเทศสมบูรณแบบม.3บริษัทสำนักพิมพวั²นาพานิชจำกัด

 9.แบบฝกทักษะรายวิชาพืéน°านเทคโนโลยีสารสนเทศม.3บริษัทสำนักพิมพวั²นาพานิชจำกัด

10. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู

 1.ความสำเร็จในการจัดการเรียนรู
 แนวทางการพั²นา
 2.ป˜ญหา/อุปสรรคในการจัดการเรียนรู
 แนวทางแกไข
 3.สิ่งที่ไมไดปฏิบัติตามแผน
 เหตุผล
 4.การปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู

   ลงªื่อ  (ผู้ สอน)

/  /
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44
Microsoft 

PowerPoint

ผัง มโนทัศนเปาหมายการเรียนรูและขอบขายภาระงาน 10 ชั่วโมง 

• ลักษณะ และ คุณสมบัติ ของ 
 Microsoft PowerPoint 
• การ สราง ชิ้นงาน ดวย 
 Microsoft PowerPoint 
• ตัวอยาง การ สรางงาน 
 นำเสนอ ดวย Microsoft 
 PowerPoint 

• คนหา ขอมูล เพิม่เตมิเกีย่วกบั  
 ลักษณะ และ คุณสมบัติ ของ 
 Microsoft PowerPoint 
• สรางงาน นำเสนอ ดวย 
 Microsoft PowerPoint 
• บรรยาย ประกอบ ชิ้นงาน 
 นำเสนอ ที่ สรางดวย 
 Microsoft PowerPoint

• มี เจตคติ ที่ ดี ตอ Microsoft 
 PowerPoint
• มี มารยาท ใน การ ทำงาน
• มี ความ รับผิดชอบ 
• มี ความ ขยัน และ อดทน
• มี ความ รอบคอบ
• มี ความ กร ะตือรือรน

ความรู

ภาระงาน/ชิ้นงาน

คุณธรรม จริยธรรม

และคานิยม

Microsoft

 PowerPoint

• ทักษะการทำงานรวมกัน
• ทักษะการแสวงหาขอมูล
• ทักษะการนำเสนอผลงาน 
• ทักษะการใชเทคโนโลยี

ทักษะ/กระบวนการ
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ผัง การออกแบบการจัดการเรียนรู

ขั้น ที่ 1 ผลลัพธ� ปลายทาง ที่ ต้องการ ให้ เกิด ขึ้นกับ นักเรียน

ตัว ชี้ วัด ชั้นป‚
 ใชคอมพิวเตอร์ชวยสรางชิ้นงานจากจินตนาการหรืองานที่ทำในชีวิตประจำวัน ตามหลักการทำ
โครงงานอยางมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบ (ง 3.1 ม. 3/4) 

ความ เข้าใจ ที่ คงทน ของ นักเรียน
นักเรียน จะ เข้าใจ ว่า...
1. Microsoft PowerPoint เป็น ซอฟต์แวร์ สนบัสนนุ 
 การนำ เสนองาน ดวย คอมพิวเตอร์
2. การ สราง ชิ้นงาน ดวย Microsoft PowerPoint 
 ผู สราง จะ ตอง สรุป ขอมูล ในลักษณะ ของ งาน 
 นำ เสนอให เหมาะสม กอน สราง ชิ้นงาน
3. ผูนำ เสนองาน ดวย Microsoft PowerPoint ควร 
 นำ เสนองาน ตาม ขั้นตอน การนำ เสนองาน

คำ ถาม สำคัÞ ที่ ทำให้เกิด ความ เข้าใจ ที่ คงทน

– Microsoft PowerPoint เป็น ซอฟต์แวร์ ที่ ใช
 สงเสริม การ ทำงาน ในดาน ใด
– Microsoft PowerPoint ม ีลกัษณะ การ ทำงาน 
 อยางไร
– การ สราง ชิน้งาน ดวย Microsoft PowerPoint 
 มี หลักการ อยางไร
– การนำ เสนองาน ดวย Microsoft PowerPoint 
 ผู นำเสนอ งานควร ปฏิบัติ อยางไร

ความรู้ ของ นักเรียน ที่ นำไปสู่ ความ เข้าใจ ที่ คงทน
นักเรียน จะ รู้ว่า…
1. คำ ที่ ควร รู ไดแก ไมโครซอฟต์ ออฟฟ�ศ 
 เอฟ เฟกต์ 
2. Microsoft PowerPoint มี ลักษณะ การนำ เสนอ 
 งาน ผาน แผน สไลด์ บน จอภาพ คอมพิวเตอร์ โดย
 มี ความ สามารถ ใน การนำ เสนองานที่หลากหลาย
3. ผูสราง ชิ้นงาน ดวย Microsoft PowerPoint ควร
  ศึกษา วิธี เรียก ใชงาน หนาตาง โปรแกรม วัตถุ
 กลอง ขอความ การ ใช แมแบบ การ เพิ่ม ภาพนิ่ง 
 มุมมอง เอกสาร การ แทรก รูปภาพ การ บันทึก 
 และ การ จัดทำ เอกสาร สิ่งพิมพ์
4. การ นำเสนอ ชิน้งาน ดวย Microsoft PowerPoint 
 ผูนำ เสนองาน ควร เตรียม ขอมูล ให พรอม สราง 
 งาน นำเสนอ ตาม สตอรีบอร์ด  และ นำเสนอ 
 ไฟล์ งาน นำเสนอ ประกอบการ บรรยาย ตอหนา
  ผูรับ ขอมูล

ทักÉะ/ความ สามารถ ของ นักเรียน ที่ นำไปสู่
ความ เข้าใจ ที่ คงทน  นักเรียน จะ สามารถ...
1. อธบิาย ลกัษณะ และ คณุสมบตั ิของ Microsoft 
 PowerPoint ได
2. อธิบาย วิธีการ เรียก ใชงาน และ สวนประกอบ 
 ของ หนาตาง โปรแกรม Microsoft PowerPoint 
 ได
3. อธิบาย วิธีการ สรางงาน นำเสนอ ดวย 
 Microsoft PowerPoint ได
4. อธิบาย ประโยชน์ ของ คำ สั่ง ที่ ใช สรางงาน   
 นำเสนอ ดวย Microsoft PowerPoint ได
5. คนหา ขอมูล เกี่ยวกับ ลักษณะ และ คุณสมบัติ  
 ของ Microsoft PowerPoint ได
6. เรียก ใชงาน และ สรางงาน นำเสนอ ดวย 
 Microsoft PowerPoint ได
7. นำ เสนองาน ดวย การ บรรยาย ประกอบ ชิน้งาน 
 นำเสนอ ที่ สรางดวย Microsoft PowerPoint 
 ได
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ขั้นที่ 2  ภาระงานและการประเมินผลการเรียนรู้ซึ่งเป็นหลักฐานที่แสดงว่านักเรียนมีผลการเรียนรู้
        ตามที่กำหนดไว้อย่างแท้จริง

1. ภาระ งาน ที่ นักเรียน ต้อง ปฏิบัติ
 – อภิปราย และแสดง ความ คิดเห็น เกี่ยวกับ Microsoft PowerPoint
 – คนหา ขอมูล เพิ่มเติม เกี่ยวกับ ลักษณะ และ คุณสมบัติ ของ Microsoft PowerPoint 
 – เรียก ใชงาน และ เขียน อธิบาย สวนประกอบ ของ หนาตาง โปรแกรม Microsoft PowerPoint 
 – สรางงาน นำเสนอ ดวย Microsoft PowerPoint
 – บรรยาย ประกอบ ชิ้นงาน นำเสนอ ที่ สรางดวย Microsoft PowerPoint

2. วิธีการและเครื่องมือประเมินผลการเรียนรู้
 วิธีการ ประเมินผล การ เรียนรู้
   –  การตอบคำถาม การอธิบาย 
  การแสดงความคิดเห็น
  –  การนำเสนอผลงาน
  –  การทดสอบ
  –  การฝึกปฏิบัติระหวางเรียน
  –  การประเมินตนเองของน ักเรียน

 

 เครื่องมือ ประเมินผล การ เรียนรู้
 – แบบบันทึกผลการอภิปราย
  – แบบประเมินผลงาน
  – แบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน
  – แบบทดสอบประจำหนวยการเรียนรู
  – ใบงาน
  –  แบบประเมินดานคุณธรรม จริยธรรม  

 และคานิยม
  –  แบบประเมินดานทักษะ/กระบวนการ

3. สิ่ง ที่ มุ่ง ประเมิน
 –  ความสามารถในการอธิบายความรูเกี่ยวกับ Microsoft PowerPoint  ใหผูอื่นเขาใจ
 –  ความสามารถในการสาธิตวิธีการใชงาน Microsoft PowerPoint
 –  ความสามารถในการใชคอมพิวเตอร์และ Microsoft PowerPoint
 –  พฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรมเป็นรายบุคคลและรายกลุม
 –  การ มีมารยาทในการทำงาน
 –  การ มี ความกระตือรือรน ความระมัดระวัง ความรับผิดชอบ ความขยันและมุงมั่น 
     และความคิดสรางสรรค์ 

ขั้นที่ 3 แผนการจัดการเรียนรู้

แผนการ จัดการ เรียนรู ที่  10 ลักษณะ และ คุณสมบัติ ของ Microsoft PowerPoint 2  ชั่วโมง
แผนการ จัดการ เรียนรู ที่  11 การ เรียก ใชงาน และ หนาตาง โปรแกรม  2  ชั่วโมง
แผนการ จัดการ เรียนรู ที่ 12 วัตถุ กลอง ขอความ แมแบบ และ ภาพนิ่ง 2  ชั่วโมง
แผนการ จัดการ เรียนรู ที่ 13 มุมมอง การ แทรก รูปภาพ การ บันทึก และ การ พิมพ์ เอกสาร 2  ชั่วโมง
แผนการ จัดการ เรียนรู ที่ 14 ตัวอยาง การสราง งานนำ เสนอ  2  ชั่วโมง
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ลักษณะและคุณสมบัติของ 

Microsoft PowerPoint

สาระที่ 3 เทคâนâลยีสารสนเทÈและการสื่อสาร ชั้นมัธยมÈึกÉาป‚ที่ 3
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 Microsoft PowerPoint      เวลา 2 ชั่วâมง

1. สาระสำคัญ

 
 Microsoft PowerPoint เป็น ซอฟต์แวร์ สนับสนุน การนำ เสนองาน ดวย คอมพิวเตอร์ ที่ มี ลักษณะ 
การนำ เสนองาน ผาน แผน สไลด์ บน จอภาพ สามารถ นำ เสนองาน ได หลาย รูปแบบ มี จุด เชื่อมโยง ทั้ง ภายใน 
และ ภายนอก สามารถ ตกแตง รูปแบบ ได หลากหลาย และ มี เอฟ เฟกต์ ตาง ๆ เพื่อ สงเสริม ความ นาสนใจ  

2. ตัว ชี้ วัด ชั้น ป

 ใช คอมพิวเตอร์ ชวย สราง ชิ้นงาน จาก จินตนาการ หรือ งาน ที่ ทำ ใน ชีวิต ประจำวัน  ตาม หลักการ ทำ 
โครงงาน อยาง มี จิตสำนึก และ ความ รับผิดชอบ (ง 3.1 ม. 3/4)

3. จุดประสงคการเรียนรู

 1. อธิบาย ลักษณะ และ คุณสมบัติ ของ Microsoft PowerPoint ได (K)
 2. มี ความ กร ะตือรือรน เห็น ประโยชน์ และ มี เจตคติ ที่ ดี ตอ การ สรางงาน นำเสนอ ดวย Microsoft 
PowerPoint (A)
 3. คนหา ขอมูล เกี่ยวกับ ลักษณะ และ คุณสมบัติ ของ Microsoft PowerPoint  ได (P)

4. การ วัด และ ประเมิน ผลการเรียนรู

ด้านความรู้ (K)
ด้านคุ³ธรรม จริยธรรม

และค่านิยม (A)
ด้านทักÉะ/กระบวนการ (P)

1. สังเกต การ ถาม การ ตอบ คำ ถาม
และ การ แสดง ความ คิดเห็น

2. ตรวจ ขอสรุป ลักษณะ และ 
 คุณสมบัติ ของ Microsoft 
 PowerPoint 
3.  ตรวจแบบทดสอบ กอน เรียน
 (Pre-test)

1. สงัเกต ความ กร ะตอืรอืรน ใน 
การ แสดง ความ คิดเห็น และ 
การ คนหา ขอมูล

2. สังเกต มารยาท ใน การ คนหา 
ขอมูล เพ่ิมเติม และ การบันทึก
ขอมูล บน กระดานดำ

1. สังเกต พฤติกรรม ขณะ
 ปฏิบัติ กิจกรรม
2. สังเกต ทักษะ ใน การ คนหา 

ขอมูล จาก แหลงขอมูล ที่ นา 
เชื่อถือ

3. สังเกต ทักษะ ใน การ สรุปและ
 บันทึก ขอมูล
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5. สาระ การเรียนรู

 ลักษณะ และ คุณสมบัติ ของ Microsoft PowerPoint
 

6. แนวทาง บูร ณาการ

 ภาษาไทย   การ เขียน สรุป คุณสมบัติ ของ Microsoft PowerPoint

 วิทยาศาสตร์  การ คนหา ขอมูล เพิ่มเติม เกี่ยวกับ การ ถายโอน พลังงาน เพื่อ นำเสนอ ขอมูล 
      ดวย Microsoft PowerPoint

 สังคมศึกษาÏ  การ สำรวจ และ อภิปราย ป̃Þหา เก่ียวกับ พั²นาการ ของ Microsoft PowerPoint 

      ใน แตละ เวอร์ชัน
 ศิลปะ     การ เลือกแทรก รูปภาพ และ เสียง ที่ ใช ประกอบ งาน นำเสนออยาง เหมาะสม 

      และ  นา สนใจ

 ภาษา ตางประเทศ  แหลง การ เรียนรู เกี่ยวกับ ลักษณะ และ คุณสมบัติ ของ Microsoft 

      PowerPoint ที่ เป็น ภาษา ตางประเทศ

7. กระบวนการ จัดการ เรียน รู

ขั้นที่ 1 ขั้นนำเขาสูบทเรียน

 1. ครู ถาม นักเรียน วา ซอฟต์แวร์ ที่ นิยม นำมาใช สรางงาน นำเสนอ ดวย คอมพิวเตอร์ มาก ที่สุด คือ 
อะไร 
 2. นักเรียน รวมกัน อภิปราย ตอบ คำ ถาม และ สง ตัวแทน เขียน ชื่อ Microsoft PowerPoint บน 
กระดานดำ
 3. นักเรียน แลกเปลี่ยน ประสบการณ์ ใน การ สรางงาน นำเสนอ ดวย คอมพิวเตอร์

 
ขั้นที่ 2 ขั้นสอน

 1. นักเรียน ทำ แบบทดสอบ กอน เรียน (Pre-test) จำนวน 10 ขอ เวลา 10 นาที
 2. ครู เป�ด ไฟล์ งาน นำเสนอ ที่ สราง จาก Microsoft PowerPoint ให นักเรียน ดู 5–10 นาที
 3. นักเรียน แสดง ความ คิดเห็น คนหา ขอมูล เพิ่มเติม และ ศึกษา เกี่ยวกับ ลักษณะ และ คุณสมบัติ 
ของ Microsoft PowerPoint หนวย การ เรียนรู ที่ 4 Microsoft PowerPoint จาก หนังสือ เรียน รายวิชา 
พื้น°าน เทคโนโลยี สารสนเทศ ม. 3 หรือ สื่อ การ เรียนรู เทคโนโลยี สารสนเทศ สมบูรณ์แบบ ม. 3
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 4. นกัเรยีน สรปุ ขอมลู เกีย่วกบั ลกัษณะ และ คณุสมบตัิ ของ Microsoft PowerPoint แลว บนัทกึ บน 
กระดานดำ คนละ 1 ขอ ครู ตรวจสอบ การ บันทึก ขอมูล ไม ให ซ้ำ กัน
 5. นักเรียน ชวยกัน ตรวจสอบ ลักษณะ และ คุณสมบัติ ของ Microsoft PowerPoint ที่ ถูกตอง ให 
ครบ ทุก ขอ ถา พบ วา ขอ ã´ ไมถูกตอง ให นักเรียน ชวยกัน แสดง ความคิดเห็น และ แกไข จนถูกตอง

ขั้นที่ 3 ขั้นสรุป

 1. นักเรียน คัดลอก ขอมูล ที่ เพื่อน สรุป ลง ใน กระดาษ ขนาด A4
 2. นักเรียน รวมกัน สรุปวา Microsoft PowerPoint เป็น โปรแกรม สำเร็จรูป ที่ ชวย สราง และ
 นำ เสนองาน ใน รูปแบบ ไฟล์ อิเล็กทรอนิกส์

ขั้นที่ 4 ขั้นฝึกฝนนักเรียน
 

 1. นักเรียน คนหา ขอมูล เกี่ยวกับ ลักษณะ และ คุณสมบัติ ของ Microsoft PowerPoint แลว บันทึก 
เพิ่มเติม ลง ใน กระดาษ ขนาด A4
 2. นักเรียน คนหา แหลงขอมูล เกี่ยวกับ ลักษณะ และ คุณสมบัติ ของ Microsoft PowerPoint แลว 
บันทึก เพิ่มเติม ไว ดานหลัง ¢Í§ กระดาษ ขนาด A4 

ขั้นที่ 5 ขั้นนำ ไป ใช
 

 1. นักเรียน อธิบาย ลักษณะ และ คุณสมบัติ ของ Microsoft PowerPoint ได
 2. นักเรียน เลือก ใช Microsoft PowerPoint เพื่อ สรางงาน นำเสนอ และ สงเสริม การนำ เสนองาน 
¢Í§ ตน เอง

8. กิจกรรม เสนอ แนะ

 1. กิจกรรม สำหรับ กลุม สนใจ พิเศษ
  1.1 นักเรียน ศึกษา เพิ่มเติม เกี่ยวกับ Îาร์ดแวร์ ที่ สงเสริม การ สรางงาน นำเสนอ และ การนำ เสนอ
งาน ดวย Microsoft PowerPoint 
  1.2 นักเรียนศึกษาเพิ่ม เติม เกี่ยวกับ เวอร์ชันของ Microsoft PowerPoint แลว เปรียบเทียบ 
ความ แตกตาง และ คุณสมบัติ ของ Microsoft PowerPoint ใน แตละ เวอร์ชัน
 2. กิจกรรม สำหรับ ฝึก ทักษะ เพิ่มเติม
  นักเรียน คนหา โปรแกรม อื่น ที่ ใช สรางงาน นำเสนอใน รูป แบบ เดียวกับ  Microsoft PowerPoint 
แลว นำ ลักษณะ และ คุณสมบัติ ¢Í§ โปรแกรม นั้น มา เปรียบ เทียบกับ Microsoft PowerPoint
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9. ส� อ/แหลง การเรียนรู

 1. ไฟล์ งาน นำเสนอ ที่ สราง จาก Microsoft PowerPoint
 2. กระดาษ ขนาด A4
 3. สื่อ สิ่งพิมพ์ เชน หนังสือ บทความ  เอกสาร ประกอบการ เรียน การ สอน เกี่ยวกับ ลักษณะ และ 
คุณสมบัติ ของ Microsoft PowerPoint
 4. สื่อ อิเล็กทรอนิกส์ เชน คอมพิวเตอร์ ชวย สอน เว็บไซต์ ทาง การ ศึกษา Hyperbook ที่ นำเสนอ 

เกี่ยวกับ ลักษณะ และ คุณสมบัติ ของ Microsoft PowerPoint

 5. สถานที ่เชน พพิธิภณั±์ วทิยาศาสตร์ หอง ปฏบิตั ิการ คอมพวิเตอร์ ศนูย์ การ เรยีนรู ดาน เทคโนโลย ี

สารสนเทศ

 6. บคุคล เชน ผูปกครอง คร ูนกั วชิาการ เจาหนาที ่หอง คอมพวิเตอร์ ผู เชีย่วชาÞ ทาง ดาน เทคโนโลย ี

สารสนเทศ ผู เชี่ยวชาÞ ทาง ดาน Microsoft PowerPoint 

 7. หนงัสอื เรยีน รายวชิา พืน้°าน เทคโนโลย ีสารสนเทศ ม. 3 บรษิทั สำนกัพมิพ์ ว²ันา พานชิ จำกดั

 8. สื่อ การ เรียนรู เทคโนโลยี สารสนเทศ สมบูรณ์แบบ ม. 3 บริษัท สำนักพิมพ์ วั²นา พานิช จำกัด

 9. แบบ ฝึก ทักษะ รายวิชา พ้ืน°าน เทคโนโลยี สารสนเทศ ม. 3 บริษัท สำนักพิมพ์ วั²นา พานิช จำกัด

 1. ความสำเร็จในการจัดการเรียนรู 
  แนวทางการพั²นา
 2. ป˜Þหา/อุปสรรคในการจัดการเรียนรู
  แนวทางแกไข
 3. สิ่งที่ไมไดปฏิบัติตามแผน
  เหตุผล
 4. การปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู

      ลงชื่อ  (ผู้ สอน)
 /   / 

10. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู  
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การ เรียก ใชงาน 

และ หนาตาง โปรแกรม

1. สาระสำคัญ
 

   การ เรียก ใชงาน Microsoft PowerPoint มี วิธีการ เหมือน การ เรียก ใชงาน โปรแกรม ทั่วไป โดย มี
 รูปแบบ ¢Í§ หนาตาง โปรแกรม Microsoft PowerPoint  คลาย กับ โปรแกรม อื่น ๆ ที่ สราง และ พั²นา
 โดย บริษัท ไมโครซอฟท์ 

 
 

2. ตัว ชี้ วัด ชั้น ป

 
  ใช คอมพิวเตอร์ ชวย สราง ชิ้นงาน จาก จินตนาการ หรือ งาน ที่ ทำ ใน ชีวิต ประจำวัน  ตาม หลักการ ทำ 
โครงงาน อยาง มี จิตสำนึก และ ความ รับผิดชอบ (ง 3.1 ม. 3/4) 

 
 

3. จุดประสงคการเรียนรู

 
   1 .   อธิบาย วิธีการ เรียก ใชงาน และ สวนประกอบ ¢Í§ หนาตาง โปรแกรม Microsoft PowerPoint ได 
(K)
 2. มี ความ รอบคอบ ใน การ เรียก ใชงาน Microsoft PowerPoint (A)
 3. มี ทักษะ ใน การ เรียก ใชงาน Microsoft PowerPoint (P) 
 
 4. การวัด และ ประเมิน ผล การเรียนรู  

ด้านความรู้ (K)
ด้านคุ³ธรรม จริยธรรม

และค่านิยม (A)
ด้านทักÉะ/กระบวนการ (P)

1.  สังเกต การ เรียก ใชงาน 
 Microsoft PowerPoint
2. ตรวจ สวนประกอบ ของ 
    หนาตาง โปรแกรม Microsoft  

PowerPoint

1.  สงัเกตความรอบคอบในการ
ปฏิบัติกิจกรรม

2. สังเกตการดูแลรักษาคอม-
 พิวเตอร์ภายหลังการใชงาน

1. สังเกต ทักษะ การ ใช 
    คอมพิวเตอร์ เรียก ใชงาน 
      Microsoft PowerPoint
2. สังเกต ทักษะ ใน การ คนหา
 ความรู

สาระที่ 3 เทคâนâลยีสารสนเทÈและการสื่อสาร ชั้นมัธยมÈึกÉาป‚ที่ 3
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 Microsoft PowerPoint        เวลา 2 ชั่วâมง
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5. สาระ การเรียนรู

 
 

  การ สราง ชิ้นงาน ดวย Microsoft PowerPoint
 – การ เรียก ใชงาน และ หนาตาง โปรแกรม
 
 
 

6. แนวทาง บูร ณาการ

 
  คณิตศาสตร์   การ คำนวณ สัดสวน ¢Í§ สวนประกอบ ตาง ๆ ใน หนาตาง โปรแกรม 
      Microsoft PowerPoint

 วิทยาศาสตร์  การ ศกึษา ปฏกิริยิา โตตอบ ¢Í§ หนาตาง โปรแกรม Microsoft PowerPoint

      เมื่อ คลิก ที่ สวนประกอบ ตาง ๆ
 สังคมศึกษาÏ  การ ม ีสต ิและ สมาธ ิใน การ สงัเกต สวนประกอบ ตาง ๆ  ของ หนาตาง โปรแกรม 
      Microsoft PowerPoint

 ภาษา ตางประเทศ  การ สำรวจ สวนประกอบ ¢Í§ หนาตาง โปรแกรม ที่ มี ปุ†ม หรือ ไอคอน เป็น 
      คำ สั่ง ภาษา อังกฤษ

 
 7. กระบวนการ จัดการ เรียน รู  
 

 ขั้นที่ 1 ขั้นนำเขาสูบทเรียน  
   1 . ครู เป�ด คอมพิวเตอร์ เรียก ใชงาน Microsoft PowerPoint และ บอก เงื่อนไข วา ให นักเรียน จับ 
มือ ไขวหลัง แลว เดิน เรียงแถว ออกมา สังเกต โปรแกรม ที่ เป�ดไว โดย นักเรียน ที่ ยัง ไมได ออกมา สังเกต 
โปรแกรม ให ผลัดกัน ถาม และ ตอบ คำ ถาม เกี่ยวกับ ขอ ควร ระวัง ใน การ ใช คอมพิวเตอร์ 
 2. นักเรียน ผลัดกัน ออกมา สังเกต โปรแกรม ตาม เงื่อนไข ที่ ครู กำหนด

 
 

ขั้นที่ 2 ขั้นสอน
 

   1 .  นักเรียน ศึกษา เกี่ยวกับ การ เรียก ใชงาน และ หนาตาง โปรแกรม ใน หัวขอ การ สราง ชิ้นงาน ดวย 
Microsoft PowerPoint หนวย การ เรียนรู ที่ 4 Microsoft PowerPoint จาก หนังสือ เรียน รายวิชา พื้น°าน 
เทคโนโลยี สารสนเทศ ม. 3 หรือ สื่อ การ เรียนรู เทคโนโลยี สารสนเทศ สมบูรณ์แบบ ม. 3
 2. ตัวแทน นักเรียน สาธิต วิธีการ เรียก ใชงาน Microsoft PowerPoint นักเรียน คน อื่น ๆ ปฏิบัติ 
ตาม โดย ครู คอย ชวย เหลือ นักเรียน ที่ ไม สามารถ เรียก ใชงาน Microsoft PowerPoint ได
 3. ครู ให นักเรียน ทุกคน ป�ด จอ คอมพิวเตอร์ แลว  ขีดเสน แบงครึ่ง กระดาษ ขนาด A4 แลว วาดภาพ 
หนาตาง โปรแกรม Microsoft PowerPoint ดานบน ของ กระดาษ นั้น โดย หาม เป�ด จอ คอมพิวเตอร์
 4. นักเรียน วาดภาพ หนาตาง โปรแกรม Microsoft PowerPoint ดานบน ของ กระดาษ ขนาด A4 
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 5. ครู ให นักเรียน สลับ กระดาษ ขนาด A4 กับ เพื่อน เขียน ชื่อ สวนประกอบ ¢Í§ หนาตาง โปรแกรม 
Microsoft PowerPoint ดานลาง แลว ขีดเสน เชื่อมโยง ระหวาง ภาพ กับ ชื่อ สวนประกอบ ¢Í§ หนาตาง 
โปรแกรม Microsoft PowerPoint  ให สัมพันธ์กัน
 6. นักเรียน ซักถาม เกี่ยวกับ การ เขียน ชื่อ สวนประกอบ และ การ ขีดเสน เชื่อมโยง จน เขาใจ แลว 
ปฏิบัติ ตาม
 
 

ขั้นที่ 3 ขั้นสรุป
 

   1 .  นักเรียน สรุปวา การ เรียก ใชงาน Microsoft PowerPoint เหมือนกับ การ เลือก ใชงาน โปรแกรม 
ทั่ว ๆ ไป ซึ่ง สามารถ ทำได ดวย การ ดับเบิลคลิก ที่ ไอคอน และ การ คลิก เลือก ชื่อ Microsoft PowerPoint 
จาก สตาร์ต เมนู
 2. นักเรียน สรุปวา หนาตาง โปรแกรม Microsoft PowerPoint แบง เป็น 9 สวน ไดแก 
แถบ ชื่อเรื่อง แถบ เมนู คำ สั่ง แถบ เครื่องมือ หนาตาง รวม ภาพนิ่ง ภาพนิ่ง หรือ สไลด์ บาน หนาตาง งาน 
บันทึก ขอความ มุมมอง เอกสาร และ แถบ แสดง สถานะ
 
 

ขั้นที่ 4 ขั้นฝึกฝนนักเรียน
 

   1 .  นักเรียน บันทึก หนาที่ ¢Í§ สวนประกอบ ตาง ๆ ของ หนาตาง โปรแกรม Microsoft PowerPoint 
ดานหลัง ชื่อ สวนประกอบ ที่ บันทึก ไว ใน กระดาษ ขนาด A4
 2. นกัเรยีน เรยีกใช และ สำรวจ สวนประกอบ ตาง ๆ  ของ หนาตาง โปรแกรม Microsoft PowerPoint 
ดวย ตน เอง
 

ขั้นที่ 5 ขั้นนำ ไป ใช
 

   1 .   นักเรียน สามารถ เรียก ใชงาน Microsoft PowerPoint ได
 2. นักเรียน อธิบาย สวนประกอบ ¢Í§ หนาตาง โปรแกรม Microsoft PowerPoint ได
 
 
 

8. กิจกรรม เสนอ แนะ

 
   1 .   กิจกรรม สำหรับ กลุม สน ใจ พิเศษ
     นักเรียน สังเกต ลักษณะ ¢Í§ หนาตาง โปรแกรม Microsoft PowerPoint ของ ตน เอง ของ เพื่อน 
และ ที่ นำเสนอ ใน หนวย การ เรียนรู ที่ 4 Microsoft PowerPoint หนังสือ เรียน รายวิชา พื้น°าน เทคโนโลยี 
สารสนเทศ ม. 3 หรือ สื่อ การ เรียนรู เทคโนโลยี สารสนเทศ สมบูรณ์แบบ ม. 3 วา เหมือนกัน ทุก จุด หรือไม 
หาก พบ วา แตกตางกัน ให คนหา เหตุผล วา เหตุใด จึง แตกตางกัน และ สามารถ แกไข ให เหมือนกัน ได หรือไม 
อยางไร
 2. กิจกรรม สำหรับ ฝึก ทักษะ เพิ่มเติม
  นกัเรยีน สำรวจ คำ สัง่ ยอย ทีอ่ยู ใน สวนประกอบ ตาง ๆ  ของ หนาตาง โปรแกรม แลว คน หาประโยชน์ 
¢Í§ คำ สั่ง นั้น ๆ เพิ่มเติม
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9. ส� อ/แหลง การเรียนรู

 
 1 .  กระดาษ ขนาด A4

 2. คอมพิวเตอร์ ที่ ติดตั้ง Microsoft PowerPoint

 3. สือ่ สิง่พมิพ์ เชน หนงัสอื บทความ  เอกสาร ประกอบการ เรยีน การ สอน เกีย่วกบั การ เรยีกใช งานและ 

หนาตาง โปรแกรม Microsoft PowerPoint

 4. สื่อ อิเล็กทรอนิกส์ เชน คอมพิวเตอร์ ชวย สอน เว็บไซต์ ทาง การ ศึกษา Hyperbook ที่ นำเสนอ 

เกี่ยวกับ การ เรียกใช งานและ หนาตาง โปรแกรม Microsoft PowerPoint

 5. สถานที ่เชน พพิธิภณั±์ วทิยาศาสตร์ หอง ปฏบิตั ิการ คอมพวิเตอร์ ศนูย์ การ เรยีนรู ดาน เทคโนโลย ี

สารสนเทศ

 6. บคุคล เชน ผูปกครอง คร ูนกั วชิาการ เจาหนาที ่หอง คอมพวิเตอร์ ผู เชีย่วชาÞ ทาง ดาน เทคโนโลย ี

สารสนเทศ ผู เชี่ยวชาÞ ทาง ดาน Microsoft PowerPoint 

 7. หนังสือ เรียน รายวิชา พื้น°าน เทคโนโลยี สารสนเทศ ม. 3 บริษัท สำนักพิมพ์ วั²นา พานิช จำกัด

 8. สื่อ การ เรียนรู เทคโนโลยี สารสนเทศ สมบูรณ์แบบ ม. 3 บริษัท สำนักพิมพ์ วั²นา พานิช จำกัด

 9. แบบ ฝึก ทกัษะ รายวชิา พืน้°าน เทคโนโลย ีสารสนเทศ ม. 3 บรษิทั สำนกัพมิพ์ ว²ันา พานชิ จำกดั

   
 
 

10. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู

 1. ความสำเร็จในการจัดการเรียนรู 
  แนวทางการพั²นา
 2. ป˜Þหา/อุปสรรคในการจัดการเรียนรู
  แนวทางแกไข
 3. สิ่งที่ไมไดปฏิบัติตามแผน
  เหตุผล
 4. การปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู

      ลงชื่อ  (ผู้ สอน)

 /   / 



แ
ผ

น

ก
าร

จดัการเรีย

น
ร
ูท
ี่

12
วัตถุ กลองขอความ 

แมแบบ และภาพนิ่ง

ด้านความรู้ (K)
ด้านคุ³ธรรม จริยธรรม

และค่านิยม (A)
ด้านทักÉะ/กระบวนการ (P)

1. สังเกต การ สาธิต การ พิมพ์ 
 ขอความ เปลี่ยน แมแบบ 
 และ เพิ่ม ภาพนิ่ง
2. ตรวจ หนาจอ คอมพิวเตอร์ 
 ที่ สรางงาน นำเสนอ ดวย 
 Microsoft PowerPoint

1. สังเกต ความคิด สรางสรรค์ 
 ใน การ เลือก ใช แมแบบ และ 

การตกแตง กลอง ขอความ
2. สังเกต ความ รับผิดชอบและ
 การ มี สวนรวม ใน การ ปฏิบัติ 

กิจกรรม

1. สังเกต ทักษะ ใน การ ใช 
 Microsoft PowerPoint 
 สรางงาน นำเสนอ
2. สงัเกต ทกัษะ การ แกป̃Þหา ที ่

พบ ในขณะ ปฏิบัติ กิจกรรม

1. สาระสำคัญ  
 วัตถุ กลอง ขอความ แมแบบ และ ภาพนิ่ง เป็น องค์ประกอบ สำคัÞ ใน การ สรางงาน ดวย Microsoft 
PowerPoint ซึ่ง จะ ชวย ให งาน นำเสนอ สามารถ นำเสนอ ตัวอักษร หรือ ขอความ ใน รูปแบบ ที่ สวยงาม และ 
ชวย ให งาน นำเสนอ มี ความ นาสนใจ  

2. ตัว ชี้ วัด ชั้น ป

 ใช คอมพิวเตอร์ ชวย สราง ชิ้นงาน จาก จินตนาการ หรือ งาน ที่ ทำ ใน ชีวิต ประจำวัน  ตาม หลักการ ทำ 
โครงงาน อยาง มี จิตสำนึก และ ความ รับผิดชอบ (ง 3.1 ม. 3/4) 

3. จุดประสงคการเรียนรู

 1. อธิบาย วิธีการ พิมพ์ ขอความ เปลี่ยน แมแบบ และ เพิ่ม ภาพนิ่ง ได (K)
 2. มี ความคิด สรางสรรค์ ใน การ เลือก ใช แมแบบ และ ตกแตง กลอง ขอความ (A)
 3. มี ทักษะ ใน การ สราง ชิ้นงาน นำเสนอ ดวย Microsoft PowerPoint (P)

4. การ วัด และ ประเมิน ผลการเรียนรู

สาระที่ 3 เทคâนâลยีสารสนเทÈและการสื่อสาร ชั้นมัธยมÈึกÉาป‚ที่ 3
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 Microsoft PowerPoint      เวลา 2 ชั่วâมง
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5. สาระ การเรียนรู

 การ สราง ชิ้นงาน ดวย Microsoft PowerPoint
 – วัตถุ และ กลอง ขอความ
 – การ ใช แมแบบ และ การ เพิ่ม ภาพนิ่ง

6. แนวทาง บูร ณาการ

 ภาษาไทย    การ พูด แสดง ความ คิดเห็น เกี่ยวกับ งาน นำเสนอ ¢Í§ เพื่อน
 วิทยาศาสตร์  การ เลอืก ใช แมแบบ ที ่เหมาะสมกบั การ นำเสนอ ขอมลู ทาง ดานวทิยาศาสตร์
 สังคมศึกษาÏ  การ เหน็ คุณคา ¢Í§ ตน เอง เมือ่ สรางงาน นำเสนอ จาก Microsoft PowerPoint 
      ได
 สุขศึกษาÏ   การ ใชเวลา วาง เพือ่ ฝึก ทกัษะ การ สราง ชิน้งาน ดวย Microsoft PowerPoint
 ศิลปะ    การ เลือก ใช แมแบบ ที่ เหมาะสมกับ ขอมูล ที่ ตองการ นำเสนอ

7. กระบวนการ จัดการ เรียน รู

ขั้นที่ 1 ขั้นนำเขาสูบทเรียน

 1. นักเรียน ทบทวน วิธีการ เรียก ใชงาน Microsoft PowerPoint 
 2. นักเรียน ชวยกัน ตรวจสอบ วา ทุกคน สามารถ เรียก ใชงาน Microsoft PowerPoint ได

ขั้นที่ 2 ขั้นสอน

 1. นักเรียน ศึกษา เกี่ยวกับ วัตถุ กลอง ขอความ การ ใช แมแบบ และ การ เพิ่ม ภาพนิ่ง ใน หัวขอ การ 
สราง ชิ้นงาน ดวย Microsoft PowerPoint หนวย การ เรียนรู ที่ 4 Microsoft PowerPoint จาก หนังสือ เรียน 
รายวิชา พ้ืน°าน เทคโนโลยี สารสนเทศ ม. 3 หรือ ส่ือ การ เรียนรู เทคโนโลยี สารสนเทศ สมบูรณ์แบบ ม. 3 

 2. คร ูสุม เลอืก ตวัแทน นกัเรยีน 3 คน โดย ให ตวัแทน นกัเรยีน แตละคน สาธติ การ ใชงาน Microsoft 
PowerPoint ดังนี้

  2.1 ตัวแทน นักเรียน คน ที่ 1 สาธิต วิธีการ สราง และ พิมพ์ ขอความ ลง ใน กลอง ขอความ 

  2.2 ตัวแทน นักเรียน คน ที่ 2 สาธิต วิธีการ เปลี่ยน แมแบบ

  2.3 ตัวแทน นักเรียน คน ที่ 3 สาธิต  วิธีการ เพิ่ม ภาพนิ่ง

 3. นักเรียน คน อื่น ๆ   ชมการ สาธิต ซักถาม แสดง ความ คิดเห็น เพิ่มเติม และ ปฏิบัติ ตาม การ สาธิต 
ของ เพื่อน ๆ 
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 4. คร ูอธบิาย เพิม่เตมิ เกีย่วกบั การ สรางงาน นำเสนอ วา ให นกัเรยีน สรางงาน นำเสนอ 2 ภาพนิง่ ดวย 
แมแบบ ที่ ตน เอง ชอบ โดย ภาพนิ่ง ที่ 1 นำเสนอ ขอมูล สวนตัว ¢Í§ ตน เอง และ ภาพนิ่ง ที่ 2 นำเสนอ ขอมูล 
¢Í§ โรงเรียน
 5. นักเรียน ซักถาม เพิ่มเติม เกี่ยวกับ การ สรางงาน นำเสนอ แลว ปฏิบัติ ตาม คำ อธิบาย ¢Í§ ครู
 6. นักเรียน สลับ ที่นั่ง กัน เพื่อ ตรวจสอบ งาน นำเสนอ ที่ เพื่อน สราง

ขั้นที่ 3 ขั้นสรุป

 1. นักเรียน สรุปวา กลอง ขอความ รูปภาพ หรือ สัÞลักษณ์ ตาง ๆ  ที่ วาง บน ภาพนิ่ง จะ เรียกวา วัตถุ
 2. นักเรียน สรุป วิธีการ พิมพ์ ขอความ ใน Microsoft PowerPoint วา จะ ตอง พิมพ์ ลง ใน กลอง 
ขอความ เทานั้น ไม สามารถ พิมพ์ ลง บน ภาพนิ่ง หรือ พื้นที่ ใชงาน โดย ตรง เหมือน โปรแกรม อื่น ได
 3. นักเรียน สรุป วิธีการ เปลี่ยน แมแบบ และ การ เพิ่ม ภาพนิ่ง วา สามารถ สั่ง ได จาก คำ สั่ง บน แถบ เมนู 
ของ หนาตาง โปรแกรม Microsoft PowerPoint

ขั้นที่ 4 ขั้นฝึกฝนนักเรียน
 

 1. นักเรียน สรางงาน นำเสนอ ดวย Microsoft PowerPoint โดย นำเสนอ ขอมูล ที่ ตน เอง สนใจ 
แลว แลก เปลี่ยนกัน แสดง ความคิด เห็นกับ เพื่อน
 2. นักเรียน คนหา เทคนิค ใน การ ตกแตง กลอง ขอความ แมแบบ และ ภาพนิ่ง ใน Microsoft 
PowerPoint 

 
ขั้นที่ 5 ขั้นนำ ไป ใช

 
 1. นักเรียน พิมพ์ ขอความ เปลี่ยน แมแบบ และ เพิ่ม ภาพนิ่ง ใน  Microsoft PowerPoint ได
 2. นักเรียน สรางงาน นำเสนอ เพื่อ นำเสนอ ขอมูล เบื้องตน ของ ตน เอง ได

8. กิจกรรม เสนอ แนะ

 1. กิจกรรม สำหรับ กลุม สนใจ พิเศษ
  1.1 นักเรียน ศึกษา เพิ่มเติม เกี่ยวกับ วิธีการ ดาวน์โหลด แมแบบ Microsoft PowerPoint จาก 
อินเทอร์เน็ต เพื่อ ติดตั้ง ลง ใน คอมพิวเตอร์ ของ ตน เอง
  1.2 นักเรียน ศึกษา เพิ่มเติม เกี่ยวกับ การ สราง แมแบบ โดย ใช ขอมูล ภาพ ของ ตน เอง ทดลอง 
ปฏิบัติ แลว นำมา ประกอบ ใน การ สราง ชิ้นงาน ดวย Microsoft PowerPoint
 2. กิจกรรม สำหรับ ฝึก ทักษะ เพิ่มเติม
  นักเรียน ทดลอง ใชงาน คำ สั่ง รูปแบบ เกี่ยวกับ ภาพนิ่ง แลว สังเกต การ เปลี่ยนแปลง ของ ภาพนิ่ง ที่ 
นำเสนอ บน หนาจอ คอมพิวเตอร์
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9. ส� อ/แหลง การเรียนรู

 1. คอมพิวเตอร์ ที่ ติดตั้ง Microsoft PowerPoint
 2. สื่อ สิ่งพิมพ์ เชน หนังสือ บทความ  เอกสาร ประกอบการ เรียน การ สอน เกี่ยวกับ วัตถุ กลอง 
ขอความ แมแบบ และ ภาพนิ่ง ใน Microsoft PowerPoint
 3. สื่อ อิเล็กทรอนิกส์ เชน คอมพิวเตอร์ ชวย สอน เว็บไซต์ ทาง การ ศึกษา Hyperbook ที่ นำเสนอ 
เกี่ยวกับ วัตถุ กลอง ขอความ แมแบบ และ ภาพนิ่ง ใน Microsoft PowerPoint
 4. สถานที ่เชน พพิธิภณั±์ วทิยาศาสตร์ หอง ปฏบิตั ิการ คอมพวิเตอร์ ศนูย์ การ เรยีนรู ดาน เทคโนโลย ี
สารสนเทศ
 5. บคุคล เชน ผูปกครอง คร ูนกั วชิาการ เจาหนาที ่หอง คอมพวิเตอร์ ผู เชีย่วชาÞ ทาง ดาน เทคโนโลย ี
สารสนเทศ ผู เชี่ยวชาÞ ทาง ดาน Microsoft PowerPoint 
 6. หนงัสอื เรยีน รายวชิา พืน้°าน เทคโนโลย ีสารสนเทศ ม. 3 บรษิทั สำนกัพมิพ์ ว²ันา พานชิ จำกดั
 7. สื่อ การ เรียนรู เทคโนโลยี สารสนเทศ สมบูรณ์แบบ ม. 3 บริษัท สำนักพิมพ์ วั²นา พานิช จำกัด
 8. แบบ ฝึก ทักษะ รายวิชา พ้ืน°าน เทคโนโลยี สารสนเทศ ม. 3 บริษัท สำนักพิมพ์ วั²นา พานิช จำกัด

 1. ความสำเร็จในการจัดการเรียนรู 
  แนวทางการพั²นา
 2. ป˜Þหา/อุปสรรคในการจัดการเรียนรู
  แนวทางแกไข
 3. สิ่งที่ไมไดปฏิบัติตามแผน
  เหตุผล
 4. การปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู

      ลงชื่อ  (ผู้ สอน)
 /   / 

10. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู
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13
มุมมอง การแทรกรูปภาพ 

การบันทึก 

และการพิมพเอกสาร

สาระที่ 3 เทคâนâลยีสารสนเทÈและการสื่อสาร ชั้นมัธยมÈึกÉาป‚ที่ 3
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 Microsoft PowerPoint      เวลา 2 ชั่วâมง

1. สาระสำคัญ  
 มมุมอง เป็น คำ สัง่ ที ่ชวย ให ผู สรางงาน นำเสนอ สามารถ สรางงาน ได สะดวกมาก ยิง่ขึน้ การ แทรก รปูภาพ 
เป็นการ เพิม่ ภาพนิง่ และ สÞัลกัษณ์ ลง ใน พืน้ที ่ใชงาน เพือ่ให เกดิ ความ นาสนใจ การ บนัทกึ ชวย ให ผู สรางงาน 
นำเสนอ สามารถ กลับ มา แกไข งาน ได ใน อนาคต และ การ พิมพ์ เอกสาร ใน Microsoft PowerPoint เป็น 
การนำ เสนองาน ใน รูปแบบ ¢Í§ เอกสาร สิ่งพิมพ์  

2. ตัว ชี้ วัด ชั้น ป

 ใช คอมพิวเตอร์ ชวย สราง ชิ้นงาน จาก จินตนาการ หรือ งาน ที่ ทำ ใน ชีวิต ประจำวัน  ตาม หลักการ ทำ 
โครงงาน อยาง มี จิตสำนึก และ ความ รับผิดชอบ (ง 3.1 ม. 3/4) 

3. จุดประสงคการเรียนรู

 1. อธบิาย ประโยชน์ ของ มมุมอง การ แทรก รปูภาพ การ บนัทกึ และ การ พมิพ์ เอกสาร ใน Microsoft 
PowerPoint ได (K)
 2. ม ีความ รบัผดิชอบ และ ม ีความคดิ สรางสรรค์ ใน การ สรางงาน นำเสนอ ดวย Microsoft PowerPoint 
(A)
 3. มี ทกัษะ ใน การ เปลีย่น มมุมอง แทรก รปูภาพ บนัทกึ และ พมิพ์ เอกสาร ใน Microsoft PowerPoint 
(P)
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ด้านความรู้ (K)
ด้านคุ³ธรรม จริยธรรม

และค่านิยม (A)
ด้านทักÉะ/กระบวนการ (P)

1. สังเกต การ สรางงาน นำเสนอ 
ดวย Microsoft PowerPoint

2. ตรวจ ใบ งาน ที่ 4 การ สรางงาน 
นำเสนอ ดวย Microsoft 

 PowerPoint 

1. สังเกตความรับผิดชอบและ
ความคิดสรางสรรค์ในการ
ปฏิบัติกิจกรรม

2. สังเกตการเลือกงานนำเสนอ
ถูกตอง และเหมาะสม

1. สังเกต ทักษะ การ สรางงาน 
นำเสนอ ดวย Microsoft 
PowerPoint

2. สังเกต ทักษะ ใน การ ใช 
 เทคโนโลยี

4. การ วัด และ ประเมิน ผลการเรียนรู

5. สาระ การเรียนรู

 การ สราง ชิ้นงาน ดวย Microsoft PowerPoint
 – มุมมอง เอกสาร
 – การ แทรก รูปภาพ
 – การ บันทึก และ การ พิมพ์ เอกสาร

6. แนวทางบูร ณาการ

 ภาษาไทย    การ สรุป และ บันทึก ขอมูล เกี่ยวกับ งาน นำเสนอ ที่ สราง ดวย Microsoft 
      PowerPoint
 คณิตศาสตร์  การ คำนวณ จำนวน กระดาษ ที่ ตอง ใช ใน การ พิมพ์ เอกสาร ดวย Microsoft 
      PowerPoint
 วิทยาศาสตร์  การ ศึกษา เพิ่มเติม เกี่ยวกับ เทคโนโลยี ชีวภาพ ที่ ชวย ใน การ ทำงาน ¢Í§
      ผู สรางงาน นำเสนอ
 สังคมศึกษาÏ  การ เลือก สรางงาน นำเสนอ ที่ ถูกตอง ตาม หลักจริยธรรม
 ศิลปะ    การ แทรก รูปภาพ เพื่อ เพิ่ม ความ นาสนใจ ให กับ ขอมูล ที่ ตองการนำเสนอ
 ภาษา ตางประเทศ  การสราง และ นำ เสนองาน เป็นภาษา อังกฤษ

7. กระบวนการ จัดการ เรียน รู

ขั้นที่ 1 ขั้นนำเขาสูบทเรียน

 1. นกัเรยีน ทบทวน การ พมิพ์ ขอความ เปลีย่น แมแบบ และ เพิม่ ภาพนิง่ ดวย Microsoft PowerPoint
 2. นักเรียน แลกเปลี่ยน ประสบการณ์ ใน การ ใชงาน Microsoft PowerPoint
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ขั้นที่ 2 ขั้นสอน

 1. ครู ถาม วา มี ใคร บันทึก ไฟล์ งาน นำเสนอ ท่ี สรางดวย Microsoft PowerPoint จาก แผนการ จัดการ

เรียนรู ที่ 12 วัตถุ กลอง ขอความ แมแบบ และ ภาพนิ่ง  หนวย การ เรียนรู ที่ 4 Microsoft PowerPoint 

ไว บาง

 2. นักเรียน ที่ บันทึก ไฟล์ งาน นำเสนอ ที่ สรางดวย Microsoft PowerPoint ไว  ให สาธิต วิธีการ 

บันทึก ไฟล์ 

 3. ถา ไมมี นักเรียน คน ใด บันทึก ไฟล์ งาน นำเสนอ ไว เลย ให ครู ถาม วา ถาหาก นักเรียน ตอง การนำ 

ไฟล์ งาน นำเสนอ เดิม มา แกไข จะ ทำ อยางไร จากนั้น ครู สาธิต วิธีการ บันทึก ไฟล์ งาน นำเสนอ

 4. นักเรียน ตอบ คำ ถาม ชมการ สาธิต แลว ศึกษา เพิ่มเติม เกี่ยวกับ มุมมอง การ แทรก รูปภาพ 

การ บันทึก และ การ พิมพ์ เอกสาร ใน หัวขอ การ สราง ชิ้นงาน ดวย Microsoft PowerPoint หนวย การ เรียนรู 

ที่ 4 Microsoft PowerPoint จาก หนังสือ เรียน รายวิชา พื้น°าน เทคโนโลยี สารสนเทศ ม. 3 หรือ สื่อ การ 

เรียนรู เทคโนโลยี สารสนเทศ สมบูรณ์แบบ ม. 3

 5. คร ูอธบิาย เพิม่เตมิ เกีย่วกบั การ ทำ ใบ งาน ที ่4 การ สรางงาน นำเสนอ ดวย Microsoft PowerPoint 

ดังนี้ 

  5.1 ให นักเรียน เลือก สรางงาน นำเสนอ ใน เรื่อง ที่ ตน เอง สนใจ จาก หัวขอ สัตว์เลี้ยง ของ ขาพเจา 

งานอดิเรก ที่รัก และ อาชีพ ที่ ใฝ†ฝ˜น

  5.2 งาน นำเสนอ จะ ตอง มี อยางนอย 5 ภาพนิ่ง

  5.3 ขอมูล ที่ นำเสนอ จะ ตอง มี ทั้ง รูปแบบ ของ ตัวอักษร และ รูปภาพ

  5.4 เมื่อ นักเรียน สรางงาน นำเสนอ เสร็จ ให แจง ครู เพื่อ ตรวจสอบ กอน ใช คำ สั่ง พิมพ์ เอกสาร

 6. นักเรียน ซักถาม เกี่ยวกับ การ ทำ ใบ งาน จน เขาใจ แลว ปฏิบัติ ตาม คำ อธิบาย ของ ครู

 7. ครู สุม เลือก ตัวแทน นักเรียน นำเสนอ ชิ้นงาน ที่ สรางดวย Microsoft PowerPoint หัวขอ ละ 

1–2 คน 

 8. นักเรียน คน อื่น ๆ เปรียบเทียบ ชิ้นงาน ของ ตน เอง กับ ของ เพื่อน ซักถาม และ แสดง ความ 

คิดเห็น

ขั้นที่ 3 ขั้นสรุป

 1. นกัเรยีน รวมกนั สรปุ ประโยชน์ ของ มมุมอง เอกสาร วา ชวย เพิม่ ความ สะดวก ให แก การ สราง ชิน้งาน 
นำเสนอ และ ชวย นำ เสนองาน แก ผูรับ ขอมูล
 2. นักเรียน รวมกัน สรุป ประโยชน์ ของ การ แทรก รูปภาพ วา ชวย เพิ่ม ความ นาสนใจ และ ทำให ผูรับ 
ขอมูล เขาใจ งาน มาก ยิ่งขึ้น
 3. นกัเรยีน รวมกนั สรปุ ประโยชน์ ของ การ บนัทกึ วา ชวย ให สามารถ แกไข และ จดัการ กบั งาน นำเสนอ 
เดิม ได ใน อนาคต
 4. นักเรียน รวมกัน สรุป ประโยชน์ ของ การ พิมพ์ เอกสาร วา ชวย นำ เสนองาน ใน รูปแบบ สิ่งพิมพ์
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ขั้นที่ 4 ขั้นฝึกฝนนักเรียน
 

 1. นักเรียน คนหา ขอมูล เพิ่มเติม แลว รวบรวม งาน นำเสนอ ¢Í§ เพื่อน ที่ เลือก สรางงาน นำเสนอ ใน 
หัวขอ เดียวกัน ให เป็น ไฟล์ งาน เดียวกัน แลว ใช มุมมอง เอกสาร ชวย ใน การ จัด เรียง ภาพนิ่ง ใหม
 2. นักเรียน พิมพ์ เอกสาร จาก งาน นำเสนอ ¢Í§ ตน เอง ใน หลาย ๆ รูปแบบ แลว สรุปวา รูปแบบ ã´ 
เหมาะสำหรับ นำ เสนองาน แบบ ã´
 

ขั้นที่ 5 ขั้นนำ ไป ใช
 

 1. นกัเรยีน สามารถ เปลีย่น มุมมอง เอกสาร แทรก รปูภาพ บนัทกึ และ พมิพ์ เอกสาร ดวย  Microsoft 
PowerPoint ได
 2. นักเรียน สรางงาน นำเสนอ ดวย Microsoft PowerPoint ใน หัวขอ ที่ ตน เอง สนใจ ได 

8. กิจกรรม เสนอ แนะ

 1. กิจกรรม สำหรับ กลุม สนใจ พิเศษ
  นักเรียน คนหา ขอมูล เพิ่มเติม เกี่ยวกับ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ที่ สนับสนุน การนำ เสนองาน ดวย 
Microsoft PowerPoint แลว แลกเปลี่ยน ขอมูล กัน ศึกษา กับ เพื่อน
 2. กิจกรรม สำหรับ ฝึก ทักษะ เพิ่มเติม
  นักเรียน คนหา เทคนิค การ สรางงาน นำเสนอ ดวย Microsoft PowerPoint ทดลอง ปฏิบัติ ตาม 
แลว นำ ขอมูล ที่ ได มา แลก เปลี่ยนกัน ฝึก ปฏิบัติ เพื่อ สรางงาน นำเสนอ กับ เพื่อน

 
 

9. ส� อ/แหลง การเรียนรู

 1. คอมพิวเตอร์ ที่ ติดตั้ง  Microsoft PowerPoint 
 2. สื่อ สิ่งพิมพ์ เชน หนังสือ บทความ  เอกสาร ประกอบการ เรียน การ สอน เกี่ยวกับ มุมมอง 
การ แทรก รูปภาพ การ บันทึก และ การ พิมพ์ เอกสาร  ดวย Microsoft PowerPoint
 3. สื่อ อิเล็กทรอนิกส์ เชน คอมพิวเตอร์ ชวย สอน เว็บไซต์ ทาง การ ศึกษา Hyperbook ที่ นำเสนอ 
เกี่ยวกับ มุมมอง การ แทรก รูปภาพ การ บันทึก และ การ พิมพ์ เอกสาร ดวย Microsoft PowerPoint
 4. สถานที ่เชน พพิธิภณั±์ วทิยาศาสตร์ หอง ปฏบิตั ิการ คอมพวิเตอร์ ศนูย์ การ เรยีนรู ดาน เทคโนโลย ี
สารสนเทศ
 5. บคุคล เชน ผูปกครอง คร ูนกั วชิาการ เจาหนาที ่หอง คอมพวิเตอร์ ผู เชีย่วชาÞ ทาง ดาน เทคโนโลย ี
สารสนเทศ ผู เชี่ยวชาÞ ทาง ดาน Microsoft PowerPoint 
 6. หนงัสอื เรยีน รายวชิา พืน้°าน เทคโนโลย ีสารสนเทศ ม. 3 บรษิทั สำนกัพมิพ์ ว²ันา พานชิ จำกดั
 7. สื่อ การ เรียนรู เทคโนโลยี สารสนเทศ สมบูรณ์แบบ ม. 3 บริษัท สำนักพิมพ์ วั²นา พานิช จำกัด
 8. แบบ ฝึก ทักษะ รายวิชา พ้ืน°าน เทคโนโลยี สารสนเทศ ม. 3 บริษัท สำนักพิมพ์ วั²นา พานิช จำกัด
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 1. ความสำเร็จในการจัดการเรียนรู 
  แนวทางการพั²นา
 2. ป˜Þหา/อุปสรรคในการจัดการเรียนรู
  แนวทางแกไข
 3. สิ่งที่ไมไดปฏิบัติตามแผน
  เหตุผล
 4. การปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู

      ลงชื่อ  (ผู้ สอน)
 /   / 

10. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู



แ
ผ

น

ก
าร

จดัการเรีย

น
ร
ูท
ี่

14
ตัวอยาง การ

 สรางงาน นำเสนอ  

สาระที่ 3 เทคâนâลยีสารสนเทÈและการสื่อสาร ชั้นมัธยมÈึกÉาป‚ที่ 3
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 Microsoft PowerPoint      เวลา 2 ชั่วâมง

1. สาระสำคัญ  
 การ สรางงาน นำเสนอ ดวย Microsoft PowerPoint สามารถ ประยุกต์ ใช เทคนิค ตาง ๆ  เพื่อ สงเสริม 
การ นำเสนอ ได หลากหลาย ผูนำ เสนองาน ควร นำ เสนองาน อยาง เป็น ขัน้ตอน และ ใช เทคนคิ ใน การนำ เสนองาน 
ที่ เหมาะสม ดวย การ ใช ไฟล์ งาน นำเสนอ ที่ สราง จาก Microsoft PowerPoint ประกอบการ บรรยาย  

2. ตัว ชี้ วัด ชั้น ป

 ใช คอมพิวเตอร์ ชวย สราง ชิ้นงาน จาก จินตนาการ หรือ งาน ที่ ทำ ใน ชีวิต ประจำวัน  ตาม หลักการ ทำ 
โครงงาน อยาง มี จิตสำนึก และ ความ รับผิดชอบ (ง 3.1 ม. 3/4) 

3. จุดประสงคการเรียนรู

 1. อธิบาย การ สรางงาน นำเสนอ ดวย Microsoft PowerPoint ได (K)
 2. มี ความ ขยัน และ รับผิดชอบ ตอ การ สราง ชิ้นงาน นำเสนอ ดวย Microsoft PowerPoint (A)
 3. มี ทักษะในการนำ เสนอ งานดวย Microsoft PowerPoint (P)

4. การ วัด และ ประเมิน ผลการเรียนรู

ด้านความรู้ (K)
ด้านคุ³ธรรม จริยธรรม

และค่านิยม (A)
ด้านทักÉะ/กระบวนการ (P)

1. สังเกต การ บรรยาย ประกอบ 
 งาน นำเสนอ ที่ สรางดวย 
 Microsoft PowerPoint
2. ตรวจ แบบสอบถาม และ 
 แบบทดสอบ หลัง เรียน 
 (Post-test)

1. สังเกต ความขยัน และ ความ
 รับผิดชอบ ตอ การ สราง ช้ิน งาน

 นำเสนอ ดวย Microsoft 
 PowerPoint
2. ประเมิน พฤติกรรม นักเรียน 

ตามแบบ ประเมิน ดาน 
 คุณธรรม จริยธรรม  
 และคานิยม

1. สังเกต ทักษะ ใน การ ปฏิบัติ 
งาน รวมกับ ผูอื่น

2. สังเกต ทักษะ ใน การ ใช 
 เทคโนโลยี
3. ประเมนิ พฤตกิรรม นกัเรยีน 

ตามแบบ ประเมิน ดาน ทักษะ/ 
กระบวนการ
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5. สาระ การเรียนรู

 ตัวอยาง การ สรางงาน นำเสนอ ดวย Microsoft PowerPoint
 – ขั้น เตรียม ขอมูล
 – ขั้น สรางงาน นำเสนอ
 – ขั้น นำ เสนองาน

6. แนวทาง บูร ณาการ

 ภาษาไทย    การ บรรยาย ประกอบ งาน นำเสนอ  ที่ สรางดวย Microsoft PowerPoint

 วิทยาศาสตร์  การ ศกึษา เกีย่วกบั แสง จาก จอภาพ คอมพวิเตอร์ ที ่นำเสนอ ดวย  Microsoft 

      PowerPoint

 สังคมศึกษาÏ  การ มี ความ รับผิดชอบ และ ภาคภูมิใจ ตอ การ สรางงาน นำเสนอ ของตน เอง
 ศิลปะ    การ ใช รูปภาพ และ เอฟ เฟกต์ เพื่อ สราง ความ นาสนใจ ให แก งานนำเสนอ
 ภาษา ตางประเทศ  การ ฝึก พดู ประโยค ภาษา องักฤษ เพือ่ นำเสนอ ขอมลู ประกอบงาน นำเสนอที่

      สรางดวย Microsoft PowerPoint

7. กระบวน การจัดการ เรียน รู

ขั้นที่ 1 ขั้นนำเขาสูบทเรียน

 1. ครู ถามคำถาม ทบทวน การนำ เสนองาน วา การนำ เสนองาน แบง เป็น กี่ ขั้นตอน อะไร บาง งาน 
นำเสนอ ที่ ดี ควร มี ลักษณะ อยางไร และ Microsoft PowerPoint ชวย สรางงาน นำเสนอ ใน รูปแบบ ใด
 2. นักเรียน ทบทวน ความรู เกี่ยวกับ การนำ เสนองาน จาก ประสบการณ์ และ หนวย การ เรียนรู ที่ 3 
การนำ เสนองาน จาก หนังสือ เรียน รายวิชา พื้น°าน เทคโนโลยี สารสนเทศ ม. 3 หรือ สื่อ การ เรียนรู 
เทคโนโลยี สารสนเทศ สมบูรณ์แบบ ม. 3 
 3. นักเรียน รวมกัน อภิปราย และ ตอบ คำ ถาม ของ ครู

ขั้นที่ 2 ขั้นสอน

 1. นักเรียน ศึกษา เกี่ยวกับ ตัวอยาง การ สรางงาน นำเสนอ ดวย Microsoft PowerPoint หนวย การ 
เรียนรู ที่ 4 Microsoft PowerPoint จาก หนังสือ เรียน รายวิชา พื้น°าน เทคโนโลยี สารสนเทศ ม. 3 หรือ 
สื่อ การ เรียนรู เทคโนโลยี สารสนเทศ สมบูรณ์แบบ ม. 3

 2. ครู อธิบาย การนำ เสนองาน ดวย Microsoft PowerPoint เพิ่มเติม วา
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  2.1 ให นักเรียน จับกลุม กับ เพื่อน โดย นักเรียน ที่ เคย ทำงาน นำเสนอ ใน หัวขอ เดียวกัน จาก 
แผนการ จัดการ เรียนรู ที่ 13 มุมมอง การ แทรก รูปภาพ การ บันทึก และ การ พิมพ์ เอกสาร ให อยู กลุม 
เดียวกัน

  2.2 คัดเลือก งาน นำเสนอ ที่ สรางดวย Microsoft PowerPoint ที่ สมาชิก กลุม ชอบมาก ที่สุด

  2.3 เตรียม ขอมูล เพิ่มเติม เพื่อ นำ เสนองาน ใน หัวขอ ของ กลุม ตน เอง ดวย การ ทำ สตอรีบอร์ด

  2.4 สรางงาน นำเสนอ เพิม่จาก ไฟล์ งาน นำเสนอ เดมิ โดย เพิม่ ภาพนิง่ ใน Microsoft PowerPoint 
อยาง นอย 3 ภาพนิ่ง

  2.5 นำ เสนองาน กลุม ละ 10 นาที ดวย การ บรรยาย ประกอบ ชิ้นงาน นำเสนอ ที่ สรางดวย 
Microsoft PowerPoint

 3. สมาชิก กลุม ซักถาม เพิ่มเติม เกี่ยวกับ การนำ เสนองาน ดวย Microsoft PowerPoint จน เขาใจ 
แลว รวมกัน ปฏิบัติ กิจกรรม

 4. ครู แจก แบบสอบถาม ให นักเรียน คนละ 2 แผน แลว สุม เลือก ตัวแทน กลุม ออกมา นำ เสนองาน 
ใน รูปแบบ การ บรรยาย ประกอบ งาน นำเสนอ ที่ สรางดวย Microsoft PowerPoint
 5. นักเรียน คน อื่น ๆ ชม การ นำเสนอ ของ เพื่อน แลว ทำ แบบสอบถาม

แบบสอบถามการนำเสนองานในรูปแบบการบรรยายประกอบ
งานนำเสนอที่สร้างด้วย Microsoft PowerPoint

คำชี้แจง 1. นักเรียนบันทึกขอมูลแลวเขียนเครื่องหมาย 3 ลงในตารางที่ตรงกับความคิดเห็น
   ของตนเองมากที่สุด โดยไมตองระบุชื่อของตนเองลงในแบบสอบถามนี้
  2. นักเรียนไมตองทำแบบสอบถามในกลุมของตนเอง

หัวขอเรื่องที่นำเสนอ 

หัวข้อ ดีมาก ดี พอใช้ ควรปรับปรุง

1. ความถูกตอง 
2. ความนาสนใจ 
3. ความสวยงาม 
4. ความคิดสรางสรรค์ 
5. ความสามารถขอ งผูนำเสนองาน  

ความคิดเห็นเพิ่มเติม
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ขั้นที่ 3 ขั้นสรุป

 1.  นักเรียน ทำ แบบทดสอบ หลัง เรียน (Post-test) จำนวน 10 ขอ เวลา 10 นาที
 2. นักเรยีน รวมกนั สรปุวา Microsoft PowerPoint เป็น สือ่ หรอื เครื่องมอื ที ่ชวย ใน การนำ เสนองาน 
ซึ่ง ผูนำ เสนองาน จะ ตอง  เตรียมตัว และ ปฏิบัติ ตาม ขั้นตอน ใน การนำ เสนองาน ทุก ขั้นตอน จึง จะ สามารถ 
นำ เสนองาน ได อยาง มี ประสิทธิภาพ

ขั้นที่ 4 ขั้นฝึกฝนนักเรียน
 

 1. นกัเรยีน รวบรวม แบบสอบถาม แลว สงให  สมาชกิ แตละ กลุม สมาชกิ แตละ กลุม รวมกนั วเิคราะห์ 
ผล ที่ ได จาก การ ประเมิน แลว หา แนวทาง การ แกป˜Þหา และ สงเสริม การนำ เสนองาน ใน กลุม ของ ตน
 2. นกัเรยีน สรางงาน นำเสนอ ดวย Microsoft PowerPoint โดย ใช ขอมลู ของ ตน เองเกีย่วกบั ประวตั ิ
สวนตัว และ ประวัติ ทาง การ ศึกษา แลว แลก เปลี่ยนกัน นำ เสนองาน กับ เพื่อน

 ขั้นที่ 5 ขั้นนำ ไป ใช  

 1. นักเรียน สรางงาน นำเสนอ เพื่อ นำไปใช ประกอบการ บรรยาย ใน ชีวิต ประจำวัน ได
 2. นักเรียน คนหา ขอบกพรอง แลว นำ ขอมูล ที่ ได ไป ปรับปรุง แกไข งาน นำเสนอ ของ ตน เอง ได อยาง 
เหมาะสม

8. กิจกรรม เสนอ แนะ

 1. กิจกรรม สำหรับ กลุม สนใจ พิเศษ
  1.1 นกัเรยีน คนหา ตวัอยาง งาน นำเสนอ ที ่สรางดวย Microsoft PowerPoint แลว นำมา ประยกุต์ 
เพื่อ สรางงาน นำเสนอ ของ ตน เอง
  1.2 นักเรียน คน หา ขอมูล เพิ่มเติมเกี่ยวกับ การ สราง งาน นำเสนอใน รูป แบบอื่น ๆ นอกเหนือ 
จาก การสราง งาน นำเสนอ ประกอบ การบรรยาย 
 2. กิจกรรม สำหรับ ฝึก ทักษะ เพิ่มเติม
  นักเรียน คนหา ขอมูล เกี่ยวกับ ลักษณะ ที่ ดี ของงาน นำเสนอ ที่ สรางดวย Microsoft PowerPoint 
แลว นำมา ปรับปรุง  งานนำเสนอ ของ ตน เอง
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9. ส� อ/แหลง การเรียนรู

 1. คอมพิวเตอร์ ที่ ติดตั้ง Microsoft PowerPoint
 2. อุปกรณ์ สงเสริม การนำ เสนองาน เชน ไมโครโฟน ลำโพง โพร เจ กเตอร์
 3. สื่อ สิ่งพิมพ์ เชน หนังสือ บทความ  เอกสาร ประกอบการ เรียน การ สอน เกี่ยวกับ การ สรางงาน 
นำเสนอ ดวย Microsoft PowerPoint

 4. สื่อ อิเล็กทรอนิกส์ เชน คอมพิวเตอร์ ชวย สอน เว็บไซต์ ทาง การ ศึกษา Hyperbook ที่ นำเสนอ 

เกี่ยวกับ การ สรางงาน นำเสนอ ดวย Microsoft PowerPoint

 5. สถานที ่เชน พพิธิภณั±์ วทิยาศาสตร์ หอง ปฏบิตั ิการ คอมพวิเตอร์ ศนูย์ การ เรยีนรู ดาน เทคโนโลย ี

สารสนเทศ

 6. บคุคล เชน ผูปกครอง คร ูนกั วชิาการ เจาหนาที ่หอง คอมพวิเตอร์ ผู เชีย่วชาÞ ทาง ดาน เทคโนโลย ี

สารสนเทศ ผู เชี่ยวชาÞ ทาง ดาน Microsoft PowerPoint 

 7. หนงัสอื เรยีน รายวชิา พืน้°าน เทคโนโลย ีสารสนเทศ ม. 3 บรษิทั สำนกัพมิพ์ ว²ันา พานชิ จำกดั

 8. สื่อ การ เรียนรู เทคโนโลยี สารสนเทศ สมบูรณ์แบบ ม. 3 บริษัท สำนักพิมพ์ วั²นา พานิช จำกัด

       9. แบบ ฝึก ทักษะ รายวิชา พ้ืน°าน เทคโนโลยี สารสนเทศ ม. 3 บริษัท สำนักพิมพ์ วั²นา พานิช จำกัด

 1. ความสำเร็จในการจัดการเรียนรู 
  แนวทางการพั²นา
 2. ป˜Þหา/อุปสรรคในการจัดการเรียนรู
  แนวทางแกไข
 3. สิ่งที่ไมไดปฏิบัติตามแผน
  เหตุผล
 4. การปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู

      ลงชื่อ  (ผู้ สอน)

 /   / 

10. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู



เอกสาร/ความรูเสริมสำหรับครูผูสอนเอกสาร/ความรูเสริมสำหรับครูผูสอน

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี

ตอนที่ 3ตอนที่ 3

 เอกสาร/ความรู เสริม สำหรับ ครู ประกอบดวย สวน ตาง ๆ ดังนี้
 1. สาระ และ มาตรฐาน การ เรียนรู กลุม สาระ การ เรียนรู การ งานอาชีพ และ เทคโนโลยี สาระ ที่ 3 
เทคโนโลยี สารสนเทศ และ การ สื่อสาร
 2. ตัว ชี้ วัด ชั้นปและ สาระ การ เรียนรู แกนกลาง กลุม สาระ การ เรียนรู การ งานอาชีพ และ เทคโนโลยี 
สาระที่ 3 เทคโนโลยี สารสนเทศ และ การ สื่อสาร
 3. กระบวนการ จัดการ เรียนรู ที่ ใช ใน กลุม สาระ การ เรียนรู การ งานอาชีพ และ เทคโนโลยี สาระ ที่ 3 
เทคโนโลยี สารสนเทศ และ การ สื่อสาร
 4. แ¿‡ม สะสม ผลงาน (Portfolio)
 5. ผัง การ ออกแบบ การ จัดการ เรียนรู แบบ Backward Design
 6. รูปแบบ แผนการ จัดการ เรียนรู ราย ชั่วโมง
 7. ใบ ความรู เทคโนโลยี สารสนเทศ ม. 3
 8. ใบ งานเทคโนโลยี สารสนเทศ ม. 3
 9. เครื่องมือ ประเมินผล การ เรียนรู
  – แบบทดสอบ กอนเรียน และ หลัง เรียน 
  – แบบทดสอบ ปลายป
  – แบบ บันทึก ความรู
  –  แบบ บันทึก ผล การ สำรวจ
  – แบบ บันทึก ผล การ อภิปราย
  – แบบบันทึก การ สัมภาษณ
  – แบบ ประเมิน ค ุณภาพ ของ ชิ้นงาน
  – แบบ ประเมิน การ นำเสนอ ผล งาน
 10. เครื่องมือประเมิน ผลการเรียน รู ดาน คุณธรรม จริยธรรม และ คา นิยม
 11. เครื่องมือ ประเมินผล การ เรียนรู ดาน ทักษะ/กระบวนการ
 12. เครื่องมือ ประเมิน สมรรถนะและ ภาระ งาน ของ นักเรียน โดย ใช มิติ คุณภาพ (Rubrics)
  – แบบ ประเมินการทำ งาน ตาม กระบวนการ ทำ งาน
  – แบบ ประเมิน การ ทำ งาน ตาม กระบวนการ เทคโนโลยี
  – แบบ ประเมิน ทักษะ การจัดการ  
  – แบบ ประเมิน โครงงาน
  – แบบ บันทึก ความคิดเห็น เกี่ยวกับ การ ประเมิน ชิ้น งาน ใน แฟม สะสม ผลงาน 
  – แบบ ประเมิน แฟม สะสม ผลงาน 
  – แบบ ประเมิน การ นำเสนอ ผล งาน



สาระและมาตรฐานการเรียนรู
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี

สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการส� อสาร

  1.สาระและมาตรฐานการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยีสาระที่3
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
   มาตรฐาน ง 3.1 เขาใจ เห็น คุณคา และ ใช กระบวนการ เทคโนโลยี สารสนเทศ ใน การ สืบคน
    ขอมูล การ เรียนรู การ สื่อสาร การ แกปญหา การ ทำงาน และ อาชีพ อยาง 
    มี ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ มี คุณธรรม
  2.เรียนรูอะไรในเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
   กลุม สาระ การ เรียนรู การ งานอาชีพ และ เทคโนโลยี มุง พัฒนา นักเรียน แบบ องค รวม เพื่อให 
มีความรู ความ สามารถ มี ทักษะ ใน การ ทำงาน เห็น แนว ทางใน การ ประกอบ อาชีพ และ การ ศึกษาตอ ได อยาง 
ม ีประสทิธภิาพ โดย ม ีสาระสำคญั เกีย่วกบั กระบวนการ เทคโน โลย ีสารสนเทศ การ ตดิตอ สือ่สาร การ คนหา 
ขอมูล การ ใช ขอมูล และ สารสนเทศ การ แกปญหา หรือ การ สรางงาน คุณคา และ ผล กระทบ ของ เทคโนโลยี 
สารสนเทศ และ การ สื่อสาร 



ตัวชี้วัดชั้นปและสาระการเรียนรูแกนกลาง

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี

สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการส� อสาร

ตัวชี้วัดชั้นป‚ สาระการเรียนรูแกนกลาง

1. อธิบายหลักการทำโครงงานท่ีมีการใช
 เทคโนโลยีสารสนเทศ

* หลักการทำโครงงาน เปนการพัฒนาผลงานที่เกิดจาก
 การศึกษาคนควา ดำเนินการพัฒนาตามความสนใจ
 และความถนัด โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

2. เขียนโปรแกรมภาษาขั้นพื้นฐาน * หลักการ พื้นฐาน ใน การ เขียน โปรแกรม
 –  แนวคิด และ หลักการ เขียนโปรแกรม โครงสราง   

  โปรแกรม ตัวแปร การ ลำดับ คำ สั่ง การ ตรวจสอบ 
       เงื่อนไขการ ควบคุม โปรแกรม คำ สั่ง แสดงผล และ 
      รับ ขอมูลการ เขียน โปรแกรม แบบ งาย ๆ
 –  การ เขียน สคริปต เชน  จาวาสคริปต แฟลช

3. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศนำเสนองาน
 ในรูปแบบท่ีเหมาะสมกับลักษณะงาน

* การเลือกซอฟตแวรที่เหมาะสมกับลักษณะของงาน
* การใชซอฟตแวรและอุปกรณดิจิทัลมาชวยในการ
 นำเสนองาน

4. ใชคอมพิวเตอรชวยสรางชิ้นงานจาก
 จินตนาการหรืองานที่ทำในชีวิต-
 ประจำวัน ตามหลักการทำโครงงาน
 อยางมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบ

* การใชคอมพิวเตอรชวยสรางงานตามหลักการทำ
 โครงงาน โดยมีการอางอิงแหลงขอมูล ใชทรัพยากร
 อยางคุมคา ไมคัดลอกผลงานผูอื่น ใชคำสุภาพ 
 และไมสรางความเสียหายตอผูอื่น



กระบวนการจัดการเรียนรูที่ ใชใน

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี

สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการส� อสาร

 กลุม สาระ การ เรียนรู การ งานอาชีพ และ เทคโนโลยี เปนกลุม สาระ ที่ ชวย พัฒนา ให นักเรียน มีความรู  
ความ เขา ใจ  มี ทักษะ พื้นฐาน ที่ จำ เปนตอ การ ดำรงชีวิต  และ รูเทาทัน การ เปลี่ยน แปลง  สามารถ นำ ความรู 
เกี่ยวกับ การ ดำรงชีวิต  การ อาชีพ  และ เทคโนโลยีมา ใช ประโยชน ใน การ ทำงาน อยาง มี ความคิด สรางสรรค  
เห็น แนวทาง ใน การ ประกอบ อาชีพ  รัก การ ทำงาน  มี เจตคติ ที่ ดี ตอ การ ทำงาน  และ สามารถ ดำรงชีวิต อยู 
ใน สังคม ได อยางพอ เพียงและ มี ความ สุข  วิธีการ หรือ เทคนิค ที่ นำมา ใช ใน กระบวนการ จัดการ เรียนรู มี อยู 
หลาย วธิ ี แตละ วธิ ีจะ ม ีประสทิธผิล ใน การ สราง ความรู  เจตคต ิ ทกัษะ  และ ประสบการณ ที ่แตกตาง กนั ออกไป  
ดัง นั้น  ใน การ พิจารณา เลือก วิธีการ ใด มา ใช  ครู ตอง วิเคราะห ตัว ชี้ วัด และ สาระ การ เรียนรู แกนกลาง กอน วา  
ตองการ ให นักเรียน เกิด พฤติกรรม ใด  ใน ระดับ ใด  แลว จึงนำมา ปรับ ใช ให เหมาะสมกับ นักเรียน  ทั้งนี้ เพื่อ 
ใหการ เรียนรู ของ นักเรียน บรรลุ ตาม จุดประสงค การ เรียนรู ที่ กำหนด
  ใน คูมือ ครู  แผนการ จัดการ เรียนรู เลม นี้  ได บูรณาการ เทคนิค วิธีการ จัดการ เรียนรู ที่ สอดคลองกับ 
สาระ การ เรียนรู การ งานอาชีพ และ เทคโนโลยี  สาระ ที่  3   เทคโนโลยี สารสนเทศ และ การ สื่อสาร เพื่อ ให ครู 
เลือก ใช ได เหมาะสมกับ เนื้อหา ที่ สอน  ซึ่ง แตละ วิธีการ จัดการ เรียนรู มี สาระ พอสังเขป  ดังนี้
  1 .   ทักÉะ กระบวนการ ทำงาน
    ทกัษะ กระบวนการ ทำงาน เปนการ ลงมอื ทำงาน ดวย ตน เอง  โดย มุงเนน การ ฝก วธิกีาร ทำงาน อยาง 
สม่ำเสมอ  ทั้ง การ ทำงาน เปน รายบุคคล และ การ ทำงาน เปนกลุม  เพื่อ ให สามารถ ทำงาน ได บรรลุ เปาหมาย  
โดย ขั้นตอน ของ กระบวนการ ทำงาน มี ดังนี้
    1)การวิเคราะหงาน  นักเรียน แตละคน หรือ แตละ กลุม จะ ตอง ศึกษา รายละเอียด ของ งาน ที่ 
จะ ทำ วา มี ลักษณะ อยางไร  มี รายละเอียด ปลีกยอย อยางไรบาง  เพื่อ นำ ขอมูล เหลานี้ ไป ใช ใน การ กำหนด
 วัตถุ ประสงค  การ เตรียม วัสดุ  อุปกรณ  และ เครื่องมือ ใน การ ทำงาน  พรอมกับ กำหนด วิธีการ ทำ ใน ขั้น 
การ วาง แผน ใน การ ทำงาน
   2)การวางแผนในการทำงาน  นักเรียน แตละคน หรือ แตละ กลุม ควร รวม กัน วาง แผนการ ทำงาน  
เพื่อ กำหนด แนวทาง ใน การ ปฏิบัติ งาน ไว ลวงหนา วา จะ ทำ อะไร  ทำ เมื่อไร  ทำ วิธี ใด  ใคร เปน ผูทำ  กำหนด 
ระยะ เวลา ในการ ทำ งาน เสร็จ เมื่อ ใด  แลว จึง กำหนด ภาระ งาน หรือ หนา ที่ ความ รับผิดชอบ ของ แตละคน 
 ได แก  รายการ งาน ที่ ตอง ปฏิบัติ  เวลา ปฏิบัติ งาน  และ ผู รับผิดชอบ
    3)การปฏิบัติงาน  เมื่อ นักเรียน แตละคน หรือ แตละ กลุม ได รับมอบ หมายหนา ที่ และ ความ 
รับผิดชอบ แลว ให ลงมือ ปฏิบัติ งาน จริง ตาม แผน ที่ วางไว
    4)การประเมินผลการทำงาน  หลังจาก นักเรียน แตละคน หรือ แตละ กลุม ปฏิบัติ งาน เสร็จ แลว 
ให รวม กัน ตรวจสอบ ผล การ ปฏิบัติ งาน วา เปนไปตาม แผน ที่ วางไว หรือ ไม  ผล งาน มี ขอดี หรือ ขอบกพรอง 
อยางไร  และ ควร ปรบัปรงุ ผล งาน สวน ใด บาง  ถา พบ ขอบกพรอง ใน สวน ใด จะ ตอง รวม กนั หา วธิกีาร ปรบัปรงุ 
แกไข ทันที
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 2.ทักษะกระบวนการเทคโนโลยี
  กระบวนการเทคโนโลยีเปนกระบวนการที่เกี่ยวของกับการคิดแกปญหา การคิดสรางสรรค 
การออกแบบ เพื่อนำไปสูการประดิษฐ การสรางสิ่งของเครื่องใช อุปกรณ และผลิตภัณฑ ซึ่งเปนการ
ปฏบิตัิที่ทำใหมนษุยใชสอยประโยชนไดตามความตองการ และชวยเพิม่พนูประสทิธภิาพในการทำกจิกรรม
ตาง ๆ  อีกดวย กระบวนการเทคโนโลยีมี 6 ขั้นตอน ดังนี้
  1) การกำหนดปญหาหรอืความตองการ โดยใหนกัเรยีนศกึษาและกำหนดปญหาที่ตองการแกไข 
หรือกำหนดความตองการที่จะสรางสิ่งตาง ๆ  โดยการรวมกันแสดงความคิดเห็นแลวคัดเลือกปญหาหรือ
ความตองการที่แทจริงและชัดเจนเพื่อนำมาตั้งเปนวัตถุประสงค
  2) การรวบรวมขอมูล เปนขั้นตอนที่นักเรียนรวมกันสำรวจ คนหา หรือแสวงหาขอมูลแลว
รวบรวมขอมูลตาง ๆ  นำมาสรางทางเลือกหลาย ๆ  ทางเลือกเพื่อนำไปสูการแกปญหา
  3) การเลือกÇิ¸Õการแกปญหา เปนการพิจารณาทางเลือกแตละทางเลือกวา มีขอดีและขอเสีย
อยางไรบาง การนำทางเลือกนี้มาใชแกปญหาจะทำไดหรือไม แลวจึงตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด
  4) การออกแบบและปฏิบัติ เปนการใหนักเรียนรวมกันนำทางเลือกที่ไดเลือกไวแลวมาลำดับ
ความคิดเพื่อกำหนดแนวทางการแกปญหาหรือเพื่อสรางชิ้นงาน และถายทอดความคิดออกมาเปนภาพ
ที่มีรายละเอียด โดยใชความรูดานการออกแบบเขียนเปนภาพราง 3 มิติ หรือแผนที่ความคิด จากนั้น
จึงลงมือปฏิบัติการสรางตามขั้นตอนของการออกแบบจนสำเร็จเปนชิ้นงาน
  5) การประเมินผล เปนการตรวจสอบประสิทธิภาพของชิ้นงานที่สรางหรือประดิษฐเสร็จแลว 
โดยใหนักเรียนนำชิ้นงานไปทดลองใช แลวประเมินผลการใชงานวา มีขอบกพรองหรือไม อยางไร
  6) การปรับปรุงหรือพัฒนา เปนการใหนักเรียนนำขอบกพรองของชิ้นงานหรือปญหาที่พบมา
ดำเนินการปรับปรุงแกไขใหดีขึ้น หรือนำผลงานที่ดีแลวมาพัฒนาใหมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
 3. ทักÉะการจัดการ
  ทักษะการจัดการเปนความพยายามของบุคคลที่จะจัดระบบงาน (ทำงานเปนรายบุคคล) และ
จดัระบบคน (ทำงานเปนกลุม) เพือ่ใหทำงานสำเรจ็ตามเปาหมายอยางมีประสทิธภิาพ ซึง่ทกัษะการจดัการ
เปนวิธีการหรือรูปแบบในการปฏิบัติงานเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด ซึ่งประกอบดวยขั้นตอนตอไปนี้
  1) การตั้งเปาหมาย เปนการกำหนดวาสิ่งที่กลุมหรือองคกรตองการคืออะไร แตละกลุมหรือ
องคกรจะตองมีเปาหมายเดียวกัน ซึ่งเปาหมายจะมีทั้งเปาหมายระยะสั้นและระยะยาว และเปาหมาย
ที่ตั้งขึ้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได
  2) การวิเคราะหทรัพยากร เปนการพิจารณาวาทรัพยากรที่มีอยÙ ไดแก คน วัสดุ อุปกรณ 
เครื่องมือ งบประมาณ และเวลา จะสามารถทำใหบรรลุเปาหมายที่ตั้งไวหรือไม ถามีทรัพยากรใด
ไมเพียงพอจะตองรีบจัดหาทรัพยากรนั้นมาเตรียมไวใหพรอมและเพียงพอ
  3) การวางแผนและการกำหนดทรัพยากร เปนการใหนักเรียนกำหนดกิจกรรมไวลวงหนาวา
จะตองทำอะไร สิง่ใดบาง เพือ่ใหบรรลุเปาหมายที่ตัง้ไว โดยใชทรพัยากรที่มีอยÙใหเหมาะสม และใชใหเกดิ
ประโยชนสงูสดุ ไดแก การจดัคนทำงานในหนาที่ตาง ๆ  การคนหาหรอืจดัซือ้วสัด ุอปุกรณ และเครือ่งมอื
เพิ่มเติม การจัดสรรเงิน เพื่อใชในการดำเนินงานดานตาง ๆ  รวมทั้งการบริหารเวลาในการทำงาน เพื่อให
งานเสร็จตามกำหนด
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  4)การปฏิบัติตามแผนและการปรับแผน  โดย ให นักเรียน แตละคน หรือ แตละ กลุม ลงมือ 

ปฏิบัติ งาน ตาม แผน และ ควบคุม ให เปนไปตาม แผน ที่ วางไว ดวย  แต ถา พบ ปญหา ในขณะ ที่ ปฏิบัติ งาน  

 อาจ มี การ ปรับ เปลี่ยน แผน ที่ วางไว  เพื่อ หลีกเลี่ยง ปญหา หรือ ขอบกพรอง ที่ อาจ จะ เกิดขึ้น ได

    5)การประเมินผล  เปนการ ตรวจสอบ เพื่อ ให ทราบ วาการ ปฏิบัติ งาน ของ ตน เอง หรือ กลุม บรรลุ 

เปาหมาย ที ่กำหนด ไว หรอื ไม  ซึง่ การ ประเมนิผล นัน้ สามารถ ทำได ใน ทกุ ขัน้ตอน ของ การ ปฏบิตั ิงาน ตาม แผน  

ถา ประสบ ความ สำเรจ็ เรว็ ก ็แสดง ให เหน็ วาการ จดัการ ของ กลุม เปนการ จดัการ ที ่ด ี แต ถา ไม ประสบผล สำเรจ็ 

กลุม จะ ตอง นำ ปญหา หรือ ขอบกพรอง เหลา นั้น มา ปรับปรุง แกไข  เพื่อ ใช เปน แนวทาง ใน การ ปฏิบัติ งาน ใน  

ครั้ง ตอไป

  4 .   การ สาธิต

    การ สาธิต เปน วิธีการ สอน เพื่อ ให นักเรียน เกิด การ เรียนรู ตาม เปาหมาย ที่ กำหนด  โดย ครู แสดง 

หรือ ทำ สิ่ง ที่ ตองการ ให นักเรียน เรียนรู  แลว นักเรียน สังเกต  ซักถาม  อภิปราย  และ สรุป ความรู ที่ ได จาก 

การ เรียนรู  ซึ่ง มี วิธีการ ดังนี้

    1)การเตรียมตัวครู  ครู ควร เตรียม ความ พรอม ของ ตน เอง โดย วาง แผนการ สาธิต  ทดลองทำ 

กอน ที่ จะ สาธิต ให นักเรียน ดู  และ จัด เตรียม สิ่ง ตาง  ๆ    ได แก  วัสดุ  อุปกรณ  เครื่องมือ  และ เตรียม สถาน ที่ 

ที่ จะ ใช ใน การ สาธิต  เพื่อ ใหการ สาธิต ดำเนิน ไป อยาง ราบรื่นและปอง กัน ปญหา ที่ อาจ จะ เกิดขึ้น ได

    2)การเตรียมตัวนักเรียน  ครู ควร ให ความรู เกี่ยวกับ เรื่อง ที่ สาธิต แก นักเรียน อยาง เพียงพอ   

เพื่อ ให นักเรียน เกิด ความ เขา ใจ ใน สิ่ง ที่ สาธิต ไดดี ยิ่งขึ้น  และ ควร ให คำ แนะนำ เทคนิค การ สังเกต และ บันทึก 

การ สาธิต

   3)การลงมอืสาธติ  ในขณะ ที ่คร ูกำลงั สาธติ  คร ูควร บรรยาย ประกอบการ สาธติ เปนลำดบั ขัน้ตอน 

พรอมกับ ซักถาม นักเรียน เปนระยะ  ๆ    เพื่อ กระตุน ความ สน ใจ ของ นักเรียน  ใน กรณี ที่ การ สาธิต อาจ เกิด 

อันตราย ตอ นักเรียน  ครู ควร หา วิธีการ ปอง กันอันตราย ไว ให เรียบรอย  และ ควร ใชเวลา ใน การ สาธิต ให 

เหมาะสมกับ เรื่อง ที่ สาธิต

    4)การสรปุผลการสาธติ  เมือ่ คร ูสาธติ เสรจ็ ควร สรปุ และ เปดโอกาส ให นกัเรยีน ซกัถาม ขอ สงสยั  

หรือ ให นักเรียน แตละคน แสดง ความ คิดเห็น  หรือ ครู อาจ เตรียม คำ ถาม ไว ถาม นักเรียน เพื่อ กระตุน ให 

นักเรียน คิด  แลว ให นักเรียน รวม กัน สรุป ความรู ที่ ได จาก การ ชม การ สาธิต ของ ครู

  5 .   การ ฝก ปฏิบัติ

    การ ฝก ปฏิบัติ เปน วิธีการ สอน ที่ เนน ให นักเรียน ไดรับ ประสบการณ ตรง จาก สถานการณ จริงที่จะ 

ทำ ให นกัเรยีน ได ฝก คดิ  ฝก ลงมอืทำ  ฝก การ แกปญหา  ฝก การ ทำงาน รวม กนั  ซึง่ จะ สงผล ให นกัเรยีน เรยีนรู 

อยาง ม ีความ สขุ  เกดิ การ พฒันา รอบดาน  ม ีอสิระ ที ่จะ เลอืก การ เรยีนรู ที ่เหมาะสมกบั ตน เอง  และ ยงั สามารถ 

นำ ความรู ที่ ไดรับ ไป ใช ประโยชน ใน ชีวิต ประจำวัน ได ดวย  ซึ่ง มี วิธีการ จัดการ เรียนรู ดังนี้

    1)การนำเขาสูเนื้อหา  กอน จัดการ เรียนรู ครู จะ ตอง กระตุน นักเรียน ให เกิด ความ กร ะตือรือรน 

และ สน ใจ อยาก คนควา หาความรู ดวย วิธีการ ตาง  ๆ    เชน  การ ซักถาม เกี่ยวกับ ความ สำคัญ ของ เรื่อง ที่ จะ 

เรียนหรือ การ ทบทวน ความรู เพื่อ เชื่อมโยง ความรู เดิม กับ ความรู ใหม ที่ นักเรียน จะ ตอง เรียนรู  โดยคร ูควร 

แจง จุดประสงค การ เรียนรู และ รวม กำหนด ขอบขาย หรือ ประเด็น ความรู ใหม
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    2)การศกึษา/วเิคราะหเปนการ แบงกลุม นกัเรยีน เพือ่ ทำ กจิกรรม กลุม รวม กนั  โดย การ แสวง หา 

ความรู  แสดง ความ คดิเหน็  รวม กนั วเิคราะห  และ หา ขอสรปุ ใน ประเดน็ ที ่ตัง้ไว  ซึง่ คร ูจะ ตอง ออก แบบ กลุม 

ให เหมาะสม เพื่อ ให นักเรียน ทุกคน มี สวนรวม มาก ที่สุด  พรอมกับ เปดโอกาส ให นักเรียน ได กำหนด บทบาท 

หนา ที่ ของ สมาชิก ใน กลุม

   3 )   การ ปฏิบัติ  นักเรียน ฝก ปฏิบัติ ตาม ขั้นตอน  ฝก คิด วิเคราะห  จินตนาการ และคิดสรางสรรค  

โดย มี ครู คอย อำนวย ความ สะดวก ในดาน ตาง  ๆ    เพ่ือ ให นักเรียน เกิด การ เรียนรู ตาม วัตถุ ประสงค ท่ี กำหนด ไว

   4)การสรุป/เสนอผลการเรียนรู เปน ขั้น ที่ นักเรียน แตละ กลุม นำ ผล ที่ ได จาก การ ปฏิบัติ มา 

วิเคราะห  สังเคราะห เปน ความรู ใหม  วิธีการ ใหม  สรุป  และ นำเสนอ ความรู ใหม ตอ กลุม ใหญ ใน รูป แบบ  

ที่ หลากหลาย  ซึ่ง เปนการ แลกเปลี่ยน ความรู ซึ่ง กัน และ กัน  ทำ ให เกิด การ ขยาย เครือขาย ความรู อยาง 

กวางขวาง มากขึ้น

   5)การปรับปรุงการเรียนรู/การนำไปใชประโยชน  เปน ขั้น ที่ นักเรียน แตละ กลุม นำ ขอบกพรอง 

หรอื ปญหา ที ่พบ จาก การ นำเสนอ ผล งาน มา ปรบัปรงุ แกไข หรอื พฒันา ผล งาน ของ ตน เอง ให ดขีึน้  รวม ถงึ การ 

ไดรับ แนวคิด จาก ขอเสนอ แนะ ของ ครู มา ประยุกต สราง ผล งาน ใหม  ๆ    ที่ สามารถ นำไป ใช ประโยชน ใน ชีวิต 

ได จริง

   6)การประเมินผล  เปน การนำ วิธีการ วัดและ ประเมิน ตาม สภาพ จริง มา ใช  โดย เนน การ วัดผล 

จาก การ ปฏิบัติ จริง  จาก แฟม สะสม ผล งาน  ชิ้นงาน/ ผล งาน โดย ผูประเมิน อาจ เปน ครู  นักเรียน ประเมิน 

ตน เอง  สมาชิก ใน กลุม  หรือ ผูปกครอง

  6 .   การ อภิปราย กลุม ยอย

    วิธี นี้ เปน กระบวนการ ที่ ครู ใช ใน การ ชวย ให นักเรียน เกิด การ เรียนรู ตาม วัตถุ ประสงค ที่ กำหนด 

โดย การ จัด นักเรียน เปนกลุม เล็ก  ๆ    ประมาณ  4 – 8   คน  ให นักเรียน ใน กลุม พูดคุย แลกเปลี่ยน ขอ มูล 

ความ คดิเหน็  และ ประสบการณ ใน เรือ่ง หรอื ประเดน็ ที ่กำหนด  แลว สรปุผล การ อภปิราย ออกมา เปน ขอสรปุ 

ของ กลุม  ซึ่ง การ จัดการ เรียนรู โดย ใช การ อภิปราย กลุม ยอย นี้  จะ ชวย ให นักเรียน มี สวนรวม ใน กิจ กรรม 

การ เรียนรู อยาง ทั่ว ถึง  มี โอกาส แสดง ความ คิดเห็น  แลกเปลี่ยน ประสบการณ  และ ชวย ให นักเรียน เกิด 

 การ เรียนรู ใน เรื่อง ที่ เรียน กวาง ขึ้น

    ขั้นตอนของการจัดการเรียนรูโดยใชการอภิปรายกลุมยอย  มี ดังนี้

    1)การจัดกลุม  ครู จัด นักเรียน ออก เปนกลุม ยอย  ๆ    ประมาณ  4 – 8   คน  ควร เปนกลุม ที่  

ไม เล็กเกินไป และ ไม ใหญ เกินไป  เพราะ ถา กลุม เล็ก จะ ไมได ความคิด ที่ หลากหลาย เพียงพอ  ถา กลุม ใหญ 

สมาชิก กลุม จะ มี โอกาส แสดง ความ คิดเห็น ได ไม ทั่ว ถึง  ซึ่ง การ แบงกลุม อาจ ทำได หลาย วิธี  เชน  วิธี สุม  

เพื่อ ให นักเรียน มี โอกาส ได รวมกลุม กับ เพื่อน ไม ซ้ำ กัน  จำ แนก ตาม เพศ  วัย  ความ สน ใจ  ความ สามารถ   

หรือ เลือก อยาง เจาะจง ตาม ปญหา ที่ มี ก็ได  ท ั้งนี้ ขึ้น อยู กับ วัตถุ ประสงค ของ ครู และ สิ่ง ที่ จะ อภิปราย

   2)กำหนดประเด็น  ครู หรือ นักเรียน กำหนด ประเด็น ใน การ อภิปราย  ให มี วัตถุ ประสงค ของ  

การ อภิปราย ที่ ชัดเจน  โดย ที่ การ อภิปราย แตละครั้ง ไม ควร มี ประเด็น มาก เกินไป  เพราะ จะ ทำ ให นักเรียน 

อภิปราย ได ไม เต็ม ที่
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   3)อภิปราย  นักเรียน เริ่ม อภิปราย โดย การ พูดคุย แลกเปลี่ยน ความ คิดเห็น และ ประสบการณ  

กนั ตาม ประเดน็ ที ่กำหนด  ใน การ อภปิราย แตละครัง้ควร ม ีการ กำหนด บทบาท หนา ที ่ที ่จำเปน ใน การ อภปิราย  

เชน  ประธาน หรือ ผูนำ ใน การ อภิปราย  เลขานุการ  ผู จดบันทึก  และ ผู รักษาเวลา  เปนตน  นอกจากนี้ ครู ควร 

บอก ให สมาชิก กลุม ทุกคน ทราบ ถึง บทบาท หนา ที่ ของ ตน  ให ความรู  ความ เขา ใจ  หรือ คำ แนะนำ แก กลุม  

กอน การ อภิปราย  และ ควร ย้ำ ถึง ความ สำคัญ ของ การ ให สมาชิก ทุกคน ใน กลุม มี สวนรวม ใน การ อภิปราย 

อยาง ทัว่ ถงึ  เพราะ วตัถ ุประสงค หลกั ของ การ อภปิราย  คอื  การ ให นกัเรยีน ม ีโอกาส แสดง ความ คดิเหน็ อยาง  

ทั่ว ถึง  และ ได รับฟง ความ คิดเห็น ที่ หลากหลาย  ซึ่ง จะ ชวย ให นักเรียน มี ความคิด ที่ ลึกซึ้ง และ รอบคอบ ขึ้น 

 ใน กรณี ที่ มี หลาย ประเด็น  ควร มี การ จำกัด เวลา ของ การ อภิปราย แตละ ประเด็น ให มี ความ เหมาะสม

   4)สรปุผลการอภปิราย  นกัเรยีน สรปุสาระ ที ่สมาชกิ ใน กลุม ได อภปิราย รวม กนั เปน ขอสรปุ ของ 

กลุม  ครู ควร ใหสัญญาณ แก กลุม กอน หมด เวลา  เพื่อ ที่ แตละ กลุม จะ ได สรุปผล การ อภิปราย  หลังจาก นั้น 

อาจ ให แตละ กลุม นำเสนอ ผล การ อภิปราย แลกเปลี่ยน กัน หรือ ดำเนินการ ใน รูป แบบ อื่น ตอไป

   5)สรปุหนวยการเรยีนรูหลงัจาก การ อภปิราย สิน้สดุลง  คร ูจำเปน ตอง เชือ่มโยง ความรู ที ่นกัเรยีน 

ได รวม กัน คิด กับ หนวย การ เรียนรู ท่ี กำลัง เรียน  โดย นำ ขอสรุป ของ กลุม มา ใช ใน การ สรุป หนวย การ เรียนรู ดวย

    7.โครงงาน

    โครงงาน เปนการ จัดการ เรียนรู ที่ สงเสริม ให นักเรียน ได ศึกษา คนควา และ ลงมือ ปฏิบัติ ดวย  

ตน เอง ตาม แผนการ ดำเนินงาน ที่ นักเรียน ได จัด ทำขึ้น  โดย ครู ชวย ใหคำปรึกษา  แนะนำ  กระตุน ให คิด  

 และ ติดตาม การ ปฏิบัติ งาน จน บรรลุ เปาหมาย  โครงงาน แบงออก เปน  4   ประเภท  คือ

   –     โครงงาน ประเภท สำรวจ  รวบรวม ขอมูล

   –     โครงงาน ประเภท ทดลอง  คนควา

   –     โครงงาน ประเภท ศึกษา ความรู  ทฤษฎี  หลักการ  หรือ แนวคิด ใหม

   –   โครงงาน ประเภท สิ่ง ประดิษฐ

  การเรียนรูดวยโครงงานมี วิธีการ ดังนี้

    1)กำหนดหัวขอที่จะทำโครงงาน  โดย ให นักเรียน คิด หัวขอ โครงงาน  ซึ่ง อาจ ได มาจาก ปญหา  

 คำ ถาม  ความ อยากรู อยาก เห็น ของ นักเรียน เอง  หรือ ได จาก การ อานหนังสือ  บทความ  การ ไป ทัศนศึกษา 

ดูงาน  เปนตน  โดย นักเรียน ตอง ตั้งคำถาม วา  “ จะ ศึกษา อะไร”   “ ทำไม ตอง ศึกษา เรื่อง ดังกลาว”   

   2)ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของ  เปนการ ศึกษา เอกสาร ตาง  ๆ    ที่ เกี่ยวของ กับ หัวขอ ที่ ทำ โครงงาน  

การ ขอ คำ ปรึกษา จาก ครู หรือ ผู ที่ มีความรู ความ เชี่ยวชาญ ใน สาขา นั้น  ๆ    รวม ถึง การ สำรวจ วัสดุ  อุปกรณ  

และ เครื่องมือ ตาง  ๆ    ที่ เกี่ยวของ ดวย  ซึ่ง การ ศึกษา เอกสาร ที่ เกี่ยวของ นี้ จะ ชวย ให นักเรียน ได แนวคิด ที่ จะ 

กำหนด ขอบขาย ของ เรื่อง ที่ จะ ศึกษา ให เฉพาะ เจาะจง มากขึ้น  

   3)เขียนเคาโครงของโครงงานหรือสรางแผนที่ความคิด  โดย ทั่วไป เคาโครง ของ โครงงาน  

จะ ประกอบดวย หัวขอ ตาง  ๆ    ดังนี้

    –  ชื่อ โครงงาน

    –    ชื่อ ผูทำ โครงงาน

    –    ชื่อ ที่ปรึกษา โครงงาน
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   –  หลักการและเหตุผลของโครงงาน
   –  จุดประสงค/วัตถุประสงคของโครงงาน
   –  สมมุติฐานของการศึกษา (ในกรณีที่เปนโครงงานทดลอง)
   –  ขั้นตอนการดำเนินงาน
   –  แผนปฏิบัติงาน (ระบุรายการงานที่ปฏิบัติและระยะเวลาดำเนินการ) 
   –  ผลที่คาดวาจะไดรับ
   –  เอกสารอางอิง/บรรณานุกรม
  4) การปฏิบัติโครงงาน เปนการลงมือปฏิบัติงานตามแผนงานและขั้นตอนที่กำหนดไว โดยจัด
เตรียมวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ และสถานที่ใหพรอม ในระหวางปฏิบัติงานควรคำนึงถึงความประหยัด 
ความปลอดภัยในการทำงาน และมีความรอบคอบ รวมทั้งมีการจดบันทึกขอมูลตาง ๆ  ไวอยางละเอียด
วาทำอยางไร ไดผลอยางไร มีปญหาหรืออุปสรรคอะไร และมีแนวทางแกไขอยางไร
  5) การเขียนรายงาน เปนการรายงานสรุปผลการดำเนินงาน เพื่อใหผูอื่นไดทราบแนวคิด  
วิธีดำเนินงาน ผลที่ไดรับ และขอเสนอแนะตาง ๆ  เกี่ยวกับโครงงาน ซึ่งการเขียนรายงานนี้ควรใชภาษา 
ที่สื่อความเขาใจไดงาย ชัดเจน และครอบคลุมประเด็นที่ศึกษา
  6) การแสดงผลงาน เปนการนำผลของการดำเนินงานโครงงานมาเสนอ เพื่อใหผูอื่นรับรู
และเขาใจ โดยจัดไดหลายรูปแบบ เชน การอธิบาย การบรรยาย การเขียนรายงาน การจัดนิทรรศการ  
การทำเปนสื่อสิ่งพิมพ สื่อมัลติมีเดีย การสาธิตผลงาน เปนตน
 8. กระบวนการเรียนรูแบบรวมแรงรวมใจ 
  วิธีการนี้เปนการผสมผสานหลักการอยูรวมกันในสังคมและความสามารถทางวิชาการเขาดวย
กัน โดยใหนักเรียนที่มีความรูความสามารถแตกตางกันมาทำงานรวมกัน คนที่เกงกวาจะตองชวยเหลือ
คนที่ออนกวา ทุกคนตองมีโอกาสไดแสดงความสามารถ รวมแสดงความคิดเห็น และปฏิบัติจริง โดย
ถือวาความสำเร็จของแตละบุคคล คือ ความสำเร็จของกลุม การเรียนแบบรวมแรงรวมใจมีดังนี้
  1) ขั้นเตรียม นักเรียนแบงกลุม แนะนำแนวทางในการทำงานกลุม บทบาทหนาที่ของสมาชิก
ในกลุม และแจงวัตถุประสงคของการทำงาน
  2) ขั้นสอน นำเขาสูบทเรียน แนะนำเนื้อหาสาระ แหลงความรู แลวมอบหมายงานใหนักเรียน
แตละกลุม
  3) ขั้นทำกิจกรรม นักเรียนรวมกันทำกิจกรรมในกลุมยอย โดยสมาชิกแตละคนมีบทบาท 
หนาที่ตามที่ไดรับมอบหมาย ซึ่งในการทำกิจกรรมกลุมครูจะใชเทคนิคตาง ๆ  เชน คูคิด เพื่อนเรียน 
ปริศนาความคิด กลุมรวมมือ เปนตน การทำกิจกรรมแตละครั้งจะตองเลือกเทคนิคใหเหมาะสมกับ 
วัตถุประสงคของการเรียนแตละเรื่อง โดยอาจใชเทคนิคเดียวหรือหลายเทคนิครวมกันก็ได
  4) ขัน้ตรวจสอบผลงาน เมือ่ทำกิจกรรมเสรจ็แลว ตองมีการตรวจสอบการปฏบิตัิงานวา ถกูตอง
ครบถวนหรือไม โดยเริ่มจากการตรวจภายในกลุมและระหวางกลุม เพื่อนำขอบกพรองในการปฏิบัติงาน
ไปปรับปรุงใหดีขึ้น
  5) ขั้นสรุปบทเรียนและประเมินผล ครูและนักเรียนชวยกันสรุปบทเรียน ครูอธิบายเพิ่มเติม 
ในสวนที่นกัเรยีนยงัไมเขาใจ และชวยกนัประเมินผลการทำงานกลุมวา จดุเดนของงานคอือะไร และอะไร
คือสิ่งที่ควรปรับปรุงและแกไข
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     ตัวอยางเทคนิคการเรียนแบบรวมแรงรวมใจ

      (1)เพือ่นเรยีน(Partners)  ให นกัเรยีนจบัคู กนั ทำความ เขา ใจ เนือ้หา และ สาระสำคญั ของ เรือ่ง 

 ที ่คร ูกำหนด ให  โดย คู ที ่ยงั ไม เขา ใจ อาจ ขอ คำ แนะนำ จาก คร ูหรอื คู อืน่ ที ่เขา ใจ ดกีวา  เมือ่ เกดิ ความ เขา ใจดแีลว  

ก็ ถายทอด ความรู ให เพื่อน คู อื่น ตอไป

      (2)ปรศินาความคดิ(Jigsaw)   ครแูบงกลุม นกัเรยีน โดย คละ ความ สามารถเกง– ออน  เรยีกวา  

“ กลุม บาน”   ( H o m e   G r o u p s )   แลวแบง เนือ้หา ออก เปน หวัขอยอย  ๆ    เทากบั จำนวน สมาชกิ กลุม  ให สมาชกิ 

ใน กลุม ศึกษา หัวขอ ที่ แตกตาง กัน  นักเรียน ที่ ไดรับ หัวขอ เดียว กัน มา รวมกลุม เพื่อ รวม กัน ศึกษา  เรียกวา  

“ กลุม ผู เชี่ยวชาญ”   ( E x p e r t   G r o u p s )   เมื่อ รวม กัน ศึกษา จน เขา ใจ แลว  สมาชิก แตละคน ออกจาก กลุม 

 ผู เชี่ยวชาญ กลับ ไป กลุม บาน ของ ตน เอง  จาก นั้น ถายทอด ความรู ที่ ตน ศึกษา มา ให เพื่อน  ๆ    ใน กลุม ฟง จน 

ครบ ทุกคน

   (3)กลุมรวมมือ(Co-op)   ครูแบง นักเรียน ออก เปนกลุม คละ ความ สามารถ กัน  แตละกลุม  

เลือก หัวขอ ที่ จะ ศึกษา  เมื่อ ได หัวขอ แลว สมาชิก ใน กลุม ชวย กัน กำหนด หัวขอยอย  แลว แบง หนา ที่ กัน  

รับผิดชอบ  โดย ศึกษา คนละ  1   หัวขอยอย  จาก นั้น สมาชิก นำ ผล งาน มา รวม กัน เปนงาน กลุม  ชวย กัน 

เรยีบเรยีง เนือ้หา ให สอดคลอง กนั  และ เตรยีม ทมี นำเสนอ ผล งาน หนาชัน้เรยีน  เมือ่ นำเสนอ ผล งาน แลว  ทกุ 

กลุม ชวย กัน ประเมินผล การ ทำงาน และ ผล งาน กลุม

  9.กระบวนการคิดสรางสรรค

    ความคิด สรางสรรค เปนความ สามารถ ทาง สมอง ของ มนุษย ที่ คิดได กวางไกล  หลาย แงมุม  และ 

นำไปสู การ คิด ประดิษฐ สิ่ง ใหม  ๆ    เพื่อ นำไป ใช ประโยชน ได อยาง เหมาะสม  ความคิด สรางสรรค จึง ถือวา 

เปน คุณลักษณะ ทาง ความคิด อยาง หนึ่ง ที่ มี ความ สำคัญตอ นักเรียน  ความคิด สรางสรรค มี องคประกอบ  

ที่ สำคัญ  4   อยาง  ได แก

   1)ความคิดริเริ่ม  หมาย ถึง  ความ สามารถ ใน การ คิด แปลก ใหมแตกตางจาก ความคิด ธรรมดา 

หรือ ความคิดเดิม  ๆ  ซึ่งความคิด ริเริ่ม อาจ จะ เกิด จาก การนำ ความรู เดิม มา ดัด แปลง และ ประยุกต ให เกิด 

เปน สิ่ง ใหม ขึ้น

    2)ความคลองในการคิด  หมาย ถึง  ความ สามารถ ใน การ คิด ตอบสนอง ตอ สิ่ง เรา ให ได มาก ที่สุด 

เทา ที่ จะ มาก ได  หรือ ความ สามารถ คิด หา คำ ตอบ ที่ เดนชัด และ ตรงประเด็น มาก ที่สุด  ซึ่ง จะ นับ ปริมาณ 

ความคิด ที่ ไม ซ้ำ กัน ใน เรื่อง เดียว กัน  

    3)ความยดืหยุนในการคดิ  หมาย ถงึ  ความ สามารถ ใน การ ปรบั สภาพ ของ ความคดิ ใน สถานการณ  

ตาง  ๆ    ได  ความ ยืดหยุน เนน ใน เรื่อง ของ ปริมาณ ที่ เปน ประเภท ใหญ  ๆ    ของ ความคลอง ในการคิด    

ความยืดหยุนในการคิด จึง เปนตัว เสริม และ เพิ่ม คุณภาพ ของ ความคลองในการคิด ให มากขึ้น ดวย การ จัด 

เปน หมวดหมู และ มี หลักเกณฑ มากขึ้น

    4)ความคิดละเอียดลออ  หมาย ถึง  ความ สามารถ ใน การ มองเห็น รายละเอียด ใน สิ่ง ที่ คน อื่น  

มอง ไมเห็น  และ ยัง รวม ถึง การ เชื่อมโยง ความสัมพันธของ สิ่ง ตาง  ๆ    อยาง มีความหมาย      
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    การจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมใหนักเรียนเกิดกระบวนการคิดสรางสรรคมี วิธีการ ดังนี้

    1)ขัน้สรางความตระหนกั    เปน ขัน้ ที ่คร ูจะ ตอง กระตุน ให นกัเรยีน เกดิ ความ อยากรู อยาก เหน็ดวย 

วิธีการ หรือ เทคนิค ตาง  ๆ    เชน  เกม  เพลง  นิทาน  

    2)ขั้นระดมพลังความคิด ครู จัด กิจ กรรมการ เรียน การ สอน ที่ เนน กระบวนการ คิด  เชน   

คิด จินตนาการ  คิด วิเคราะห  คิด แปลก ใหม และ หลากหลาย  เพื่อ ดึง ศักยภาพ ของ นักเรียน โดย มี ครู คอย 

อำนวย ความ สะดวก ทุก ขั้นตอน  

   3)ขั้นสรางสรรคงาน  เมื่อ นักเรียน ได ผาน กระบวนการ เรียนรู แลว  ครู ควร จัด กิจกรรม ที่ ให 

นักเรียน ได สรางสรรค ชิ้นงาน ดวย ตน เอง หรือ ทำ เปนกลุม  เชน  ประดิษฐ ชิ้นงาน ประเภท ตาง  ๆ      

    4)ขั้นนำเสนอผลงาน  เปน ขั้น ที่ เปดโอกาส ให นักเรียน ได นำ ชิ้นงาน ที่ สราง เสร็จ แลว มา แสดง  

ให คน อื่น ได รับรู  วิพากษ วิจารณ  แสดง ความ คิดเห็น เกี่ยวกับการ นำเสนอ ของ ผูอื่น  ซึ่ง เปน ขั้น ที่ สงเสริม 

คณุธรรม  จรยิธรรม  และ คานยิม อนั พงึประสงค  การ รูจกั การ ยอมรบั  การ ม ีเหตผุล  การ ประยกุต  การ นำไป ใช  

 ซึ่ง จะ ทำ ให นักเรียน เกิด ความ ภาคภูมิ ใจ

   5)ขั้นวัดและประเมินผล  ครู ประเมินผล งาน ของนักเรียน ตาม สภาพ จริง และ ให เกิด ความ 

หลากหลาย พรอมกับ เปดโอกาส ให นักเรียน ได ประเมินผล รวมกับ ผูอื่น  มี การ ยอมรับ  และเสนอ แนะ 

แนว ทางแกไข บน พื้นฐาน ของ หลักการ ทาง ประชาธิปไตย    

    6)ขั้นเผยแพรผลงาน  เปนการ จัด กิจกรรม ที่ เปดโอกาส ให นักเรียน ได นำ ชิ้นงาน มา เผย แพร ใน 

รูป แบบ ตาง  ๆ    เชน  การ จัด นิทรรศการ  และ การนำ ผล งาน สู สาธารณชน  ซึ่ง เปนการ นำเสนอ ความรู และ 

ความคิด สรางสรรค ของ นักเรียน  เพื่อ ให เพื่อน  ผูปกครอง  ชุมชน  และ บุคคล ที่ เกี่ยวของ ได ชื่นชม ผล งาน 

ของ นักเรียน



แฟมสะสมผลงาน (Portfolio)

 แ¿‡ม สะสม ผล งาน หมายถึง แหลง รวบรวม เอกสาร ผล งาน หรือ หลักฐาน เพื่อ ใช สะทอน ถึง

 ผล สัมฤทธิ์ ความ สามารถ ทักษะ และ พัฒนาการ ของ นักเรียน มี การ จัด เรียบเรียง ผล งาน ไว อยางมีระบบ 

โดย นำ ความรู ความคดิ และ การ นำเสนอ มา ผสม ผสาน กนั ซึง่ นกัเรยีน เปน ผู คดัเลอืก ผล งาน และ ม ีสวนรวม 

ใน การ ประเมิน แฟม สะสม ผล งาน จึง เปน หลักฐาน สำคัญ ที่จะ ทำให นักเรียน สามารถ มองเห็น พัฒนาการ 

ของ ตน เอง ได ตาม สภาพ จริง รวมทั้ง เห็น ขอบกพรอง และ แนว ทางใน การ ปรับปรุง แกไข ให ดีขึ้น ตอไป

 ลักษณะสำคัญของการประเมินผลโดยใชแฟมสะสมผลงาน

 1. คร ูสามารถ ใช เปน เครือ่งมอื ใน การ ตดิตาม ความ กาวหนา ของ นกัเรยีน เปน รายบคุคล ได เปน อยาง ด ี

เนื่องจาก มี ผล งาน สะสม ไว ครู จะ ทราบ จุดเดน จุดดอย ของ นักเรียน แตละคน จาก แฟม สะสม ผล งาน และ 

สามารถ ติดตาม พัฒนาการ ได อยาง ตอเนื่อง

 2. มุง วัด ศักยภาพ ของ นักเรียน ใน การ ผลิต หรือ สราง ผล งานมากกวา การ วัด ความ จำ จาก การ ทำ 

แบบทดสอบ 

 3. วัด และ ประเมิน โดย เนน ผูเรียน เปน ศูนยกลาง คือ นักเรียน เปน ผู วางแผน ลงมือ ปฏิบัติ งาน 

รวมทั้ง ประเมิน และ ปรับปรุง ตน เอง ซึ่ง มี ครู เปน ผูชี้แนะ เนน การ ประเมินผล ยอย มากกวา การ ประเมิน

ผล รวม

 4.  ฝก ให นักเรียน รูจัก การ ประเมิน ตน เองและ หา แนวทาง ปรับปรุง พัฒนา ตน เอง

 5. นักเรียน เกิด ความ มั่นใจ ภาคภูมิใจ ใน ผล งาน ของ ตน เอง และรูวา ตน เอง มี จุดเดน ใน เรื่อง ใด 

 6. ชวย ใน การ สื่อ ความ หมาย เกี่ยวกับ ความรู ความ สามารถ ตลอดจน พัฒนาการ ของ นัก เรียน

ให ผู ที่ เกี่ยวของ ทราบ เชน ผูปกครอง ฝาย แนะแนว ตลอดจน ผูบริหาร โรงเรียน

 ขั้นตอนการประเมินผลโดยใชแฟมสะสมผลงาน

 การ จัดทำ แฟม สะสม ผล งาน มี 10 ขั้นตอน ซึ่ง แตละ ขั้นตอน มี รายละเอียดดังนี้

  1)การวางแผนจดัทำแฟมสะสมผลงาน การ จดัทำ แฟม สะสม ผล งาน ตอง ม ีสวนรวม ระหวาง คร ู

นักเรียน และ ผูปกครอง 

   ครูการ เตรียมตัว ของ ครู ตอง เริ่มจาก การ ศึกษา และ วิเคราะห หลักสูตร คูมือ ครู คำ อธิบาย 

รายวิชา วิธีการ วัด และ ประเมินผล ใน หลักสูตร รวมทั้ง ครู ตอง มีความรู และ เขาใจ เกี่ยวกับ การ ประเมิน ผล

โดย ใช แฟม สะสม ผล งาน จึงจะ สามารถ วางแผน กำหนด ชิ้นงาน ได

   นกัเรยีน ตอง ม ีความ เขาใจ เกีย่วกบั จดุประสงค การ เรยีนรู เนือ้หา สาระ การ ประเมนิผล โดย 

ใช แฟม สะสม ผล งาน การ มี สวนรวม ใน กิจ กรรมการ เรียนรู การ กำหนด ชิ้นงาน และ บทบาท ใน การ ทำงาน 

กลุม โดย ครู ตอง แจง ให นักเรียน ทราบ ลวงหนา
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   ผูปกครอง ตอง เขามา มี สวนรวม ใน การ คัดเลือก ผล งาน การ แสดง ความ คิดเห็น และ รับรู 
พัฒนาการ ของ นักเรียน อยาง ตอเนื่อง ดังนั้น  กอน ทำ แฟม สะสม ผล งาน ครู ตอง แจง ให ผูปกครอง ทราบ 
หรือ ขอ ความ รวมมือ รวมทั้ง ให ความรู ใน เรื่อง การ ประเมินผล โดย ใช แฟม สะสม ผล งาน แก ผูปกครอง
 เมื่อ มี โอกาส
  2)การรวบรวมผลงานและการจัดระบบแฟม ใน การ รวบรวม ผล งาน ตอง ออกแบบ การ จัดเก็บ 
หรอื แยก หมวดหมู ของ ผล งาน ให ด ีเพือ่ สะดวก และ งาย ตอ การนำ ขอมลู ออกมา ใช แนวทาง การ จดั หมวดหมู 
ของ ผล งาน เชน
   –  จัด แยก ตามลำดับ วัน เวลา ที่ สราง ผล งาน ขึ้น มา
   – จดั แยก ตาม ความ ซบัซอน ของ ผล งาน เปนการ แสดงถงึ ทกัษะ หรอื พฒันาการ ของ นกัเรยีน
 ที่ มากขึ้น
   – จัด แยก ตาม วัตถุ ประสงค เนื้อหา หรือ ประเภท ของ ผล งาน
   ผล งาน ที่อยู ใน แฟม สะสม ผล งาน อาจ มี หลาย เรื่อง หลาย วิชา ดังนั้น นักเรียน จะ ตอง ทำ 
เครื่องมือ ใน การ ชวย คนหา เชน สารบัญ ดัชนี เรื่อง จุด สี แถบ สี ติด ไว ที่ ผล งาน โดย มี รหัส ที่ แตกตางกัน 
เปนตน
  3)การคัดเลือกผลงาน ใน การ คัดเลือก ผล งาน นั้น ควร ให สอดคลองกับ เกณฑ หรือ มาตรฐาน ที่ 
โรงเรยีน คร ูหรอื นกัเรยีน รวมกนั กำหนด ขึน้ มา และ ผู คดัเลอืก ผล งาน ควร เปน นกัเรยีน เจาของ แฟม สะสม 
ผล งาน โดยมี สวน รวมกับ ครู เพื่อน และ ผูปกครอง
   ผล งาน ที่ เลือก เขาแฟม สะสม ผล งาน ควร มี ลักษณะ ดังนี้
   –  สอดคลองกับ เนื้อหา และ วัตถุ ประสงค ของ การ เรียนรู
   – เปนผล งาน ชิ้น ที่ ดีที่สุดและมีความหมาย ตอ นักเรียน มาก ที่สุด
   – สะทอน ให เห็น ถึง พัฒนาการ ของ นักเรียน ใน ทุก ดาน
   – เปน สือ่ ทีจ่ะ ชวย ให นกัเรยีน ม ีโอกาส แลกเปลีย่น ความคดิ เหน็กบั คร ูผูปกครอง และ เพือ่น ๆ
   สวน จำนวน ชิน้งาน นัน้ ให กำหนด ตาม ความ เหมาะสม ไม ควร ม ีมาก เกนิไป เพราะ อาจจะ ทำ ให
ผล งาน บาง ชิ้น ไม มีความหมาย แต ถา มี นอยเกินไป จะ ทำ ใหการ ประเมิน ไมมี ประสิทธิภาพ 
  4)สรางสรรคแฟมสะสมผลงานใหมีเอกลักษณของตนเอง โครงสราง หลัก ของ แฟม สะสม ผล 
งาน อาจ เหมือนกัน แต นักเรียน สามารถ ตกแตง รายละเอียด ยอย ให แตกตางกันตาม ความคิด สรางสรรค 
ของ แตละบุคคล โดย อาจ ใช ภาพ สี หรือสติกเกอรตกแตง ให สวยงาม เพื่อ เนน เอกลักษณ ของ เจาของ 
แ¿‡ม สะสม ผล งาน
  5)การแสดงความคดิเหน็หรอืความรูสกึตอผลงาน ใน ขัน้ ตอนนี ้นกัเรยีน จะ ได รูจกั การ วพิากษ 
วิจารณ หรือ สะทอน ความคิด เกี่ยวกับ ผล งาน ของ ตน เอง ตัวอยาง ขอความ ที่ ใช แสดง ความรูสึก ตอ ผล งาน 
เชน
   – ได แนวคิด จาก การ ทำ ผล งาน ชิ้น นี้ มา จากไหน
   – เหตุผล ที่ เลือก ผล งาน ชิ้น นี้ คือ อะไร
   – จุดเดน จุดดอย ของ ผล งาน ชิ้น นี้ คือ อะไร
   – รูสึก พอใจ กับ ผล งาน ชิ้น นี้ มาก นอย เพียงใด
   – ได ขอคิด อะไร จาก การ ทำ ผล งาน ชิ้น นี้
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  6)ตรวจสอบความสามารถของตนเองเปนการ เปดโอกาส ให นกัเรยีน ได ประเมนิ ความ สามารถ  

ของตน เอง โดย พิจารณา ตามเกณฑ ยอย ๆ ที่ ครู และ นักเรียน ชวยกัน กำหนด ขึ้น เชน นิสัย การ ทำงาน 

ทักษะ ทาง สังคม การ ทำงาน เสร็จ ตาม ระยะเวลา ที่ กำหนด การ ขอ ความ ชวยเหลือ เมื่อ มี ความ จำเปน 

เปนตน นอกจากนี้ การ ตรวจสอบ ความ สามารถของ ตน เอง อีก วิธี หนึ่ง คือ การ ให นักเรียน เขียน วิเคราะห  

จุดเดน จุดดอย ของ ตน เอง และ สิ่ง ที่ ตอง ปรับปรุง แกไข

  7)การประเมินผลงาน เปน ขั้น ตอนที่ สำคัญ เนื่องจาก เปนการ สรุป คุณภาพ ของ งาน และ ความ 

สามารถ หรือ พัฒนาการ ของ นักเรียน การ ประเมินผลงาน แบงออก เปน 2 ลักษณะ คือ การ ประเมิน โดย 

ไม ให ระดับ คะแนน และ การ ประเมิน โดย ให ระดับ คะแนน

   การประเมนิโดยไมใหระดบัคะแนน คร ูกลุม นี ้ม ีความ เชือ่ วา แฟม สะสม ผล งาน ม ีไว เพือ่ ศกึษา 

กระบวนการ ทำงาน ศึกษา ความ คิดเห็น และความรูสึก ของ นักเรียน ที่ มี ตอ ผล งาน ของ ตน เอง ตลอดจน 

ดู พัฒนาการ หรือ ความ กาวหนา ของ นักเรียน อยาง ไม เปนทางการ ครู ผูปกครอง และ เพื่อน สามารถ ให  

คำ ชี้แนะ แก นักเรียน ได ซึ่ง วิธีการ นี้ จะ ทำให นักเรียน ได เรียนรู และ ปฏิบัติ งาน อยาง เต็มที่ โดย ไม ตอง กังวล 

วา จะ ได คะแนน มาก นอย เทาไร

   การประเมินโดยใหระดับคะแนน มี ทั้ง การ ประเมิน ตาม จุดประสงค การ เรียนรู การ ประเมิน 

ระหวางเรยีน และ การ ประเมนิ ปลายป ซึง่ จะ ชวย ใน เรือ่ง วตัถ ุประสงค ดาน การ ปฏบิตั ิเปนหลกั การ ประเมนิ 

แฟม สะสม ผล งาน ตอง กำหนด มติิ การ ใหคะแนน ( Scoring Rubrics) ตามเกณฑ ที ่ครู และ นกัเรยีน รวมกนั 

กำหนด ขึ้น การ ให ระดับ คะแนน มี ทั้ง การ ใหคะแนน เปนราย ชิ้น กอน เก็บ เขาแฟม สะสม ผล งาน และ การ 

ใหคะแนน แฟม สะสม ผล งาน ทั้ง แฟม ซึ่ง มาตรฐาน คะแนน นั้น ตอง สอดคลองกับ วัตถุ ประสงค การ จัดทำ 

 แฟม สะสม ผล งาน และ มุงเนน พัฒนาการ ของ นักเรียน แตละคน มากกวา การ นำไป เปรียบ เทียบกับ 

บุคคลอื่น 

  8)การแลกเปลี่ยนประสบการณกับผูอื่น มี วัตถุ ประสงค เพื่อ เปดโอกาส ให นักเรียน ได รับฟง 

ความ คดิเหน็ จาก ผู ที ่ม ีสวน เกีย่วของ ไดแก เพือ่น คร ูและ ผูปกครอง อาจ ทำได หลาย รปูแบบ เชน การ จดั  

ประชุม ใน โรงเรียน โดย เชิญ ผู ที่ มี สวน เกี่ยวของ มา รวมกัน พิจารณา ผล งาน การ สนทนา แลกเปลี่ยน ระหวาง 

นักเรียน กับ เพื่อน การ สง แฟม สะสม ผล งาน ไป ให ผู ที่ มี สวน เกี่ยวของ ชวย ให ขอ เสนอแนะ หรือ คำ แนะนำ

   ใน การ แลกเปลีย่น ประสบการณ นัน้ นกัเรยีน จะ ตอง เตรยีม คำ ถาม เพือ่ ถาม ผู ที ่ม ีสวน เกีย่วของ  

ซึ่ง จะ เปน ประโยชน ใน การ ปรับปรุงผลงาน ของ ตน เอง ตัวอยาง คำ ถาม เชน

   – ทาน คิด อยางไร กับ ผล งาน ชิ้น นี้

   – ทาน คิดวา ควร ปรับปรุง แกไข สวน ใด อีก บาง

   – ผล งาน ชิ้น ใด ที่ ทาน ชอบมาก ที่สุด เพราะอะไร

     ฯลฯ

  9)การปรบัเปลีย่นผลงาน หลงัจากที่ นกัเรยีน ได แลกเปลีย่น ความ คดิเหน็ และ ได รบัคำแนะนำ  

จาก ผู ที่ มี สวน เกี่ยวของ แลว จึง นำ ผลงานมา ปรับปรุง ให ดีขึ้น นักเรียน สามารถ นำ ผล งาน ที่ ดีกวา เก็บ เขา 

แฟม สะสม ผล งาน แทน ผล งาน เดมิ ทำให แฟม สะสม ผล งาน ม ีผล งาน ที ่ด ีทนัสมยั และ ตรง ตาม จดุประสงค 

ใน การ ประเมิน
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   10)การประชาสัมพันธผลงานของนักเรียน เปนการ แสดง นิทรรศการ ผล งาน ของ นักเรียน  โดย  

นำแฟม สะสม ผล งาน ของ นกัเรยีน ทกุคน มา จดัแสดง รวมกนั และ เปดโอกาส ให ผูปกครอง คร ูและ นกัเรยีน 

ทั่วไป ได เขา ชม ผล งาน ทำให นักเรียน เกิด ความ ภาคภูมิใจ ใน ผล งาน ของ ตน เอง

   ผู ที ่เริม่ตน ทำ แฟม ผล สะสม งาน อาจ ไม ตอง ดำเนนิการ ทัง้ 10 ขัน้ ตอนนี ้อาจ ใช ขัน้ตอน หลกั ๆ  

คอื การ รวบรวม ผล งาน และจดั ระบบ แฟม การ คดัเลอืก ผล งาน และ การ แสดง ความ คดิเหน็ หรอื ความรูสกึ 

ตอ ผล งาน

   องคประกอบสำคัญของแฟมสะสมผลงานมี ดังนี้ 

   1)สวนนำประกอบดวย ปก คำนำ สารบัญ ประวัติ สวนตัว จุด มุงหมาย ของ การ ทำ แฟม 

สะสม ผล งาน

   2)สวนเนื้อหาแฟม ประกอบดวย ผล งาน ความ คิดเห็น ที่ มี ตอ ผล งาน และ Rubrics 

ประเมินผล งาน

   3)สวนขอมลูเพิม่เตมิประกอบดวย  การ ประเมนิ ผล การ เรยีนรู การ รายงาน ความ กาวหนา 

โดย ครู และ ความ คิดเห็น ของ ผู ที่ มี สวน เกี่ยวของ เชน เพื่อน ผูปกครอง



ผังการออกแบบการจั ดการเรียนรูแบบ Backward Design

ขั้นที่1ผลลัพธปลายทางที่ตองการใหเกิดขึ้นกับนักเรียน

ตัวชี้วัดชั้นป‚
1.
2.

ความเขาใจที่คงทนของนักเรียน
นักเรียนจะเขาใจวา…
1.   
2.   

คำถามสำคัญที่ทำใหเกิดความเขาใจที่คงทน

–   
–   

ความรูของนักเรียนที่นำไปสูความเขาใจที่คงทน
นักเรียนจะรูวา…
1.
2.
3.   

ทักษะ/ความสามารถของนักเรียนที่นำไปสูความ
เขาใจที่คงทนนักเรียนจะสามารถ...
1.
2.
3. 

ขั้นที่2 ภาระงานและการประเมินผลการเรียนรูซึ่งเปนหลักฐานที่แสดงวานักเรียนมีผลการเรียนรู
  ตามที่กำหนดไวอยางแทจริง

1.ภาระงานที่นักเรียนตองปฏิบัติ
   –           
   –           

2.วิธีการและเครื่องมือประเมินผลการเรียนรู
 วิธีการประเมินผลการเรียนรู
 –   
 –   

 เครื่องมือประเมินผลการเรียนรู
 –
 –   

3.สิ่งที่มุงประเมิน
 –           
 –           

ขั้นที่3แผนการจัดการเรียนรู

            
            



รูปแบบแผนการจัดการเรียนรูรายชั่วโมง

 เมื่อ ครู ออกแบบ การ จัดการ เรียนรู ตาม แนวคิด  Backward Design แลว ครู สามารถ เขียน แผนการ 

จัดการ เรียนรู ราย ชั่วโมง โดย ใช รูปแบบ ของ แผนการ จัดการ เรียนรู แบบ เรียง หัวขอ ซึ่ง มี รายละเอียด ดังนี้

 ชื่อแผน... (ระบุชื่อ และ ลำดับที่ ของ แผนการ จัดการ เรียนรู)

 ชื่อเรื่อง... (ระบุ ชื่อเรื่อง ที่ จะ ทำ แผนการ จัดการ เรียนรู)

 สาระที่... (ระบุ สาระ ที่ ใช จัดการ เรียนรู)

 เวลา... (ระบุ ระยะเวลา ที่ ใช ใน การ จัดการ เรียนรู ตอ 1 แผน)

 ชั้น... (ระบุ ระดับชั้น ที่ จัดการ เรียนรู)

 หนวยการเรียนรูที่...(ระบุชื่อ และ ลำดับที่ ของ หนวย การ เรียนรู)

 สาระสำคัญ... (เขียน ความคิด รวบยอด หรือ ผังมโนทัศน ของ หัวเรื่อง ที่ จัดการ เรียนรู)

 ตัว ชี้ วัด ชั้นป‚... (ระบุ ตัว ชี้ วัด ชั้น ปที่ ใช เปน เปาหมาย ของ แผนการ จัดการ เรียนรู)

 จดุประสงคการเรยีนรู... (กำหนด ให สอดคลองกบั สมรรถนะ สำคญั และ คณุลกัษณะ อนั พงึประสงค 

ของ นกัเรยีน หลงัจาก สำเรจ็ การ ศกึษา ตาม หลกัสตูร แกนกลาง การ ศกึษา ขัน้ พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 ซึง่ 

ประกอบดวย

  ดาน ความรู  (Knowledge: K)

  ดาน คุณธรรม จริยธรรม และ คานิยม (Affective: A)

  ดาน ทักษะ/กระบวนการ (Performance: P))

 การ วัด และ ประเมินผล การ เรียนรู... (ระบุ วิธีการ และ เครื่องมือ วัด และ ประเมินผล ที่ สอดคลองกับ 

จุดประสงค การ เรียนรู ทั้ง 3 ดาน)

 สาระ การ เรียนรู... (ระบุ สาระ และ เนื้อหา ที่ นำ มา จัดการ เรียนรู อาจ เขียน เฉพาะ หัวเรื่อง ก็ได)

 แนวทาง บูร³าการ... (เสนอแนะ และ ระบุ กิจกรรม ของ กลุม สาระ อื่น ที่ บูรณาการ รวมกัน)

 กระบวนการ จัดการ เรียนรู... (กำหนด ให สอดคลองกับ ธรรมชาติ ของ กลุม สาระ และ การบูรณาการ 

ขาม ก ลุมสาระ)

 กิจกรรม เสนอแนะ... (ระบุ รายละเอียด ของ กิจกรรม ที่ นักเรียน ควร ปฏิบัติ เพิ่มเติม)

 สื่อ/แหลงการเรียนรู... (ระบุ สื่อ อุปกรณ และ แหลง การเรียนรู ที่ ใช ใน การ จัดการ เรียนรู)

 บันทึกหลังการจัดการเรียนรู... (ระบุ รายละเอียด ของ ผล การ จัดการ เรียนรู ตาม แผนที่ กำหนด ไว

อาจ นำเสนอ ขอเดน และ ขอดอย ให เปน ขอมูล ท่ี สามารถนำ ไป ใช เปน สวนหน่ึง ของ การ ทำ วิจัย ใน ช้ันเรียน ได)



 เครื่องพิมพ (Printer) เปน อุปกรณ เทคโนโลยี สารสนเทศ ที่ ชวย นำ เสนองาน ใน รูปแบบ สิ่งพิมพ 

ซึ่ง เปน รูปแบบ ของ งาน นำเสนอ ที่ มี ความ นา เชื่อถือ มาก ที่สุด เครื่องพิมพ ที่ นิยม ใช กัน ทั่วไป จะ ตอง เชื่อม ตอ 

กับ คอมพิวเตอร ขณะ ใชงาน ซึ่ง แบง เปน 2 ประเภท ดังนี้

 1.เครื่องพิมพแบบตกกระทบหรือเครื่องพิมพแบบใชแรงกระแทก (Impact Printer) เปน 

เครื่องพิมพ ที่ ใช หลักการ ทำงาน คลาย กับ เครื่อง พิมพดีด คือ ชิ้นงาน อาศัย หลักการ สราง จุด ดวย หัวเข็ม 

กระแทก ผาน ผา หมึก ไป ยัง ชิ้นงาน ทำใหเกิด จุด เพื่อ สราง ขอมูล ลง บน ชิ้นงาน ความ คมชัด ของ ขอมูล จะ 

ขึ้นอยู กับ จำนวน จุด ที่ กระแทก ลง ไป โดย จำนวน จุด ยิ่ง มาก ขอมูล จะ ยิ่ง มี ความ คมชัด มากขึ้น เครื่องพิมพ 

ประเภท นี้ มัก มี ขนาดใหญ เวลา ใชงาน จะ มีเสียง ดัง เหมาะสำหรับ ชิ้นงาน ที่ ตนทุน ต่ำ และ ตองการ ทำสำเนา 

หลาย ๆ แผน

 2.เครื่องพิมพแบบไมใชการตกกระทบหรือเครื่องพิมพแบบไมใชแรงกระแทก (Nonimpact

Printer) เปน เครือ่งพมิพ ที ่พฒันา มาจาก เครือ่งพมิพ แบบ ตก กระทบ ม ีขนาดเลก็ เวลา ใชงาน จะ มเีสยีง เบา 

และ งาน ที่ ได จะ มี คุณภาพ ดีกวา เครื่องพิมพ แบบ ตก กระทบ แบง เปน 2 ประเภท ดังนี้

  2.1 เครื่องพิมพ แบบ อิงก เจ็ต (Inkjet Printer) ใช หลักการ หยด หมึก เปน จุด เล็ก ๆ ไป ที่ 

ชิ้นงาน เพื่อ ประกอบ เปน ขอมูล

  2.2 เครื่องพิมพ แบบ เลเซอร (Laser Printer) ใช หลัก การ ยิง ผง หมึก ดวย ระบบ เลเซอร ไป ที่ 

ชิ้นงาน เพื่อ ประกอบ เปน ขอมูล ผล งาน ที่ ได จึง มี ประสิทธิภาพ มากกวา เครื่องพิมพ แบบ อิงก เจ็ต

 ปจจุบัน มี เครื่องพิมพ ให เลือก ใช หลายชนิด แตละ ชนิด จะ มี คุณสมบัติ แตกตางกัน ผูใชงาน จึง 

ควร เลือก ใช เครื่องพิมพ โดย พิจารณา จาก สิ่ง ตอไปนี้

  7 ลักษณะ งาน พิจารณา ลักษณะ ของขอมูล ที่ ตองการ พิมพ  หาก เปน ขอมูล ตัวหนังสือ ที่ 

ไม ตองการ ความ ละเอียด มาก นัก ก็ ควร ใช เครื่องพิมพ แบบ ตก กระทบ แต หาก เปน ภาพ กราฟก ที่ มี ความ 

ละเอียด สูง ก็ ควร เลือก ใช เครื่องพิมพ แบบ ไม ใช การ ตก กระทบ

  7  ตนทุน พิจารณา ราคา ของ เครื่องพิมพ ราคา น้ำหมึก ราคา วัสดุ ที่ ใช พิมพ และ คา ดูแลรักษา 

เครื่องพิมพ เชน คา ลาง หัวเข็ม คา ทำความ สะอาด สวนประกอบ ภายใน คา เปลี่ยน สายพาน

  7 ความเร็ว พิจารณา เปรียบเทียบ ความเร็ว ใน การ พิมพ งาน ซึ่ง เครื่องพิมพ ประเภท เดียวกัน 

แต อาจ ม ีความเรว็ ใน การ พมิพ งาน แตกตางกนั ทัง้นี ้ตอง ศกึษา ความเรว็ ทัง้ ใน การ พมิพ ขอมลู ตวัอกัษร และ 

ความเร็ว ใน การ พิมพ ขอมูล ภาพ

 ใบ ความรูเทคโนโลยี สารสนเทศ ม. 3

ใบความรูที่1เรื่องเครื่องพิมพ
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 ภาษา คอมพิวเตอร หรือ ภาษา โปรแกรม คอมพิวเตอร (Computer Programming Language) 
มี พื้นฐาน มาจาก การ เปด และ ปด กระแสไฟฟา หรือ ระบบ เลขฐานสอง คือ 0 และ 1 เรียงตอกัน เพื่อ แทน 
ความ หมาย ตาง ๆ ใน คอมพิวเตอร ปจจุบัน มี ผูสราง และ พัฒนาภาษา คอมพิวเตอร หลาย ภาษา เชน 
John Kemeny และ Thomas Kurtz สราง ภาษา เบสิก (BASIC) Niklaus Wirth สราง ภาษา ปา สคาล 
(PASCAL) และ Dennis Ritchie สราง ภาษาซี (C) ภาษา คอมพิวเตอร แบง ตาม ลักษณะ ของ ภาษา และ 
การ ใชงาน ได 4 ประเภท ดังนี้
 1.ภาษาเครือ่ง(MachineLanguage) เปน ภาษา พืน้ฐาน ของ คอมพวิเตอร ม ีลกัษณะ เปน ตวัเลข 
ใน ระบบ เลขฐานสอง คือ 0 และ 1 ภาษา เครื่อง เปน ภาษา ใน รูป แบบเดียว ที่ คอมพิวเตอร สามารถ เขาใจ 
และ นำไป ใชงาน ได ทันที โดย ไม ตอง ใช ตัว แปล ชุดคำสั่ง แต มนุษย จะ เขาใจ ได เมื่อ แทน ดวย รหัส
 แทน ขอมูล
 2.ภาษาแอสเซมบลี(AssemblyLanguage) จัด เปน ภาษา ระดับ ต่ำ (Low-level Language) 
ที่ พัฒนา มาจาก ภาษา เครื่อง โดย ภาษา แอสเซมบลี จะ ใช รหัส ภาษา อังกฤษ แทน คำ สั่ง ใน คอมพิวเตอร 
ทำ ใหการ เขียน โปรแกรม หรือ ชุดคำสั่ง ใน ภาษา แอสเซมบลี ทำได งาย และ สะดวก กวา การ เขียน โปรแกรม 
หรือ ชุดคำสั่ง ใน ภาษา เครื่อง แต วิธีการ เขียน คำ สั่ง ยังมี สวน คลายคลึง กับ ภาษา เครื่อง รหัส ที่ ใช เปน คำ สั่ง 
ใน ภาษา แอสเซมบลี เรียกวา รหัส นีมอนิก (Mnemonic Code) ใช แทน เลขฐานสอง ที่ เปน ภาษา เครื่อง
 3.ภาษาระดับสูง (High-level Language) หรือ ภาษา ใน ยุค ที่ สาม (Third-generation 
Language) เปน ภาษา คอมพิวเตอร ที่ พัฒนาขึ้น เพื่อให มนุษย สามารถ เขาใจ ภาษา ที่ ใช ใน คอมพิวเตอร 
มาก ยิ่งขึ้น จึง มี ลักษณะ คลายคลึง กับ ภาษา ที่ มนุษย ใช ใน ปจจุบัน การ ใชงาน ภาษา ระดับสูง จะ ตอง อาศัย
ตัวแปลภาษา ไดแก คอมไพเลอร และอิน เท อรพ รี เตอร
 4.ภาษาระดับสูงมากและภาษาธรรมชาติ(NaturalLanguage) จัด เปน ภาษา รุน ที่ 4 และ 5 
ของ พัฒนาการ ภาษา คอมพิวเตอร สามารถ ใชงาน ได งาย และ ตอบสนอง ตอ ผูใชงาน ทั่วไป มาก ยิ่งขึ้น 
คำ สั่งของ ภาษา ใน ระดับ นี้ จะ ไมมี การ กำหนด ขั้นตอน แต จะ เปนการ บอก หรือ ระบุ สิ่ง ที่ ตองการ แทน 
นอกจากนี้ ใน ภาษา ธรรมชาติ ยัง สามารถ โตตอบ กับ ผูใช และ มี ความ ยืดหยุน ใน การ ใช คำ สั่ง มาก ยิ่งขึ้น 
เนื่องจาก จะ ใช ระบบ ฐานความรู (Knowledge Base System) ชวย ใน การ แปลความ หมาย ของ คำ สั่ง 
ตาง ๆ

ใบความรูที่2เรื่อง ภาÉาคอมพิวเตอร



ใบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ม. 3

ใบงานที่1

เรื่องประโยชนของโครงงานหนวยการเรียนรูที่1หลักการทำโครงงาน
ชื่อ  ชั้น เลขที่  
คำชี้แจง
 คนหาขอมูลเพิ่มเติม แลวสรุปประโยชนที่ไดจากการทำโครงงานแตละประเภทลงในตาราง  

ประเภทของโครงงาน ประโยชน

โครงงานที่เปนการรวบรวมขอมูล

1.

2.

3.

โครงงานที่เปนการคนควาและทดลอง

1.

2.

3.

โครงงานที่เปนการศึกษาความรู ทฤษฎี 
หลักการ และแนวคิดใหม

1.

2.

3.

โครงงานที่เปนการประดิษฐคิดคน

1.

2.

3.

ตารางประโยชนของการทำโครงงาน
(พิจารณาจากคำตอบของนักเรียน)
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ใบงานที่2
เรื่องMacromediaFlashProfessional8หนวยการเรียนรูที่2โปรแกรมภาษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อ  ชั้น เลขที่  

คำชี้แจง
 ออกแบบแอนิเมชันที่ตองการสรางดวย Macromedia Flash Professional 8 ลงใน   
แลวตอบคำถาม (พิจารณา̈ ากคำตอบของนักเรียน)

1. แอนิเมชันนี้มีการเคลื่อนไหวอยางไร 
 
 
2. แอนิเมชันนี้มีกี่ Frame 

  
3. ใชเวลาในการนำเสนอแอนิเมชันนานเทาใด   
 

4. แอนิเมชันนี้เปนการเคลื่อนที่แบบใด   
 

5. นักเรียนตองใชเทคนิคใดบางในการสรางแอนิเมชันนี้

 

คำถาม
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ใบงานที่3
เรื่องเทคโนโลยีที่ใชในการนำเสนองานหนวยการเรียนรูที่3  การนำ เสนองาน 
ชื่อ  ชั้น เลขที่  

คำชี้แจง
 ออกแบบฮารดแวรที่สงเสริมการนำเสนองานลงใน   แลวบันทึกขอมูลลงในชองวาง  
(พิจารณาจากคำตอบของนักเรียน)

1. ชื่อของÎารดแวร 
 
 
2. รูปแบบของขอมูลที่สามารถนำเสนอได 

  
3.ลักษณะเดน   
 

4. ขอควรระวังในการใชงาน   
 

5. วิธีการใชงาน

 

บันทึก
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ใบงานที่4
เรือ่งการสรางงานนำเสนอดวยMicrosoftPowerPointหนวยการเรยีนรูที่4MicrosoftPowerPoint 
ชื่อ  ชั้น เลขที่  

คำชี้แจง
 สรางงานนำเสนอดวย Microsoft PowerPoint อยางนอย 5 ภาพนิ่ง พรินตสกรีนและยอภาพนิ่ง
ที่ 1, 3 และ 5 ติดลงใน  แลวบันทึกขอมูล (พิจารณาจากคำตอบของนักเรียน)         

งานนำเสนอเรื่อง 
  
ลักษณะของแมแบบที่เลือกใช คือ

จุดเดนที่คิดวาทำใหงานนำเสนอนี้
นาสนใจ คือ 

   
ปญหาที่พบในขณะสรางงานนำเสนอ คือ

ภาพนิ่งที่ 1

ภาพนิ่งที่ 3

ภาพนิ่งที่ 5

บันทึก



เคร� องมือประเมินผลการเรียนรู

ชื่อ  ชั้น เลขที่

คำชี้แจง เลือกคำตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงคำตอบเดียว (ขอละ 1 คะแนน)

1.ขอใดกลาวถึงโครงงานไดถูกตอง

  ก นำ ไป ใชใน ชีวิต จริง ไมได

  ข ผูทำ โครงงาน ไมมี สิทธิ์ เลือก หัวขอ 

   โครงงาน ของ ตน เอง

 ค เปนภาระ งาน ที่ ผูทำ โครงงาน เลือก   

 ดำเนินการ ตาม ความ สนใจ

  ง เปน สิ่ง ที่ ชวย สราง ความ สัมพันธ ระหวาง  

 นักเรียน กับ ที่ปรึกษา โครงงาน

2.โครงงานสำรวจความตองการประกอบอาชพี

ของคนในชุมชนเปนโครงงานประเภทใด

  ก โครงงาน ที่ เปนการ รวบรวม ขอมูล

  ข โครงงาน ที่ เปนการ ประดิษฐ คิดคน

 ค โครงงาน ที่ เปนการ คนควา และ ทดลอง

  ง โครงงาน ที่ เปนการ ศึกษา ความรู ทฤษฎี 

   หลักการ และ แนวคิด ใหม

 3.โครงงานลักษณะใดไมควรทำ

  ก โครงงาน ใชเวลา ทำ นอย

  ข โครงงาน ที่ มี แหลงขอมูล มาก

 ค โครงงาน ที่ ขัดตอ คานิยม ของ ชาวบาน

  ง โครงงาน ประยุกต ใช ทฤษฎี ขั้น พื้นฐาน

 4. ขอ ใดไมควรปฏิบัติในข้ันตอนการทำโครงงาน

ก ขอคำแนะนำ จาก อาจารย ที่ปรึกษา

  ข เปลี่ยน หัวขอ โครงงาน เมื่อ ทำ ไมได

 ค จดบันทึก ปญหา และ อุปสรรค ตาง ๆ

  ง ทำงาน ดวย ความ ประหยัด และ ปลอดภัย

5.ขอใดคือวัตถุประสงคของการเขียนรายงาน

  ก เพื่อ สำรวจ ความ คิดเห็น ของ ผูอื่น

  ข เพื่อ เปน หลักฐาน ใน การ สำเร็จ การ ศึกษา

 ค เพือ่ ศกึษา เกีย่วกบั การ ทำ เอกสาร สิง่พมิพ

ง เพื่อ สรุป และ รายงานผล จาก การ ทำ   

 โครงงาน

6.ขอใดคือขั้นตอนสุดทายของการทำ

 โครงงาน

  ก  การ ทำ โครงงาน

  ข การ เขียน รายงาน

 ค การ ทำ เคาโครง ของ โครงงาน

  ง การ นำเสนอ และ เผยแพร โครงงาน

7.สมมุติฐานเปนหัวขอในการจัดทำเคาโครง

ของโครงงานประเภทใด

  ก โครงงาน ที่ เปนการ รวบรวม ขอมูล

  ข โครงงาน ที่ เปนการ ประดิษฐ คิดคน

 ค โครงงาน ที่ เปนการ คนควา และ ทดลอง

  ง โครงงาน ที่ เปนการ ศึกษา ความรู ทฤษฎี  

 หลักการ และ แนวคิด ใหม

8.คูมือการใชงานอยูในขั้นตอนใดของการทำ

โครงงาน

  ก การ ทำ โครงงาน

  ข การ ศึกษา คนควา

 คการ เขียน โครงงาน

  ง การ จัดทำ เคาโครง ของ โครงงาน

แบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน

หนวยการเรียนรูที่1หลักการทำโครงงาน
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 9. “ตองการศกึษาสิง่ใดและเหตใุดจงึตองศกึษา

สิ่งนั้น” เปนสิ่งสำคัญในขั้นตอนใดของการ

ทำโครงงาน

  ก การ ศึกษา คนควา

  ข การ เขียน รายงาน

 ค การ คัดเลือก หัวขอ โครงงาน

  ง การ จัดทำ เคาโครง ของ โครงงาน

10.ขอใดกลาวถึงโครงงานเทคโนโลยี

 สารสนเทศไดถูกตอง

  ก ทำขึ้น เพื่อ จัดการ กับ ขอมูล

  ข ตอง ใช เทคโนโลยี สมัยใหม ใน การ สราง

 คไม ตอง ตั้ง สมมุติฐาน ใน การ ทำ โครงงาน

  ง สามารถ ทำได เอง โดย ไม ตอง มี อาจารย 

   ที่ปรึกษา โครงงาน



118   คูมือครู  แผ น การ จัดการ เรียน รู เทคโนโลยีสารสนเทศ ม. 3

หนวยการเรียนรูที่2โปรแกรมภาษาขั้นพื้นฐาน

ชื่อ  ชั้น เลขที่

คำชี้แจง เลือกคำตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงคำตอบเดียว (ขอละ 1 คะแนน) 

 1.ขอใดหมายถึงวงจรพัฒนาโปรแกรม

  ก  ขั้นตอน การ เขียน โปรแกรม ภาษา

  ข  ขั้นตอน การ สราง ภาษา คอมพิวเตอร

 คขั้นตอน การ สราง เครื่อง คอมพิวเตอร

  ง  ขั้นตอน การ เขียน ระบบ ปฏิบัติ การ ภาษา

2.ขอใดคือประโยชนของการออกแบบ

 โปรแกรม

  ก ชวย สราง ตาราง การ ปฏิบัติ งาน

  ข ชวย ให เหน็ ทศิทาง หรอื การ ทำงาน โดย รวม 

ค ชวย ให เลือก ใช ภาษา คอมพิวเตอร ได   

 เหมาะสม

  ง ชวย ประหยัด คา ใชจาย ใน การ ทำงาน ดวย  

 วงจร พัฒนา โปรแกรม

3.ความผดิพลาดแบบใดที่คอมพวิเตอรจะแจง 

โดยอัตโนมัติในขณะทดสอบโปรแกรม

  ก การ เขียน โปรแกรม ที่ ผิด หลัก ไวยากรณ

  ข ตรรกะ ใน การ สั่งงาน ให คอมพิวเตอร   

 ทำงาน ผิด

 ค การ กำหนด ให ใช ตวัเลข ที ่ไม สามารถ นำมา  

 คำนวณ ได

  ง  ความ ผิด พลาด ที่เกิด ระหวาง การ ทำงาน  

 ของ โปรแกรม

4.โครงสรางของผงังานใดไมตองใชสญัลกัษณ

การ ตัดสินใจ

  ก  โครงสราง แบบ ทำซ้ำ

  ข  โครงสราง แบบ ทางเลือก

 ค โครงสราง แบบ เรียงลำดับ

  ง โครงสราง แบบ ทางเลือก ที่ นอยกวา

   3 ทาง

5.ผังงานใดที่จะแสดงเพียงขอมูลเขา

  การ ประมวลผล และ ขอมูล ออก เทานั้น

  ก ผังงาน ระบบ

  ข ผังงาน แบบ ทำซ้ำ

 ค ผังงาน โปรแกรม

  ง   ผังงาน แบบ ทางเลือก 

6.ขอใดกลาวถึงการเลือกใชโครงสรางเพื่อ

  เขียนโปรแกรมไดถูกตอง

  ก ควร ใช โครงสราง ที่ สามารถ แกไข ได   

 สะดวก ที่สุด

  ข ควร ใช โครงสราง ผังงาน ใน แบบ ที่ มี ความ  

 ซับซอน นอยที่สุด

 ค ควร ใช โครงสราง ผังงาน หลาย ๆ  แบบ  

 รวมกัน ใน โปรแกรม เดียว

  ง  ควร ใช โครงสราง ใน แบบ ที่ ใชได กับ   

 คอมพิวเตอร ของ ผูเขียน โปรแกรม

7.Notepadทำหนาที่ใดในการเขยีนโปรแกรม

ดวยHTML

  ก  คอมไพล

  ข  เขียน โคด

 ครัน โปรแกรม

  ง  ตรวจสอบ ภาษา

8.ขอใดคือลักษณะของโปรแกรมที่สรางจาก

HTML

  ก เปน เว็บเบราวเซอร ที่ ใช แสดง เว็บเพจ

  ข  เปน โปรแกรม ประยุกต ที่ ใช แสดง เว็บเพจ

 ค เปน เว็บเพจ ที่ แสดงผล บน เว็บเบราวเซอร

  ง  เปน โปรแกรม ระบบ ปฏิบัติ การ ที่ ใชกับ  

 เว็บเบราวเซอร
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9.ขอใดกลาวถึงJavaScriptไดถูกตอง
  ก ตอง เขียนรวม กับ HTML 
  ข เปน เครื่องมือ สำหรับรัน โปรแกรม
 ค ใช สราง มัลติ มีเดีย จาก คำ สั่ง สำเร็จรูป
  ง  ชวย นำเสนอ ขอมูล ประเภท รูปภาพ ใน  

 HTML

10.ขอใดที่ผูใชสามารถใชงานไดโดยไมตอง รู 
หลักการเขียนภาษาคอมพิวเตอร

  ก HTML
  ข JavaScrip
 ค FORTRAN
  ง   Macromedia Flash Professional 8
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หนวยการเรียนรูที่3การนำเสนองาน 

ชื่อ  ชั้น เลขที่

คำชี้แจง เลือกคำตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงคำตอบเดียว (ขอละ 1 คะแนน)

1.ขอใดมีบทบาทในการนำเสนองานมากที่สุด
  ก สื่อ
  ข งาน
 ค โพรโทคอล
  ง ผูนำ เสนองาน
2.ขอใดคือการนำเสนองานดวยการใช
 โพรโทคอลแบบไมเฉพาะ เจาะจง
  ก การ อบรม
  ข การ สัมมนา
 คการ โฆษณา สินคา
  ง การ ใช บทเรียน คอมพิวเตอร ชวย สอน
3.โทรทัศนทำหนาที่ใดในการนำเสนองาน
  ก สื่อ
  ข ผูรับ ขอมูล
 ค โพรโทคอล
  ง ผูนำ เสนองาน
4.ขอใดคือลักษณะของผูรับขอมูลเมื่อการนำ

เสนองาน ประสบผล สำเร็จ
  ก ยิ้ม และ พยักหนา
  ข ซักถาม ขอ สงสัย ตาม ความ สนใจ
 ค แสดง ความ คิดเห็น เพิ่มเติม ภายหลัง   

 การนำ เสนองาน
  ง เปลี่ยนแปลง พฤติกรรม ไป ตามที่
   ผูนำ เสนองาน ตองการ
 5. ขอ ใด ไมใชสิ่งที่ผูนำเสนองานควรปฏิบัติ
  ก ทำความ รูจัก กับ ผูรับ ขอมูล
  ข ฝกฝน กอน การ นำเสนอ จริง
 ค แตงกาย ให เหมาะสมกับ สถานที่
  ง เลิก การนำ เสนองาน กอน เวลา 
   5–10 นาที

6.ขอใดคืองานนำเสนอประเภทไฟลอิเล็ก-
 ทรอนิกส
  ก หนังสือ เรื่อง คอมพิวเตอร
  ข ขอมูล ที่ บันทึก ไว ใน แผน ซีดี
 ค ภาษา คอมพิวเตอร ที่ เขียน บน กระดาษ
  ง นามบัตร ของ ผูเชี่ยวชาญ ทาง ดาน ไฟล  

 อิเล็กทรอนิกส
7.ขอใดกลาวถึงเครื่องฉายภาพขามศีรษะได

ถูกตอง
  ก ตอง ใช ควบคู กับ แผนใส
  ข มี ลักษณะ การ ทำงาน แบบ ดิจิทัล
 ค เรียก อีก อยาง หนึ่ง วา โพร เจ กเตอร 
  ง ตอง รับสัญญาณ จาก คอมพิวเตอร
8.ฮารดแวรใดไมสามารถ  นำเสนอ ภาพ 
 เคลื่อนไหวได
  ก จอภาพ
  ข  โฮโล แกรม
 ค โพร เจ กเตอร
  ง เครื่องฉาย ภาพ โปรงใส
9.Windows Picture and Fax Viewer

เหมาะสำหรับนำเสนองานใด
  ก คลิปวิ ดี โอ สัตวเลี้ยง
  ข ภาพถาย งาน วัน ปใหม
 คขอความ อวยพร วันเกิด
  ง เพลง บรรเลง ประกอบ ภาพนิ่ง
10.เว็บไซตควรนำเสนอดวยซอฟตแวรใด
  ก My Computer
  ข Internet Explorer
 ค Windows Media Player
  ง Windows Picture and Fax Viewer
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หนวยการเรียนรูที่4MicrosoftPowerPoint
ชื่อ  ชั้น เลขที่

คำชี้แจง เลือกคำตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงคำตอบเดียว (ขอละ 1 คะแนน)

1.ขอใดคือลักษณะการนำเสนองานดวย

 MicrosoftPowerPoint

  ก วัตถุ ทึบแสง บน ฉากหลัง

  ข ภาพ เคลื่อนไหว บน เว็บเบราวเซอร

 ค แผน สไลด บน จอภาพ คอมพิวเตอร

  ง ภาพ มัลติ มีเดีย ที่ มี การ เคลื่อนไหว อยาง  

 สลับซับซอน

 2. ขอ ใดไมใชความสามารถของMicrosoft

 PowerPoint

  ก นำ เสนองาน ทีละ ตัวอักษร

  ข ตกแตง ภาพประกอบ ให ดู สมจริง

 คขาม ไป นำ เสนองาน ใน จุด ใด กอน ก็ได

  ง นำเสนอ ขอมูล ตัวอักษร ภาพนิ่ง 

   ภาพ เคลื่อนไหว และ เสียง

 3.ขอมูลท่ีนำเสนอดวยMicrosoftPowerPoint

ควรมีลักษณะอยางไร

  ก ไม ควร เปน ขอมูล ภาพ

  ข ละเอียด และ มี ปริมาณมาก

 ค สั้น เขา ใจงาย และ นาสนใจ

  ง นา เชื่อถือ และ เลือก ใช ศัพทเทคนิค 

   มาก ๆ

 4. ขอ ใด ไมใชสวนประกอบของหนาตาง

 โปรแกรมMicrosoftPowerPoint

  ก แถบ ชื่อเรื่อง

  ข บาน หนาตาง

 ค มุมมอง เอกสาร

  ง แถบ เลื่อน การนำ เสนองาน 

5.ขอใดคือวิธีการเรียกใชงานMicrosoft

 PowerPoint

  ก ดับเบิลคลิก ที่ ไอคอน มาย คอมพิวเตอร

  ข เลือก คลิก ชื่อ Microsoft PowerPoint  

 ที่ สตารต เมนู

 ค คลิก ขวา ที่ พื้น ที่วาง บน เดสกท็อป แลว   

 เลือก Open Microsoft PowerPoint

  ง  เลือก คลิก ที่ คำ สั่ง เชื่อมโยง ไป ยัง 

   Microsoft PowerPoint จาก แถบ เมนู 

   ของ Internet Explorer  

 6.ขอใดคือวิธีการพิมพขอความลงใน

 MicrosoftPowerPoint

  ก พิมพ ลง ใน แถบ สูตร

  ข พิมพ ลง ใน กลอง ขอความ

 ค พิมพ ลง ใน บันทึก ขอความ 

  ง พิมพ ลง บน พื้นที่ ใชงาน ได ทันที

 7. ขอ ใด ไมใชวัตถุในMicrosoftPowerPoint

  ก ตาราง

  ข กลอง ขอความ

 ค ภาพประกอบ ขอมูล

  ง พื้น หลัง ของ ภาพนิ่ง

8. เมื่อเรียกใช Microsoft PowerPoint จะ

ปรากฏมุมมองใดใหโดยอัตโนมัติ

  ก มุมมอง ปกติ

  ข  มุมมอง นำเสนอ ภาพนิ่ง

 ค มุมมอง ภาพนิ่ง แมแบบ

  ง มุมมอง ตัว เรียงลำดับ ภาพนิ่ง
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9.ขอใดหมายถึงภาพตัดปะในMicrosoft

 PowerPoint

  ก ภาพ ที่ ทำขึ้น เหมือน ผล งาน ทาง ศิลปะ

  ข ภาพ ท่ี สรางดวย Microsoft PowerPoint

 ค ภาพ ที ่สราง จาก ผู เชีย่วชาญ ทาง ดาน ศลิปะ 

ง ภาพ ที่อยู ใน คลัง ภาพ ของ Microsoft  

 PowerPoint

10.ขอใดหมายถึงแมแบบ

  ก ตัวอยาง งาน นำเสนอ

  ข รูปแบบ มาตรฐาน ที่ นิยม ใช กัน ทั่วไป

 ค รูปแบบ สำหรับ สรางงาน นำเสนอ แบบ   

 สำเร็จรูป

  ง รูปแบบ ของ การ สรางงาน นำเสนอ ที่ 

   สามารถ ลอกเลียนแบบ ได 
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แบบทดสอบปลายป

ชื่อ  ชั้น เลขที่

ตอนที่1 เลือกคำตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงคำตอบเดียว (ขอละ 1 คะแนน)

1.ขอใดคือวัตถุประสงคของโครงงาน
  ก เพื่อให ผูทำ โครงงาน มีความรู มากขึ้น
  ข เพื่อให ผูทำ โครงงาน รูจัก กัน มาก ยิ่งขึ้น
 ค เพื่อให ผูทำ โครงงาน ไดรับ การ ยอมรับ  

 จาก สังคม
  ง เพื่อให ผูทำ โครงงาน ประยุกต ใช ความรู 
   ได จริงใน ชีวิต ประจำ วัน
2.ขอใดคือโครงงานที่เปนการรวบรวมขอมูล
  ก โครงงาน การ ทดลอง ใช เซิรช เอนจิ้น
  ข โครงงาน เครื่องวัด สภาพ กรดของสสาร
 ค โครงงาน สำรวจ จำนวน นักเรียน ที่มา   

 โรงเรียน สาย
  ง โครงงาน ซอฟตแวร สงเสริม การ เรียนรู  

 คอมพิวเตอร
3.ขอใดคือจุดประสงคของโครงงานที่เปนการ

คนควาและทดลอง
  ก เพื่อ พัฒนา โครงงาน วิทยาศาสตร
  ข เพื่อ ตอบ ปญหา หรือ สมมุติฐาน ที่ ตั้งไว
 ค เพื่อ สำรวจ ความ คิดเห็น ของ คน สวนมาก
  ง เพื่อ รวบรวม ปญหา หรือ สมมุติฐาน ที่   

 เกี่ยวของ
 4. “โครงงานเครือ่งฟอกอากาศพลงัแสงอาทติย” 

เปนโครงงานประเภทใด
  ก โครงงาน ที่ เปนการ รวบรวม ขอมูล
  ข โครงงาน ที่ เปนการ ประดิษฐ คิดคน
 ค โครงงาน ที่ เปนการ คนควา และ ทดลอง
  ง โครงงาน ที่ เปนการ ศึกษา ความรู ทฤษฎี  

 หลักการ และ แนวคิด ใหม 

5.ใครควรทำโครงงานที่เปนการศึกษาความรู
ทÄษ®ีหลักการและแนวคิดใหมมากที่สุด

  ก ตา ตองการ สราง เครื่อง ยอย ขยะ
  ข นา ตองการ พิสูจน วา สม มี วิตามิน สูงกวา  

 มะนาว
 ค ยา ตองการ ทำ ดัชนี คำ สำคัญ ทาง คอม-
    พิวเตอร
  ง สา ตองการ ให ชุมชน ยึด หลักการ ดำเนิน  

 ชีวิต แบบ เศรษฐกิจ พอเพียง
6.ขอใดกลาวถึงโครงงานที่เปนการประดิษฐ

คิดคนไดถูกตอง
  ก เปนการ ศึกษา เกี่ยวกับ ทฤษฎี ที่ยอมรับ  

 โดย ทั่วไป
  ข เปน โครงงาน ที่ ประหยัด คา ใชจาย และ  

 ใชเวลา ทำ นอยที่สุด
 ค เปน โครงงาน ที่ ตอง ใช คอมพิวเตอร มา ใช 

 ใน การ สราง อุปกรณ
  ง เปน การนำ ความรู ไป สราง เครือ่งมอื ที ่ใชได 

 จริง ใน ชีวิต ประจำวัน
7.ขอใดกลาวถึงหัวขอโครงงานไดถูกตอง
  ก ม ีเฉพาะ ใน โครงงาน ที ่เปนการ คนควา และ 

 ทดลอง เทานั้น
  ข ชวย แสดง ลักษณะ ของ ภาระ งาน ที่ ผูทำ  

 โครงงาน ตองการ ทำ
 ค ควร แสดงชือ่ ของ สถาบนั การ ศกึษา และ ชือ่ 

 ของ ผูทำ โครงงาน ดวย
  ง เปน สิ่ง  สุดทายที่ควร กำหนด เพื่อให ตรง  

 กับ เนื้อหา ของ โครงงาน
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  8.“อังศุมาลินชอบการทำอาหารและมีความรู
ดานวัฒนธรรมไทย” อังศุมาลินควรเลือก
หัวขอโครงงานใด

  ก โครงงาน ขนมไทย สี่ ภาค
  ข โครง งานวิจัย สารเคมี ใน บะหม่ี ก่ึง สำเร็จรูป
 ค โครงงาน การ สงออก อาหาร ไทย ไป   

 ประเทศ เพื่อนบาน
  ง โครงงาน การ ศึกษา ความชอบ รับประทาน  

 ผล ไม ของ เด็ก อายุ 6–12 ป
 9. ขอ ใด ไมใชสิ่งที่ควรพิจารณาในการเลือก

หัวขอโครงงาน
  ก  ความชอบ ของ ผูทำ โครงงาน
  ข ความ ถนัด ของ ผูทำ โครงงาน
 ค ความ งาย ของ เนื้อหา โครงงาน
  ง ความ เปนไปได ใน การ ทำ โครงงาน
10. ขอ ใดไมใชขอมลูในตารางการศกึษาคนควา

เพื่อทำโครงงาน
  ก  ระยะเวลา
  ข หัวขอ หลัก
 ค แหลงขอมูล
  ง ผู รับผิดชอบ
11.การศึกษาโครงงานของผูอื่นสำคัญอยางไร
  ก เพื่อ มี แนว ทางใน การ ทำ โครงงาน
  ข เพื่อ ทำความ รูจัก กับ ผู ที่ ทำ โครงงาน ใน  

 หัวขอ เดียวกัน
 ค เพื่อ ความ รวดเร็ว ใน การ คัดลอก ขอมูล  

 จาก โครงงาน ของ ผูอื่น 
  ง เพื่อ ไม ให ทำ โครงงาน ซ้ำ กับ ผูอื่น และ ใช  

 เปนแนว ทางใน การ พัฒนา โครงงาน
12.ขอใดคือหลักการกำหนดแหลงขอมูล
  ก กำหนด แหลงขอมูล ให ได มาก ที่สุด
  ข เลือก เฉพาะ แหลงขอมูล ที่ นา เชื่อถือ
 ค ตอง เปน แหลงขอมูล ประเภท สถานที่   

 เทานั้น
  ง ควร เปน แหลงขอมูล ที่ ให ขอมูล ได 
   หลากหลาย

13.ขอใดคือหลักในการปฏิบัติตามตารางการ
ศึกษาคนควาเพื่อทำโครงงาน

  ก ศึกษา คนควา เฉพาะ หัวขอยอย ที่ สำคัญ  
 เทานั้น

  ข ศึกษา คนควา ให ได มากกวา ที่ ตาราง   
 กำหนด

 ค ศกึษา คนควา ตามที ่ได กำหนด ไว ใน ตาราง  
 ให มาก ที่สุด

  ง ศึกษา คนควา ตาม ความ เหมาะสม โดย
    ไม ตอง ปฏิบัติ ตาม ตาราง ก็ได
14.ขอใดกลาวถึงเคาโครงของโครงงานไดถูกตอง
  ก ควร นำเสนอ หัวขอ โครงงาน ที่ สนใจ 
   มากกวา 3 ชื่อ
  ข ควร จัด ทำเปน เอกสาร อิเล็กทรอนิกส เพื่อ  

 สะดวก ตอ การ แกไข
 คควร นำเสนอ รายละเอียด ใน การ ทำ   

 โครงงาน ที่ ตน เอง สนใจ
  ง ไม จำเปน ตอง ไดรับ ความ เห็นชอบ จาก  

 อาจารย ที่ปรึกษา โครงงาน
15.ขอใดคือหลักการกำหนดจุดประสงค
 ในเคาโครงของโครงงาน
  ก ตอง มี ความ นาสนใจ
  ข ตอง มี ขอ เดียว เทานั้น
 ค ตอง วัด และ ประเมินผล ได อยาง เปน รูปธรรม 

ง ตอง แสดง รายละเอียด เกี่ยวกับ ขอมูล
   ตาง ๆ ใน โครงงาน
16. ขอ ใดไมใชขอมูลในเคาโครงของโครงงาน 

ก เอกสาร อางอิง
  ข ผล ที่ คาดวา จะ ไดรับ
 คขั้นตอน การ ทำ โครงงาน
  ง ขอ เสนอแนะ ใน การ ทำ โครงงาน
17. ขอ ใด ไมใชลักษณะของรายงานที่ดี
  ก นำเสนอ ขอมูล ตาม ความ เปนจริง
  ข ใช เคาโครง ของ โครงงาน มา ปรับปรุง
 ค นำเสนอ เฉพาะ ผล สำเร็จ ของ โครงงาน
  ง  ใช ภาษา ที่ เขา ใจงาย กระชับ และ ชัดเจน
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 18.ขอใดกลาวถึงคูมือการใชงานไมถูกตอง
  ก ชวย แนะนำ วิธีการ ใชงาน โครงงาน
  ข เปนการ ระบุ วัสดุ และ อุปกรณ ที่ ตอง ใช
 ค มี เฉพาะ โครงงาน ที่ เปนการ ประดิษฐ   

 คิดคน เทานั้น
  ง เพื่อให สามารถ นำ โครงงาน ไป ใชได อยาง 

  มี ประสิทธิภาพ สูงสุด
19.ขอใดเปนจุดประสงคหลักของการนำเสนอ

และเผยแพรโครงงาน
  ก เพือ่ ปองกนั ไม ให ผูอืน่ เลยีนแบบ โครงงาน  

 ของ ตน
  ข เพื่อ เปน เกียรติ ตอ อาจารย ที่ปรึกษา   

 โครงงาน
 คเพื่อ ปฏิบัติ ตามกฎหมาย ลิขสิทธิ์ เกี่ยวกับ  

 การ ทำ โครงงาน
  ง เพือ่ให ผูอืน่ นำ โครงงาน ดงักลาว ไป พฒันา  

 และ ใช ใน ชีวิต ประจำวัน
20.โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศสงเสรมิและ

ชวยแกปญหาการทำงานดานใด
  ก ดาน เศรษฐกิจ
  ข ดาน สิ่งแวดลอม
 คดาน การ จัดการ ขอมูล
  ง ดาน การ ประดิษฐ คิดคน
21.ขอใดคือจุดประสงคของวงจรพัฒนา
 โปรแกรม
  ก เพื่อ สราง ระบบ งาน ใหม ๆ ขึ้น มา
  ข เพือ่ สราง บคุลากร ที ่ม ีคณุภาพ ใน ระบบ งาน  

 นั้น ๆ
 ค เพื่อ ใช คอมพิวเตอร แทน การ ใช แรงงาน  

 จาก มนุษย
  ง เพื่อ แกปญหา และ สงเสริม การ ทำงาน ใน  

 ระบบ งาน หนึ่ง ๆ
22. ขอ ใดไมใชสิง่ที่ตองพจิารณาในการวเิคราะห

ปญหาในวงจรพัฒนาโปรแกรม
  ก Input ค System
  ข Output ง Process 

 23.รหัสจำลองคืออะไร
  ก ภาษา คอมพิวเตอร ขั้น พื้นฐาน
  ข ซอฟตแวร ระบบ ปฏิบัติ การ ขั้น พื้นฐาน
 คเครื่องมือ ที่ ใช ใน การ ออกแบบ โปรแกรม
  ง รหัส ที่ ใช ติดตอ สื่อสาร ระหวาง ผูเขียน   

 โปรแกรม
24. “โนบิตะตองการสรางวงจรพัฒนาโปรแกรม

เพือ่แกปญหาดานกราฟก”โนบติะควรเลอืก
ใชโปรแกรมภาษาใด

  ก ภาษา โคบอล
  ข ภาษา ฟอรแทรน
 ค ภาษาซี พลัสพลัส
  ง ภาษา แอสเซมบลี
25.ภาษาซีพลัสพลัสเหมาะสำหรับการสราง

โปรแกรมที่มีลักษณะอยางไร
  ก มี ความ ยืดหยุน
  ข มี ความ สวยงาม
 คมี การ คำนวณ ที่ สลับซับซอน
  ง มี การ สราง และ พัฒนา มาจาก ภาษา   

 คอมพิวเตอร อื่น 
26.ขอใดคือขอผิดพลาดในวงจรพัฒนาโปรแกรม 

ที่สามารถแกไขไดยากที่สุด
  ก การ เขียน โปรแกรม ที่ ผิด หลัก ไวยากรณ
  ข วงจร พัฒนา โปรแกรม ที่ ออกแบบ ไว   

 ไมถูกตอง
 ค ตรรกะ ใน การ สั่งงาน ให คอมพิวเตอร   

 ทำงาน ผิด
  ง ความ ผิด พลาด ที่เกิด ระหวาง การ ทำงาน  

 ของ โปรแกรม
27. ขอ ใด ไมใชวิธีการตรวจสอบความถูกตอง 

ของโปรแกรม
  ก ใสขอมูล ที่ ทราบ ผลลัพธ อยู แลว
  ข ใสขอมูล ที่ ทราบ วา ไมมีทางเปนไปได  

ค ใสขอมูล ตัวเลข ที่ ไม สามารถ คำนวณ ได
  ง ใสขอมูล ภาษา คอมพิวเตอร ปองกัน การ  

 คำนวณ ผิด พลาด
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28.ขอใดคือประโยชนของผังงาน

  ก  ชวย แก ไขความ ผิด พลาด ของ โปรแกรม

  ข ชวย เพิ่ม ประสิทธิภาพ การ ทำงาน ของ   

 โปรแกรม

 คชวย ตรวจสอบ การ ทำงาน ของ ผูเขียน   

 โปรแกรม

  ง  ชวย แสดง ขัน้ตอน และ ลกัษณะ การ ทำงาน 

  ของ โปรแกรม

29.ขอใดกลาวถึงทิศทางการไหลของขอมูลใน

 ผังงานไดถูกตอง

  ก ควร มี ทิศทาง จาก บน ลง ลาง หรือ ซาย ไป ขวา

  ข ควร มี ทิศทาง จาก ซาย ไป ขวาโด ยวน เปน  

 วงจร

 ค ไมมี ทิศทาง การ ไหล ที่ แนนอน ขึ้นอยู กับ  

 รูปแบบ ของ ผังงาน

  ง ควร มี เสน การ ไหล ที่ ตัดกัน ไป มา ใน   

 กระบวนการ ทำงาน

30.“ไจแอนทเดินเขารานตัดผมตัดผมแลวได

ทรงผมที่ตองการ”จากขอความดงักลาวควร

เขียน ผังงาน ประเภท ใด

  ก ผังงาน ระบบ

  ข ผังงาน โปรแกรม

 ค ผังงาน วิเคราะห ระบบ

  ง ผังงาน วงจร พัฒนา โปรแกรม 

31.“โปรแกรมตรวจสอบความสูงของนักเรียน

ในทมีบาสเกตบอลที่กำหนดใหผูสงูกวา170

เซนติเมตรเทานั้นจึงจะสามารถเขารวมทีม

ได” โปรแกรมดังกลาวควรเขียนโครงสราง 

ผังงาน แบบ ใด

  ก โครงสราง แบบ ทำซ้ำ

  ข โครงสราง แบบ ทางเลือก

 คโครงสราง แบบ เรียงลำดับ

  ง โครงสราง แบบ ทิศทาง เดียว

32.โครงสรางของผังงานแบบใดที่ไมสามารถ 

กำหนดระยะเวลาในการทำไดชัดเจน

  ก โครงสราง แบบ ทำซ้ำ

  ข โครงสราง แบบ ทางเลือก

 ค โครงสราง แบบ เรียงลำดับ

  ง โครงสราง แบบ ทิศทาง เดียว

33.ขอมูลลักษณะใดควรนำมาเขียนผังงาน

 โปรแกรม

  ก การ เจริญ เติบโต ของ กบ ใน 3 วัย

  ข การ ซอม โทรทัศน ที่ ใช เพียง ไขควง เทานั้น

 ค การ ประกอบ อาหาร ที ่แสดง ขัน้ตอน การ ทำ  

 อยาง ละเอียด 

  ง การ ใช เซริช เอนจิน้ ที ่พจิารณา จาก ปรมิาณ  

 ของ ขอมูล มากกวา วิธีการ คนหา 

34.ขอใดไมใชขั้นตอนในการสรางโปรแกรม

  ก การ คอมไพล

  ข การ เขียน โคด

 คการรัน โปรแกรม

  ง การ วิเคราะห ผูใช ระบบ

35.ขอใดคือประโยชนของเท็กซเอดิเตอร

  ก ชวย ใน การ เขียน ภาษา คอมพิวเตอร

  ข ชวย นำเสนอ โปรแกรม คอมพิวเตอร

 ค ชวย แปลง ภาษา คอมพิวเตอร ให อยู ใน  

 รูปแบบ ของ กราฟก

  ง ชวย ติดตอ สื่อสาร ระหวาง โปรแกรม 

   สำหรับรัน กับ คอมไพเลอ ร

36.โครงสรางพื้นฐานของHTMLคำสั่ง

 <TITLE>…</TITLE>จะตองอยูภายใน

 คำสั่งใด

  ก <TEXT>…</TEXT>

  ข <DATA>…</DATA>

 ค <HEAD>…</HEAD>

  ง <BODY>…</BODY>
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37.การบันทึกไฟลงานให Notepad นำเสนอ
ขอมูลบนเว็บเบราวเซอรไดจะตองใช

  นามสกุลใด
  ก .txt ค .bmp
  ข  .doc ง .html
38.ขอใดกลาวถึงแท็กไมถูกตอง
  ก คำ สั่ง จะ อยู ใน สัญลักษณ <…>
  ข เปน หลักการ เขียน คำ สั่ง HTML
 ค ตอง มี <TAG>…</TAG> กอน ใช HTML
  ง ประกอบ ไป ดวย เปด คำ สั่ง และ ปด คำ สั่ง  

 ทุกครั้ง 
39.ขอใดคอืความหมายของ<AHREF=“http:// 

www.html.com”>WEBSITE</A>
  ก ตองการ แสดงวา http://www.html.com  

 เปน เว็บไซต
  ข ตองการ ให ผู คลิก WEBSITE เชื่อมโยง  

 ไป ยัง http://www.html.com
 ค ตอง การนำ รูปภาพ ชื่อ WEBSITE จาก  

 http://www.html.com มา แสดงผล
  ง ตองการ ตั้งชื่อ เว็บเพจ เปน WEBSITE  

 และ มี ที่อยู เปน http://www.html.com 
40.คำสั่ง <BODY>…</BODY> มีประโยชน

อยางไร
  ก ชวย แสดงชื่อ ของ เว็บเพจ
  ข ชวย บอก ขนาด ของ เว็บเพจ
 ค ชวย แสดง ขอมูล บน เว็บเพจ
  ง ชวย บอกชื่อ ภาษา ที่ ใช เขียน เว็บเพจ
41.ขอใดกลาวถึงJavaScriptไดถูกตอง
  ก ไม สามารถ สราง โปรแกรม ได ดวย ตน เอง
  ข ไม ตอง ใช เครื่องหมาย แท็ก ใน การ เขียน  

 โปรแกรม
 ค ชวย ให HTML คอมไพล ได โดย ไม ตอง ใช  

 เว็บเบราวเซอร
  ง ชวย ให HTML รนั โปรแกรม ได โดย ไม ตอง  

 ใช เว็บเบราวเซอร 

42. ขอ ใดไมใชลักษณะเดนของJavaScript
  ก สามารถ โตตอบ กับ ผูใชงาน ได
  ข สามารถ นำเสนอ ขอมูล ใน รูปแบบ ของ มัลติ-  

 มีเดีย 
  ค สนบัสนนุ การ เขียน ผังงาน โครงสราง แบบ 

 ทางเลือก
  ง สนบัสนนุ การ เขียน ผังงาน โครงสราง แบบ  

 เรียงลำดับ  
ใชคำสั่งตอไปนี้ตอบคำถามขอ43–45
 <script language=“JavaScript”>…</script>
43.ขอใดคือความหมายของคำสั่งนี้
  ก ให แทรก ภาษา JavaScript ลง ใน คำ สั่ง
  ข ให เชื่อมโยง ไป ยัง คำ สั่ง ไฟล JavaScript
 ค ให รูปภาพ ชื่อ JavaScript มี ขนาด เต็ม  

 หนาจอ
  ง ให เปลี่ยน ภาษา ที่ ใช ทั้งหมด เปน 
   JavaScript
44.ผูเขียนโปรแกรมตองแทรกคำสั่งของ
 JavaScriptบริเวณใด
  ก แทน ...
  ข แทน JavaScript
 ค แทน “JavaScript”
  ง แทน script language
45.ผูเขียนโปรแกรมตองแทรกคำสั่งในสวนใด

ของHTML
  ก สวนทาย
  ข สวน เนื้อหา
 ค สวน ใด ก็ได
  ง สวน หัวเรื่อง
46.ขอใดคือลักษณะของไฟล Include ใน

JavaScript
  ก มี นามสกุล .js
  ข มี ขนาด ไม เกิน 100 MB.
 ค อยู ภายใน เครื่องหมาย /.../
  ง เขียน ดวย ภาษา HTML เทานั้น
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47. ขอ ใด ไมใชผลงานที่สรางจากJavaScript
  ก ทำให ตัวอักษร เคลื่อนไหว
  ข นาฬิกา แสดง เวลา ตาม ความ เปนจริง
 ค ชือ่ เวบ็เพจ บน แถบ ชือ่เรือ่ง ของ เวบ็เบราว- 

 เซอร
  ง หาม ไม ให ผูใช คดัลอก ขอมลู ที ่นำเสนอ บน  

 เว็บเบราวเซอร
48.ขอใดกลาวถึงMacromediaFlash
 Professional8ไดถูกตอง
  ก เปน ภาษา คอมพิวเตอร ท่ี แทรก ใน HTML
  ข เปน โปรแกรม สำเรจ็รปู สำหรบั สราง มลัต-ิ 

  มีเดีย
 ค เปน เว็บเพจ ที่ นำเสนอ ขอมูล บน เว็บ-
   เบราวเซอร
  ง เปน โปรแกรม ท่ีชวย ให คอมพิวเตอร รองรับ  

 การนำ เสนองาน ใน รูปแบบ มัลติ มีเดีย
49.เสนเวลามีความสำคญัตอการเคลือ่นไหวของ

วัตถุอยางไร
  ก เสน เวลา นอย จะ ทำให วัตถุ เคลื่อนไหว ชา
  ข เสน เวลา นอย จะ ทำให วัตถุ เคลื่อนไหว เร็ว
 ค เสน เวลา นอย จะ ทำให วตัถ ุม ีความ ละเอยีด  

 มากขึ้น
  ง เสน เวลา นอย จะ ทำให วตัถ ุม ีความ ละเอยีด  

 นอยลง
50.รูปภาพที่สรางใน Macromedia Flash

Professional8มีลักษณะอยางไร
  ก  เกิด จาก การ รวมตัว ของ Pixel 
  ข เมื่อ ลด ขนาด จะ ทำให ไม คมชัด
 ค เมื่อ ขยาย ขนาด จะ ทำให เกิด รอยแตก 
  ง เกิด จาก การ คำนวณ ทาง คณิตศาสตร 
51.ภาพเคลื่อนไหวใดสรางจากการใชคำสั่ง
 CreateMotionTween
  ก มือ กำ และแบ สลับ ไป มา
  ข วงกลม กลาย เปน ดอกไม
 ค ดินสอ เปลี่ยนสี ไป เรื่อย ๆ
  ง เรือ แลน จาก ดานซาย ไป ดานขวา

52.ขอใดคือขอกำหนดของการเคลื่อนที่แบบ
 เปลี่ยนรูปราง
  ก รูปภาพ นั้น จะ ตอง ไมมี สี
  ข รูปภาพ นั้น จะ ตอง เปน Raster
 ครูปภาพ นั้น จะ ตอง ไมได จัดกลุม
  ง รูปภาพ นั้น จะ ตอง เปลี่ยน จาก รูปทรง  

 เรขาคณิต ไป เปน วัตถุ อื่น
53.“ซูเนโอะทำโฆษณาจำหนายยาสีฟนผานทาง

รายการวิทยุ”ซูเนโอะใชโพรโทคอลแบบใด
  ก แบบ ทั่วไป
  ข แบบ เฉพาะ เจาะจง
 คแบบ ไม เฉพาะ เจาะจง
  ง แบบ ผูนำ เสนองาน มี บทบาท โดย ตรง
54. “โกโบริคุยกับมะลิเกี่ยวกับขาวการขึ้นราคา

ไขไก”โกโบริทำหนาท่ีใดในการนำเสนองาน
  ก ผูรับ ขอมูล
  ข โพรโทคอล
 ค ผูนำ เสนองาน
  ง ไมได ทำหนาที ่ใด เนือ่งจากโก โบร ิไมได เปน  

 ผูจำหนาย ไขไก
55.ขอใดคือวัตถุประสงคของการฝกอบรม
   ก เพื่อให ไดรับ การ ยอมรับ และ เชื่อ ใน สิ่ง ที่  

 นำเสนอ 
  ค เพื่อให ผูรับ ขอมูล คลอยตาม และ ชื่นชม 

 ผูนำ เสนองาน 
  ข เพ่ือให ไดรับ การ อนุมัติ หรือ ความ เห็นชอบ
   จาก ผูรับขอมูล    
  ง เพ่ือให ผูรับ ขอมูล มี พฤติกรรม เปล่ียนแปลง 

  ไปตามความ ตองการ 
56. ขอ ใด ไมใชการ กระทำ ใน ขั้น เตรียมตัว ของ 

ผูนำ เสนองาน
  ก วิเคราะห ผูรับ ขอมูล
  ข เลือก ใช โพรโทคอล ที่ เหมาะสม
 ค ทำความ เขาใจ กับ งาน ที่ นำเสนอ
  ง แจก บทสรุป ของ งาน ที่ ตองการ นำเสนอ
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57. “โดเรมอนตองนำเสนองานในเวลาท่ีนานมาก”  
โดเรมอนควรปฏิบัติอยางไร

  ก ขอ ลด เวลา ใน การนำ เสนองาน
  ข ยกตัวอยาง ที่ เกี่ยวกับ งาน เพิ่ม มากขึ้น
 ค เขา ชา กวา เวลา ที่ กำหนด และ ออก กอน  

 หมด เวลา 
  ง แจง แก ผูรับ ขอมูล วา อาจจะ เลิก นำ เสนอ  

 งาน กอน เวลา  
58. “โนบิตะใชคอมพิวเตอรไมเปนและตองการ

นำเสนองานใหมีความนาเชือ่ถอื”โนบติะควร 
เลือกนำเสนองานในรูปแบบใด

  ก เว็บไซต
  ข รายงาน
 ค เอกสาร อิเล็กทรอนิกส
  ง เครื่องฉาย ภาพ ขาม ศีรษะ
59.ไอคอนเปนสัญลักษณที่เกี่ยวของกับการ

นำเสนอ ขอมูล ประเภท ใด
  ก แผนใส
  ข สิ่งพิมพ
 ค วัตถุ ทึบแสง
  ง ไฟล อิเล็กทรอนิกส
60.ขอใดกลาวถึงการใชเทคโนโลยีในการนำ
 เสนองานไดถูกตอง
  ก ตอง ใช ควบคู กับ คอมพิวเตอร เทานั้น
  ข ใชได กับ โพรโทคอล ท่ี เฉพาะ เจาะจง เทาน้ัน
 คตอง ใช ทั้ง ฮารดแวร และ ซอฟตแวร ใน  

 การนำ เสนองาน
  ง ม ีความ นา เชือ่ถอื กวา การ นำเสนอ ขอมลู ใน  

 รูปแบบ ไฟล อิเล็กทรอนิกส
61.ขอใดคือขอมูลที่ไดจากการนำเสนอดวย
 เครื่องฉายภาพขามศีรษะ
  ก ภาพนิ่ง 2 มิติ
  ข ภาพ เคลื่อนไหว 2 มิติ
 ค ภาพ วัตถุ ทึบแสง 3 มิติ
  ง ภาพนิ่ง ประกอบ เสียง บรรยาย

62.เทคโนโลยีที่ใชในการนำเสนองานใดไมตอง
เชื่อมตอกับคอมพิวเตอรหรือเทคโนโลยีอื่น

  ก ลำโพง
  ข แอลซีดี โพร เจ กเตอร
 ค จอภาพ แบบ พลาสมา
  ง เครื่องฉาย ภาพ โปรงใส
63.ขอใดคือขอดีของดีแอลพีโพรเจกเตอร
  ก มี ราคาถูก
  ข  มี พัดลม ขนาดใหญ
 ค ภาพ ที่ ได มี ความ สมจริง
  ง ไม ตอง เชื่อม ตอ คอมพิวเตอร
64.ซอฟตแวรใดสามารถเรยีกใชไดจากไอคอน

มายคอมพิวเตอร
  ก Hologram
  ข Internet Explorer
 คWindows Media Player
  ง Windows Picture and Fax Viewer 
65.สญัลกัษณz z ในWindowsMediaPlayer

ทำหนาที่อะไร
  ก ปด การนำ เสนองาน
  ข เปดงาน ที่ ตองการ นำเสนอ
 ค หยุด การนำ เสนองาน ชั่วคราว
  ง ปรับ ความ คมชัด ของ การนำ เสนองาน
66. ขอ ใดไมใชความสามารถของWindows
 PictureandFaxViewer
  ก นำเสนอ ภาพนิ่ง
  ข แสดง ภาพนิ่ง แบบ อัตโนมัติ
 คพิมพ ขอความ เพิ่ม ใน ภาพนิ่ง
  ง เปลี่ยน ภาพนิ่ง เปน ภาพ เคลื่อนไหว
67. ขอ ใด ไมใชความสามารถของกลองขอความ

ในMicrosoftPowerPoint
  ก หมุน ได 360 องศา
  ข เคลื่อนที่ ไป มา บน ภาพนิ่ง ได
 ค แทรก เสียง บรรยาย ภาพนิ่ง ได
  ง ขยาย ขนาด ความ กวาง และ ความ สูง ได
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68.งานนำเสนอที่สรางจากMicrosoftPower 

Pointเหมาะสำหรับนำเสนองานในรูปแบบใด

  ก นำเสนอ บน เว็บเบราวเซอร

  ข นำเสนอ ประกอบการ บรรยาย

 คบันทึก ลง ใน แผน ซีดี เพื่อให ผูรับ ขอมูล 

   พก พาไป ใช ดวย ตน เอง

  ง บันทึก ลง ใน คอมพิวเตอร เพื่อให ผูรับ 

   ขอมูล แกไข ขอมูล ที่ นำเสนอ ได

69.ขอใดกลาวถึงบานหนาตางในสวนประกอบ

ของMicrosoftPowerPointไดถูกตอง

  ก ใช แสดง ปุม คำ สั่ง ที่ ใช บอย ๆ

  ข ปรับ เปลี่ยนไป ตาม เครื่องมือ ที่ กำลัง 

   ใชงาน

 คใช แสดง ภาพนิง่ ทัง้หมด ทีอ่ยู ใน Microsoft  

 PowerPoint

  ง เปน สวนประกอบ ที ่ม ีพืน้ที ่ใชงาน มาก ทีส่ดุ  

 ใน หนาตาง โปรแกรม Microsoft Power 

 Point

70. “ฮาโตริตองการดูจำนวนภาพนิ่งทั้งหมด” 

  ฮาโตริควรดูจากสวนประกอบใดในหนาตาง

โปรแกรมMicrosoftPowerPoint

  ก  ภาพนิ่ง

  ข  แถบ เมนูคำสั่ง

 ค บาน หนาตาง งาน

  ง  แถบ แสดง สถานะ 

71.ใครควรเลือกใชInternetExplorerนำเสนอ

งานมากที่สุด

  ก ทา เคชิ ตอง การนำ เสนองาน ไป ยัง ทั่วโลก

  ข  โดเร มี ตอง การนำ เสนองาน ที่ เปน ภาพนิ่ง

 ค ไจโกะ ตอง การนำ เสนองาน ที่ เปน

    ภาพ เคลื่อนไหว

  ง ชิชิ มารุ ตอง การนำ เสนองาน ที่ เปน เสียง  

 บรรยาย ประกอบ ภาพ เคลื่อนไหว 

72.ขอใดคือวิธีการเรียกใชแมแบบ

  ก คลิก ขวา ที่ แถบ เมนู เลือก ออกแบบ   

 ภาพนิ่ง

  ข คลิก รูปแบบ ที่ เมนู คำ สั่ง เลือก ออกแบบ  

 ภาพนิ่ง

 ค ดับเบิลคลิก ที่ บาน หนาตาง งาน เลือก   

 ออกแบบ ภาพนิ่ง

  ง แด รก เมาส บน ภาพนิ่ง จนกวา จะ ปรากฏ  

 แมแบบ ที่ ตองการ 

73.ภาพนิ่งใดที่จะมีลักษณะของแมแบบ

  แตกตางกัน

  ก ภาพนิ่ง แรก กับ ภาพนิ่ง ตอไป

  ข ภาพนิ่ง แรก กับ ภาพนิ่ง สุดทาย

 คภาพนิ่ง ทั้งหมด กับ ภาพนิ่ง สุดทาย

  ง ภาพนิ่ง แรก กับ ภาพนิ่ง ที่ แทรก เพิ่มเติม

74.ใครควรเลือกใชมุมมองปกติมากที่สุด

  ก ฮา นะ ตองการ คัดลอก ภาพนิ่ง ที่ 3

  ข ทา นะ ตอง การนำ เสนองาน ให ผูอื่น ดู

 ค โฮชิโร ตองการ เรียงลำดับ ของ ภาพน่ิง ใหม

  ง ทาโร ตองการ พมิพ งาน นำเสนอ ใน รปูแบบ  

 เอกสาร สิ่งพิมพ

 75.การบันทึกงานนำเสนอแบบใดสามารถ

 กำหนดชื่องานนำเสนอได

  ก บันทึก

  ข บันทึก ชื่อ

 ค บันทึก เปน

  ง บันทึก อัตโนมัติ

76.การใชคำส่ังใดชวยสรางเอกสารส่ิงพิมพที่มี

ภาพนิ่ง9หนาในแผนเดียวกัน

  ก ภาพนิ่ง

  ข หนา บันทึก ยอ

 ค มุมมอง เคา ราง

  ง เอกสาร ประกอบคำ บรรยาย
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77. “นิชคุณไมสามารถสั่งพิมพงานนำเสนอใน
รูปแบบสิ่งพิมพได”นิชคุณควรปฏิบัติ

  อยางไร
  ก ตรวจสอบ เครื่องพิมพ
  ข ตรวจสอบ การ เชื่อม ตอ อินเทอรเน็ต
 ค ปด และ เปด เครื่อง คอมพิวเตอร ใหม
  ง ติดตั้ง Microsoft PowerPoint ใหม
78. “มิยาโกะตองการนำเสนอรูปภาพตนเองใน

Microsoft PowerPoint” มิยาโกะควรใช 
คำสั่งใด

  ก แทรก รูปภาพ ตัดปะ
  ข แทรก รูปภาพ จาก แฟม
 ค แทรก รูปภาพ ผู สรางงาน นำเสนอ
  ง แทรก รูปภาพ จาก มาย คอมพิวเตอร

79.คำสั่งใดไมสามารถสั่งไดจากหนาตางการ
 พิมพ
  ก เติม เสน กรอบ ให ภาพนิ่ง
  ข พิมพ เอกสาร ดวย ระดับ สีเทา
 ค สั่งให พิมพ เอกสาร ดวย เครื่อง ที่ 2
  ง เติม ขอความ ที่ หัว กระดาษ ของ เอกสาร
    ที่ พิมพ 
80. “กุลิโกะตองการยอนกลับไปนำเสนอภาพนิ่ง

ที่เคยนำเสนอไปแลว”กุลิโกะควรปฏิบัติ
  อยางไร
  ก กด แปน Enter 
  ข กด แปน Spacebar 
 ค กด แปน Backspace 
  ง กด หมาย เลขหนา ของ ภาพนิ่ง ที่ ตองการ  

ตอนที่2 ตอบคำถามตอไปนี้ (ขอละ 2 คะแนน) 

 1. การนำเสนองานแบงเปนกี่ประเภท อะไรบาง  

 2. การทำโครงงานแบงเปนกี่ขั้นตอน อะไรบาง

3. ภาพนิ่งใน Microsoft PowerPoint หมายถึงอะไร  

 4. วงจรพัฒนาโปรแกรมแบงเปนกี่ขั้นตอน อะไรบาง

3ประเภทคือการบรรยายสรุปการนำเสนอและการ
ฝกอบรม

6 ขั้นตอน คือ การคัดเลือกหัวขอโครงงาน การศึกษา 

สวนประกอบของหนาตางโปรแกรมมีลักษณะเปน

5ขั้นตอนคือการวิเคราะหปญหาการออกแบบ-

คนควา การจัดทำเคาโครงของโครงงาน การทำโครงงาน การเขียนรายงาน การนำเสนอและเผยแพร

โครงงาน

พื้นที่ที่ใชสำหรับสรางงานนำเสนอซึ่งจะปรากฏบนหนาจอคอมพิวเตอรเมื่อนำเสนองาน

โปรแกรมการเขียนโคดการทดสอบโปรแกรมและการบำรุงรักษา
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 5. ผังงานระบบแตกตางจากผังงานโปรแกรมอยางไร 

 6. การนำเสนองานที่ดีผูนำเสนองานควรปฏิบัติอยางไร 

 7. สตอรีบอรดมีความสำคัญตอการนำเสนองานอยางไร

 8. แมแบบใน Microsoft PowerPoint มีประโยชนอยางไร  

  

 9. การทดสอบโปรแกรมสามารถทำไดกี่ลักษณะ อะไรบาง  

 10. ผูนำเสนองานควรพิจารณารูปแบบของงานนำเสนออยางไร 

 

 

11. การศึกษาคนควาเพื่อทำโครงงานมีแนวทางในการปฏิบัติอยางไร  

12. Instance ใน Macromedia Flash Professional 8 คืออะไร 

  

ชวยในการรางงานนำเสนอเพื่อใหเห็นรูปแบบ

2ลกัษณะคอืการตรวจสอบขอผดิพลาดที่

ศกึษารปูแบบของขอมลูที่ตองการนำเสนอ

ศึกษาโครงงานของผูอื่นกำหนด

การนำ Symbol ใน Library ที่เคย

ชวยออกแบบและสรางงานนำเสนอแบบ

ของงานนำเสนอโดยรวมทำใหเกิดแนวทางในการสรางงานนำเสนอ

สำเร็จรูปทำใหผูสรางงานนำเสนอไมตองออกแบบเองและงานนำเสนอมีรูปแบบเดียวกันทุกภาพนิ่ง

อาจจะเกิดขึ้นและการตรวจสอบความถูกตองของโปรแกรม

พิจารณาความรูความสามารถของตนเอง ลักษณะของผูรับขอมูล และความนาเชื่อถือของงานที่ตองการ

นำเสนอ

หัวขอยอยกำหนดแหลงขอมูลกำหนดระยะเวลาและผูรับผิดชอบในการศึกษาคนควาแลวจึงปฏิบัติการ

ศึกษาคนควา

สรางไวมาใชงาน

ผังงานระบบจะแสดงภาพรวมของระบบโดยไม

เตรียมตัวกอนนำเสนอใชสื่อโพรโทคอลและ

แสดงวิธีการคำนวณแตผังงานโปรแกรมจะแสดงวิธีการคำนวณหรือการทำงานยอยในโปรแกรม

เทคนิคที่เหมาะสมแลวจึงสรุปหรือประเมินผลภายหลังการนำเสนองานทุกครั้ง
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13. การวาดวัตถุดวย Pencil Tool สามารถเลือกลักษณะเสนไดกี่แบบ อะไรบาง  

  

14. ยกตัวอยางหลักการสรางงานนำเสนอดวย Microsoft PowerPoint มาอยางนอย 3 ขอ 

15. Skin Mode เปนชื่อหนาตางโปรแกรมของซอฟตแวรใด และแตกตางจากหนาตางโปรแกรมอื่น ๆ 

  อยางไร 

16. การนำ เสนองาน แอนิเมชัน ประกอบการ บรรยาย ตอ ผูรับ ขอมูล 50 คน ผู นำเสนอ จะ ตอง ใช ฮารดแวร 

  อะไร บาง 

17. คำ สัง่ สราง อลับัม้ รปู ใน Microsoft PowerPoint ม ีลกัษณะ อยางไร และ เหมาะ ตอ การ นำเสนอ ใน รปูแบบ ใด  

 

18. รูปวงกลมที่สรางใน Macromedia Flash Professional 8 เมื่อลบ Fill ออกแลวรูปวงกลมนั้นจะมี 

  ลักษณะอยางไร  

19. แอดเดรสบารเปนสวนประกอบทีส่ำคญัของซอฟตแวรสงเสรมิการนำเสนอใด และซอฟตแวรดงักลาว 

  มีจุดเดนในการนำเสนออยางไร 

20. ไอคอนท ีม่สีญัลกัษณเปนแผนฟลอ็ปปด้สิกนยิมใชแทนคำสัง่ใด ยกตวัอยางโปรแกรมทีม่สีญัลกัษณ 

  ดังกลาวมา อยางนอย 1 โปรแกรม 

มีแตเสนที่เปนรูปวงกลมจะไมมีพื้นที่ภายในเมื่อวางทับกับวัตถุอื่นจะทำใหเห็นวัตถุที่

InternetExplorerสามารถนำเสนอขอมูลไดหลากหลายไปยังทั่วโลก

ใชสำหรับบันทึกงานในรูปแบบไฟลอิเล็กทรอนิกสเชน

3แบบคือ

Straighten,SmoothและInk

(1)สรางงานนำเสนอหนึ่งหัวขอตอภาพนิ่งหนึ่งหนา(2)ไมใชสีประกอบภาพนิ่งที่ฉูดฉาดเกินไป

(3)ในภาพนิ่งหนึ่งหนาไมควรมีขอความเกิน8บรรทัด

WindowsMediaPlayerเปนหนาตางโปรแกรมที่มีหลายรูปแบบมุงเนนความสวยงามมากกวา

คอมพิวเตอรโพรเจกเตอรลำโพงและไมโครโฟน

เปนการแทรกรูปภาพเพื่อสรางงานนำเสนอที่ใชขอมูลในรูปแบบภาพนิ่งเปนหลัก โดยนิยมใชนำเสนอใน 

งานแตงงานหรืองานเลี้ยงสังสรรคตางๆ

การตั้งคาหรือใชงานโปรแกรมอยางละเอียด

ทับอยูภายในวงกลมนั้น

MicrosoftPowerPoint
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เรื่องที่ศึกษา บันทึกเมื่อ
แหลงคนควา 1) จากหนังสือ  ผูแตง 
  โรงพิมพ  ปที่พิมพ  หนา 
 2) จากรายการวิทยุ–โทรทัศน ชื่อรายการ 
  ออกอากาศเมื่อวันที่  เดือน  พ.ศ. 
 3) จากเว็บไซต 
สรุปความรู

ประโยชนที่ไดรับ

การนำไปใช

แนวทางที่จะปฏิบัติตอไป

 แบบบันทึกความรู
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 แบบบันทึกผลการ สำรวจ

รายการ แหลงที่พบ การนำไปใชประโยชน
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หัวขอ/ประเด็นอภิปราย
สรุปผล

การนำไปใช

 
ขอเสนอแนะ/ความคิดเห็นเพิ่มเติม

          

 แบบบันทึกผลการ อภิปราย
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เรื่องที่สัมภาษณ
ชื่อผูใหสัมภาษณ   อาชีพ 
ชื่อผูสัมภาษณ
สรุปผลการสัมภาษณ

ประโยชนที่ไดรับจากการสัมภาษณ

การนำความรูไปใช

        

 แบบบันทึกการสัมภาษณ
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ที่ ชื่อ–นามสกุล

รายการประเมิน

คะแนน
ระดับ 
คุณภาพการ

ออกแบบ

ความ
ประ ³ีต
สวยงาม

ความ
ถูกตอง

ของชิ้นงาน 

ความคิด
สรางสรรค

5 5 5 5 20 

4 = ดีมาก   3 = ดี   2 = พอใช   1 = ควรปรับปรุง    

เกณฑการประเมินและระดับคุณภาพ
 18–20 หมายถึง ดีมาก
 15–17 หมายถึง ดี
 9–14 หมายถึง พอใช
 1–8 หมายถึง ควรปรับปรุง
จำนวนนักเรียนที่ผานระดับคุณภาพ  คน
จำนวนนักเรียนที่ไมผานระดับคุณภาพ  คน

                            ลงชื่อ  ผูประเมิน

 แบบ ประเมิน คุณภาพ ของชิ้น งาน
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ที่ ชื่อ–นามสกุล

รายการประเมิน

คะแนน
ระดับ 
คณุภาพ

ความ
พรอม 
ในการ
นำเสนอ

วิธี การ
นำเสนอ
นา สนใจ

เนื้อหา
ถูกตอง
ครบถวน

การ ใช
สื่อประกอบ

  

การ
ตอ บ
คำถาม
ตรง

ประเด็น

4 4 4 4 4 20 

4 = ดีมาก   3 = ดี   2 = พอใช   1 = ควรปรับปรุง    

เกณฑการประเมินและระดับคุณภาพ
 18–20 หมายถึง ดีมาก
 15–17 หมายถึง ดี
 9–14 หมายถึง พอใช
 1–8 หมายถึง ควรปรับปรุง
จำนวนนักเรียนที่ผานระดับคุณภาพ  คน รอยละ 
จำนวนนักเรียนที่ไมผานระดับคุณภาพ  คน รอยละ 

                            ลงชื่อ  ผูประเมิน

 แบบประเมิน การนำ เสนอ ผลงาน



รายการประเมิน พÄติกรรมการแสดงออก
คะแนน

3 2 1

1. เจตคติที่ดีตอ
 การทำโครงงาน

1. มีความสนใจ เอาใจใส ตั้งใจ และเต็มใจทำงาน

2. ปฏิบัติงานอยางมีความสุข

3. เห็นประโยชนของการทำงาน

2. มารยาท
  ในการทำ งาน

1. รับผิดชอบงานในหนาที่ของตนเอง

2. ใชคำพูดที่สุภาพไพเราะกับเพื่อนรวมงาน

3. ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น

4. มีน้ำใจ ชวยเหลื อ เผื่อแผ และแบงปนวัสดุอุปกรณแกผูรวมงาน

3. ความรบัผดิชอบ 1. ทำงานตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย

2. ทำงานสำเร็จ  สงงานตรงเวลา

3. ดูแลรักษาอุปกรณคอมพิวเตอรที่ใชในการทำงาน

4. ความรอบคอบ 1. ทำงานดวยความระมัดระวัง และหาวิธีปองกันอันตราย

2. ทบทวนรายละ เอียดของงานที่ทำ

3.  ตรวจสอบผลงานที่ทำเสร็จแลว 

5.ความคิด
 สรางสรรค

1. มี ความคิดริเริ่มสรางผลงานใหม ๆ 

2. ออกแบบชิ้นงานแตกตางจากผูอื่น

3. ตกแตงและดัดแปลงงานไดหลายแบบ

4.  ทำงานตาง ๆ ดวยความละเอียดลออ

คะแนนที่ได

คะแนนรวม

ระดับคุณภาพเฉลี่ย

 เคร� องมือ ประเมิน ผลการเรียน รู ดาน คุณธรรม 

จริยธรรม และ คานิยม 

หนวยการเรียนรูที่1หลักการทำโครงงาน
ÊÓËÃÑº¹Ñ¡àÃÕÂ¹»ÃÐàÁÔ¹µ¹àÍ§
คำชี้แจง ใหนักเรียนเขียนเครื่องหมาย 3 ลงในชองคะแนนที่ตรงกับความเปนจริง

เกณฑการตัดสินคุณภาพ

ชวงคะแนนเฉลี่ย 2.34–3.00 1.67–2.33 1.00–1.66

ระดับคุณภาพ
3

ดีมาก, ดี
2

พอใช
1

ควร ปรับปรุง

หมายเหตุ การหาระดับคุณภาพเฉลี่ยหาไดจากการนำคะแนนที่ไดในแตละช องมารวมกันแลวหารดวยจำนวนขอ จากนั้น
 นำคะแนนเฉลี่ยมาเทียบกับเกณฑการตัดสินคุณภาพและสรุปผลการประเมิน

สรุประดับคุณภาพดานคุณธรรมจริยธรรมและคานิยม (เขียนเครื่องหมาย 3 ลงในชอง  )

   ดี มาก,  ดี     พอใช      ควร ปรับปรุง
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เกณฑการตัดสินคุณภาพ

ชวงคะแนนเฉลี่ย 2.34–3.00 1.67–2.33 1.00–1.66

ระดับคุณภาพ
3

ดีมาก, ดี
2

พอใช
1

ควร ปรับปรุง

หมายเหตุ การหาระดับคุณภาพเฉลี่ยหาไดจากการนำคะแนนที่ไดในแตละช องมารวมกันแลวหารดวยจำนวนขอ จากนั้น
 นำคะแนนเฉลี่ยมาเทียบกับเกณฑการตัดสินคุณภาพและสรุปผลการประเมิน

สรุประดับคุณภาพดานคุณธรรมจริยธรรมและคานิยม (เขียนเครื่องหมาย 3 ลงในชอง  )

   ดี มาก,  ดี     พอใช      ควร ปรับปรุง

หนวยการเรียนรูที่2โปรแกรมภาษาขั้นพื้นฐาน
ÊÓËÃÑº¹Ñ¡àÃÕÂ¹»ÃÐàÁÔ¹µ¹àÍ§

คำชี้แจง ใหนักเรียนเขียนเครื่องหมาย 3 ลงในชองคะแนนที่ตรงกับความเปนจริง

รายการประเมิน พÄติกรรมการแสดงออก
คะแนน

3 2 1

1. เจตคติที่ดีตอ
 โปรแกรมภาษา
 ขั้นพื้นฐาน

1. มีความสนใจ เอาใจใส ตั้งใจ และเต็มใจทำงาน

2. ปฏิบัติงานอยางมีความสุข

3. เห็นประโยชนของการทำงาน

2.  มารยาท
  ในการทำ งาน 
  

1. รับผิดชอบงานในหนาที่ของตนเอง

2. ใชคำพูดที่สุภาพไพเราะกับเพื่อนรวมงาน

3.  ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น

4.  มีน้ำใจ ชวยเหลื อ เผื่อแผ และแบงปนวัสดุอุปกรณแกผูรวมงาน

3. ความรอบคอบ
 

1. ทำงานดวยความระมัดระวัง และหาวิธีปองกันอันตราย 

2. ทบทวนรายละเอียดของงานที่ทำ

3. ตรวจสอบผลงานที่ทำเสร็จแลว

4. ความคิด
 สรางสรรค

1. มี ความคิดริเริ่มสรางผลงานใหม ๆ 

2. ออกแบบชิ้นงานแตกตางจากผูอื่น

3. ตกแตงและดัดแปลงงานไดหลายแบบ

4.  ทำงานตาง ๆ ดวยความละเอียดลออ

คะแนนที่ได

คะแนนรวม

ระดับคุณภาพเฉลี่ย



หนวยการเรียนรูที่3การนำเสนองาน
ÊÓËÃÑº¹Ñ¡àÃÕÂ¹»ÃÐàÁÔ¹µ¹àÍ§
คำชี้แจง ใหนักเรียนเขียนเครื่องหมาย 3 ลงในชองคะแนนที่ตรงกับความเปนจริง
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รายการประเมิน พÄติกรรมการแสดงออก
คะแนน

3 2 1

1. เจตคติที่ดีตอ
 การนำ เสนอ งาน 

1. มีความสนใจ เอาใจใส ตั้งใจ และเต็มใจทำงาน

2. ปฏิบัติงานอยางมีความสุข

3. เห็นประโยชนของการทำงาน

2. มารยาท
  ในการทำ งาน

1. รับผิดชอบงานในหนาที่ของตนเอง

2. ใชคำพูดที่สุภา พไพเราะกับเพื่อนรวมงาน

3.  ยอมรับฟงความ คิดเห็นของผูอื่น

4.  มีน้ำใจ ช วยเหลื อ เผื่อแผ และแบงปนวัสดุอุปกรณแกผูรวมงาน

3. ความรับผิดชอบ
  

1. ทำงาน ตาม หนาที่ ที่ ไดรับ มอบหมาย 

2. ทำงาน สำเร็จ สง งาน ตรงเวลา 

3. ดูแลรักษา อุปกรณ คอมพิวเตอร ที่ ใช ใน การ ทำงาน 

4. ความคิด
 สรางสรรค

1. มีความคิดริเริ่มสรางผลงานใหม ๆ 

2. ออกแบบชิ้นงานแตกตางจากผูอื่น 

3.  ตกแตงและดัดแปลงงานไดหลายแบบ

4.  ทำงานตาง ๆ ดวยความละเอียดลออ

คะแนนที่ได

คะแนนรวม

ระดับคุณภาพเฉลี่ย

เกณฑการตัดสินคุณภาพ

ชวงคะแนนเฉลี่ย 2.34–3.00 1.67–2.33 1.00–1.66

ระดับคุณภาพ
3

ดีมาก, ดี
2

พอใช
1

ควร ปรับปรุง

หมายเหตุ การหาระดับคุณภาพเฉลี่ยหาไดจากการนำคะแนนที่ไดในแตละช องมารวมกันแลวหารดวยจำนวนขอ จากนั้น
 นำคะแนนเฉลี่ยมาเทียบกับเกณฑการตัดสินคุณภาพและสรุปผลการประเมิน

สรุประดับคุณภาพดานคุณธรรมจริยธรรมและคานิยม (เขียนเครื่องหมาย 3 ลงในชอง  )

   ดี มาก,  ดี     พอใช      ควร ปรับปรุง
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หนวยการเรียนรูที่4MicrosoftPowerPoint
ÊÓËÃÑº¹Ñ¡àÃÕÂ¹»ÃÐàÁÔ¹µ¹àÍ§
คำชี้แจง ใหนักเรียนเขียนเครื่องหมาย 3 ลงในชองคะแนนที่ตรงกับความเปนจริง

รายการประเมิน พÄติกรรมการแสดงออก
คะแนน

3 2 1

1. เจตคติที่ดีตอ
Microsoft
 PowerPoint

1. มีความสนใจ เอาใจใส ตั้งใจ และเต็มใจทำงาน

2. ปฏิบัติงานอยางมีความสุข

3. เห็นประโยชนของการทำงาน

2. มารยาท
  ในการทำ งาน

1. รับผิดชอบงานในหนาที่ของตนเอง

2.  ใชคำพูดที่สุภาพไพเราะกับเพื่อนรวมงาน

3.  ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น

4.   มีน้ำใจ ชวยเหลื อ เผื่อแผ และแบงปนวัสดุอุปกรณแกผูรวมงาน

3. ความรบัผดิชอบ 1. ทำงานตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย

2. ทำงานสำเร็จ สงงานตรงเวลา

3.  ดูแล รักษา อุปกรณ คอมพิวเตอร ที่ ใชในการ ทำ งาน

4. ความรอบคอบ 1.  ทำงานดวยความระมัดระวัง และหาวิธีปองกันอันตราย 

2.  ทบทวนรายละเอียดของงานที่ทำ

3.  ตรวจสอบผลงานที่ทำเสร็จแ ลว

5. ความขยัน
  แล ะอดทน

1. ทำงานดวยตนเอง

2. พยายามทำงานใหเสร็จกอนกำหนด 

3. แสวงหาความรูและใฝเรียนรูเกี่ยวกับงานที่ทำอยูเสมอ

คะแนนที่ได

คะแนนรวม

ระดับคุณภาพเฉลี่ย

เกณฑการตัดสินคุณภาพ

ชวงคะแนนเฉลี่ย 2.34–3.00 1.67–2.33 1.00–1.66

ระดับคุณภาพ
3

ดีมาก, ดี
2

พอใช
1

ควร ปรับปรุง

หมายเหตุ การหาระดับคุณภาพเฉลี่ยหาไดจากการนำคะแนนที่ไดในแตละช องมารวมกันแลวหารดวยจำนวนขอ จากนั้น
 นำคะแนนเฉลี่ยมาเทียบกับเกณฑการตัดสินคุณภาพและสรุปผลการประเมิน

สรุประดับคุณภาพดานคุณธรรมจริยธรรมและคานิยม (เขียนเครื่องหมาย 3 ลงในชอง  )

   ดี มาก,  ดี     พอใช      ควร ปรับปรุง



 เคร� องมือ ประเมิน ผลการเรียน รู ดาน ทักษะ/กระบวนการ

หนวยการเรียนรูที่1หลักการทำโครงงาน
ÊÓËÃÑº¹Ñ¡àÃÕÂ¹»ÃÐàÁÔ¹µ¹àÍ§
คำชี้แจง ใหนักเรียนเขียนเครื่องหมาย 3 ลงในชองคะแนนที่ตรงกับความเปนจริง

รายการประเมิน พÄติกรรมการแสดงออก
คะแนน

3 2 1

1. ทักÉะ การ ทำงาน 
 รวมกับผูอื่น

1. ทำงานตามบทบาทหนาที่ในกลุม 

2. แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานที่ทำ 

3. ทำงา นรวมกับผูอื่นและใหความรวมมือกับกลุม 

4.  นำเสนองาน ประเมินผล และปรับปรุงงานของกลุม

2.ทักษะการแสวงหา
 ความรู

1. คนหาขอมูลจากแหลงขอมูลที่หลากหลายและเชื่อถือได 

2. รวบรวมขอมูลและความรูเปนหมวดหมู  

3. สังเกตสิ่งตาง ๆ รอบตัวเพื่อเลือกใชใหเหมาะกับงาน  

4. สำรวจขอมูลและเก็บรวบรวมไวเพื่อใชประโยชน   

5. บันทึกเกี่ยวกับขอมูลที่พบเห็นเปนประจำ    

3.ทักษะการนำเสนอ
  ผลงาน

1. นำเสนอผลงานดวยรูปแบบที่เหมาะสม

2. มีทักษะในการดึงดูดความสนใจในการนำเสนอผลงาน

3. มีบุคลิกภาพที่ดีในขณะที่นำเสนอผลงาน

4. ทักÉะ การใช
 เทคโนโลยี

1. เ ลือกใชเทคโนโลยีไดเหมาะสมกับการทำงาน 

2. รูและใชงานเทคโนโลยีไดอยางถูกตอง  

3. ใชเทคโนโลยีสงเสริมการทำงานของตนเองและกลุมไดอยางเหมาะสม

4. ใชเทคโนโลยีโดยคำนึงถึงจริยธรรม

คะแนนที่ได

คะแนนรวม

ระดับคุณภาพเฉลี่ย

เกณฑการตัดสินคุณภาพ

ชวงคะแนนเฉลี่ย 2.34–3.00 1.67–2.33 1.00–1.66

ระดับคุณภาพ
3

ดีมาก, ดี
2

พอใช
1

ควร ปรับปรุง

หมายเหตุ การหาระดับคุณภาพเฉลี่ยหาไดจากการนำคะแนนที่ไดในแตละช องมารวมกันแลวหารดวยจำนวนขอ จากนั้น
 นำคะแนนเฉลี่ยมาเทียบกับเกณฑการตัดสินคุณภาพและสรุปผลการประเมิน

สรุประดับคุณภาพดานคุณธรรมจริยธรรมและคานิยม (เขียนเครื่องหมาย 3 ลงในชอง  )

   ดี มาก,  ดี     พอใช      ควร ปรับปรุง
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หนวยการเรียนรูที่2โปรแกรมภาษาขั้นพื้นฐาน
ÊÓËÃÑº¹Ñ¡àÃÕÂ¹»ÃÐàÁÔ¹µ¹àÍ§
คำชี้แจง ใหนักเรียนเขียนเครื่องหมาย 3 ลงในชองคะแนนที่ตรงกับความเปนจริง

รายการประเมิน พÄติกรรมการแสดงออก
คะแนน

3 2 1

1. ทักÉะ การ ทำงาน 
 รวมกับผูอื่น

1. ทำงานตามบทบาทหนาที่ในกลุม 

2. แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานที่ทำ 

3. ทำงา นรวมกับผูอื่นและใหความรวมมือกับกลุม 

4.  นำเสนองาน ประเมินผล และปรับปรุงงานของกลุม

2. ทักÉะ การ
 แสวงหาความรู

1.  คนหาขอมูลจากแหลงขอมูลที่หลากหลายและเชื่อถือได 

2. รวบรวมขอมูลและความรูเปนหมวดหมู  

3. สังเกตสิ่งตาง ๆ รอบตัวเพื่อเลือกใชใหเหมาะกับงาน

4. สำรวจขอมูลและเก็บรวบรวมไวเพื่อใชประโยชน

5. บันทึกเกี่ยวกับขอมูลที่พบเห็นเปนประจำ   

3.ทักษะการนำเสนอ
  ผลงาน

1. นำเสนอผลงานดวยรูปแบบที่เหมาะสม

2. มีทักษะในการดึงดูดความสนใจในการนำเสนอผลงาน

3. มีบุคลิกภาพที่ดีในขณะที่นำเสนอผลงาน

4.  ทักÉะ การใช
 เทคโนโลยี

1. เ ลือกใชเทคโนโลยีไดเหมาะสมกับการทำงาน  

2. รูและใชงานเทคโนโลยีไดอยางถูกตอง    

3. ใชเทคโนโลยีสงเสริมการทำงานของตนเองและกลุมไดอยางเหมาะสม 

4. ใชเทคโนโลยีโดยคำนึงถึงจริยธรรม    

คะแนนที่ได

คะแนนรวม

ระดับคุณภาพเฉลี่ย

เกณฑการตัดสินคุณภาพ

ชวงคะแนนเฉลี่ย 2.34–3.00 1.67–2.33 1.00–1.66

ระดับคุณภาพ
3

ดีมาก, ดี
2

พอใช
1

ควร ปรับปรุง

หมายเหตุ การหาระดับคุณภาพเฉลี่ยหาไดจากการนำคะแนนที่ไดในแตละช องมารวมกันแลวหารดวยจำนวนขอ จากนั้น
 นำคะแนนเฉลี่ยมาเทียบกับเกณฑการตัดสินคุณภาพและสรุปผลการประเมิน

สรุประดับคุณภาพดานคุณธรรมจริยธรรมและคานิยม (เขียนเครื่องหมาย 3 ลงในชอง  )

   ดี มาก,  ดี     พอใช      ควร ปรับปรุง



รายการประเมิน พÄติกรรมการแสดงออก
คะแนน

3 2 1

1.  ทักÉะ การ ทำงาน 
 รวมกับผูอื่น

1. ทำงาน ตามบทบาทหนาที่ในกลุม
2. แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานที่ทำ
3. ทำงานรวมกับผูอื่นและใหความรวมมือกับกลุม
4. นำเสนองาน ประเมินผล และปรับปรุงงานของกลุม

2.  ทักÉะการจัดการ 1. การวางแผนการทำงาน
2. ทำงานตามกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. มีทักษะในการทำงานแบบประหยัด
4. ทำงานโดยรูจักอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม
5. มีทักษะในการแกปญหาในขณะปฏิบัติงาน

3.ทักษะการแสวงหา
 ความรู

1. คนหาขอมูลจากแหลงขอมูลที่หลากหลายและเชื่อถือได
2. รวบรวมขอมูลและความรูเปนหมวดหมู
3. สังเกตสิ่งตาง ๆ รอบตัวเพื่อเลือกใชใหเหมาะกับงาน
4. สำรวจขอมูลและเก็บรวบรวมไวเพื่อใชประโยชน
5. บันทึกเกี่ยวกับขอมูลที่พบเห็นเปนประจำ

4.   ทักÉะ การ นำเสนอ 
  ผล งาน

1. นำเสนอผลงานดวยรูปแบบที่เหมาะสม
2. มีทักษะในการดึงดูดความสนใจในการนำเสนอผลงาน
3. มีบุคลิกภาพที่ดีในขณะที่นำเสนอผลงาน

5.  ทักÉะ การ ใช 
 เทคโนโลยี

1. เลือกใชเทคโนโลยีไดเหมาะสมกับการทำงาน
2. รูและใชงานเทคโนโลยีไดอยางถูกตอง
3. ใชเทคโนโลยีสงเสริมการทำงานของตนเองและกลุมไดอยางเหมาะสม
4. ใชเทคโนโลยีโดยคำนึงถึงจริยธรรม

      คะแนนที่ได
     คะแนนรวม
      ระดับคุณภาพเฉลี่ย
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หนวยการเรียนรูที่3การนำเสนองาน
ÊÓËÃÑº¹Ñ¡àÃÕÂ¹»ÃÐàÁÔ¹µ¹àÍ§
คำชี้แจง ใหนักเรียนเขียนเครื่องหมาย 3 ลงในชองคะแนนที่ตรงกับความเปนจริง

เกณฑการตัดสินคุณภาพ

ชวงคะแนนเฉลี่ย 2.34–3.00 1.67–2.33 1.00–1.66

ระดับคุณภาพ
3

ดีมาก, ดี
2

พอใช
1

ควร ปรับปรุง

หมายเหตุ การหาระดับคุณภาพเฉลี่ยหาไดจากการนำคะแนนที่ไดในแตละช องมารวมกันแลวหารดวยจำนวนขอ จากนั้น
 นำคะแนนเฉลี่ยมาเทียบกับเกณฑการตัดสินคุณภาพและสรุปผลการประเมิน

สรุประดับคุณภาพดานคุณธรรมจริยธรรมและคานิยม (เขียนเครื่องหมาย 3 ลงในชอง  )

   ดี มาก,  ดี     พอใช      ควร ปรับปรุง



รายการประเมิน พÄติกรรมการแสดงออก
คะแนน

3 2 1

1.  ทักÉะ การทำ งาน
 รวมกับผูอื่น

1. ทำงานตามบทบาทหนาที่ในกลุม  

2.  แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานที่ทำ   

3. ทำงานรวมกับผูอื่นและใหความรวมมือกับกลุม 

4. นำเสนองาน ประเมินผล และปรับปรุงงานของกลุม

2.ทักษะการแสวงหา
 ความรู

1. คนหาขอมูลจากแหลงขอมูลที่หลากหลายและเชื่อถือได 

2. รวบรวมขอมูลและความรูเปนหมวดหมู 

3. สังเกตสิ่งตาง ๆ รอบตัวเพื่อเลือกใชใหเหมาะกับงาน

4.  สำรวจขอมูลและเก็บรวบรวมไวเพื่อใชประโยชน

5. บันทึกเกี่ยวกับขอมูลที่พบเห็นเปนประจำ   

3.ทักษะการนำเสนอ
  ผลงาน

1.  นำเสนอผลงานดวยรูปแบบที่เหมาะสม

2. มีทักษะในการดึงดูดความสนใจในการนำเสนอผลงาน 

3. มีบุคลิกภาพที่ดีในขณะที่นำเสนอผลงาน

4.   ทักÉะ การใช
 เทคโนโลยี

1. เ ลือกใชเทคโนโลยีไดเหมาะสมกับการทำงาน

2. รูและใชงานเทคโนโลยีไดอยางถูกตอง

3. ใชเทคโนโลยีสงเสริมการทำงานของตนเองและกลุมไดอยางเหมาะสม

4. ใชเทคโนโลยีโดยคำนึงถึงจริยธรรม    

คะแนนที่ได

คะแนนรวม

ระดับคุณภาพเฉลี่ย
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หนวยการเรียนรูที่4MicrosoftPowerPoint
ÊÓËÃÑº¹Ñ¡àÃÕÂ¹»ÃÐàÁÔ¹µ¹àÍ§
คำชี้แจง ใหนักเรียนเขียนเครื่องหมาย 3 ลงในชองคะแนนที่ตรงกับความเปนจริง

เกณฑการตัดสินคุณภาพ

ชวงคะแนนเฉลี่ย 2.34–3.00 1.67–2.33 1.00–1.66

ระดับคุณภาพ
3

ดีมาก, ดี
2

พอใช
1

ควร ปรับปรุง

หมายเหตุ การหาระดับคุณภาพเฉลี่ยหาไดจากการนำคะแนนที่ไดในแตละช องมารวมกันแลวหารดวยจำนวนขอ จากนั้น
 นำคะแนนเฉลี่ยมาเทียบกับเกณฑการตัดสินคุณภาพและสรุปผลการประเมิน

สรุประดับคุณภาพดานคุณธรรมจริยธรรมและคานิยม (เขียนเครื่องหมาย 3 ลงในชอง  )

   ดี มาก,  ดี     พอใช      ควร ปรับปรุง



เคร� องมือประเมินสมรรถนะและ ภาระ งาน ของนักเรียน

โดยใชมิติคุณภาพ (Rubrics)

รายการประเมิน
ระดับคุณภาพ

1 2 3 4

1. การวิเคราะหงาน

2. การวางแผนในการทำงาน

3. การ ปฏิบัติงาน 

4. การประเมินผลการทำงาน

เรื่อง  กลุม ที่
ภาคเรียน ที่  ชั้น 

 กระบวนการ ทำงาน เปนการ ลงมอื ทำงาน ดวย ตน เอง โดย มุงเนน การ ฝก วธิกีาร ทำงาน อยาง สมำ่เสมอ 
ทัง้ การ ทำงาน เปน รายบคุคลและ การ ทำงาน เปนกลุม เพือ่ให สามารถ ทำงาน ได บรรล ุเปาหมาย โดย ขัน้ตอน 
ของ กระบวนการ ทำงาน ไดแก การ วิเคราะห งาน การ วางแผนใน การ ทำงาน การ ปฏิบัติ งาน และการ ประเมนิผล 
การ ทำงาน 

เกณฑการประเมินแยก ตาม ขั้นตอน ของ กระบวนการ ทำงาน 4 ขั้นตอน ดังนี้
1.การวิเคราะหงาน
 4 หมายถึง วิเคราะห รายละเอียด ของ งาน ได ครบถวน ดวย ตน เอง
 3 หมายถึง วิเคราะห รายละเอียด ของ งาน ได ครบถวน และ ตองการ ความชวย เหลือ จาก ครู เปนบางคร้ัง
 2 หมายถึง วิเคราะห รายละเอียด ของ งาน ได ครบถวน แต ตอง ไดรับ ความ ชวยเหลือ จาก ครู บอยครั้ง
 1 หมายถึง วิเคราะห รายละเอียด ของ งาน ไม ครบถวนและตองการ ความ ชวยเหลือ จาก ครู ตลอด เวลา

2. การ วางแผน ในการ ทำงาน
 4 หมายถึง กำหนด วิธีการ ทำงาน ตามลำดับ กอน–หลัง ได ถูกตอง เหมาะสมกับ เวลา ที่ กำหนด ได ดวย

ตน เอง
 3 หมายถึง กำหนด วิธีการ ทำงาน ตามลำดับ กอน–หลัง ได ถูกตอง เหมาะสมกับ เวลา ที่ กำหนด และ

 ตองการ ความ ชวยเหลือ จาก ครู เปน บางครั้ง 
 2 หมายถึง กำหนด วธิกีาร ทำงาน ตามลำดบั กอน–หลงั ได ถกูตอง  แต ใชเวลา เกนิ ที ่กำหนดและ ตองการ

 ความ ชวยเหลือ จาก ครู
 1 หมายถึง กำหนด วธิกีาร ทำงาน ตามลำดบั กอน–หล ัง ได ไมถกูตอง และ ไม เหมาะสมกบั เวลา ทีก่ำหนด

 จึง ตองการ ความ ชวยเหลือ จาก ครู ตลอด เวลา

 แบบประเมิน การทำ งาน ตาม กระบวนการ ทำ งาน
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3.การปฏิบัติงาน
 4 หมายถึง ปฏิบัติ งาน ตาม แผนที่ วางไว ได อยาง ถูกตอง รวดเร็ว และ ปลอดภัย
 3 หมายถึง ปฏิบัติ งาน ตาม แผนที่ วางไว ได อยาง ถูกตองและ ปลอดภัย
 2 หมายถึง ปฏิบัติ งาน ตาม แผนที่ วางไว ได อยาง ถูกตอง แต ตองมีครู คอย ดูแล และ แนะนำ เปน 

บางครั้ง
 1 หมายถึง ปฏิบัติ งาน ตาม แผนที่ วางไว ได อยาง ถูกตอง แต ตองมีครู คอย ดูแล และ แนะนำบอยครั้ง    

4. การ ประเมินผล การ ทำงาน 
 4 หมายถึง ตรวจสอบ ผล การ ปฏิบัติ งาน และ ปรับปรุง แกไข ขอบกพรอง ใน การ ปฏิบัติ งาน ไดดวย 

 ตน เอง
 3 หมายถึง ตรวจสอบ ผล การ ปฏิบัติ งาน และ ปรับปรุง แกไข ขอบกพรอง ใน การ ปฏิบัติ งาน ได แต 

ตองมีครู คอย ดูแล และ แนะนำ เปน บางครั้ง
 2 หมายถึง ตรวจสอบ ผล การ ปฏิบัติ งาน และ ปรับปรุง แกไข ขอบกพรอง ใน การ ปฏิบัติ งาน ได แต 

ตองมีครู คอย ดูแล และ แนะนำ บอยครั้ง
 1 หมายถึง ตรวจสอบ ผล การ ปฏิบัติ งาน และ ปรับปรุง แกไข ขอบกพรอง ใน การ ปฏิบัติ งาน ได บาง   

แต ตองมีครู คอย ดูแล และ แนะนำ ตลอด เวลา   
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เกณฑการประเมินแยก ตาม ขั้นตอน ของ กระบวนการ เทคโนโลยี  6 ขั้นตอน ดังนี้

1.การกำหนดปญหาหรือความตองการ

 4 หมายถึง กำหนด ปญหา หรือ ความ ตองการ ดวย ตน เอง ได ตรงประเด็น ชัดเจน และ เหมาะสมกับ
 เวลา ได ดีมาก

 3 หมายถึง กำหนด ปญหา หรือ ความ ตองการ ดวย ตน เอง ได ตรงประเด็น ชัดเจน และ เหมาะสมกับ
 เวลา ไดดี

 2 หมายถึง กำหนด ปญหา หรือ ความ ตองการ ดวย ตน เอง ได ตรงประเด็น ชัดเจน และ เหมาะสมกับ
 เวลา ได พอใช

 1 หมายถึง กำหนด ปญหา หรือ ค วาม ตองการ ดวย ตน เอง ได ตรงประเด็น เหมาะสม แต ตองได รับ
คำ แนะนำ จาก ครู

 กระบวนการเทคโนโลยี เปน กระบวนการ ท่ี เก่ียวของ กับ การ คิด แกปญหา การ คิดริเร่ิมสรางสรรค 
การ ออกแบบ เพื่อ นำไปสู การ ประดิษฐและ การ ปฏิบัติ ที่ ทำให มนุษย ใชสอย ประโยชน ได ตาม ความ ตองการ 
และ ชวย เพ่ิมพูน ประสิทธิภาพ ใน การ ทำ กิจกรรม ตาง ๆ  อีกดวย ข้ันตอน ของ กระบวนการ เทคโนโลยีมี 6 ข้ันตอน 
ไดแก การกำหนด ปญหา หรือ ความ ตองการ การรวบรวม ขอมูล การเลือก วิธีการ แกปญหา การออกแบบ 
และ ปฏิบัติ การประเมินผล และการ ปรับปรุง หรือ พัฒนา 

รายการประเมิน
ระดับคุณภาพ

1 2 3 4

1. การกำหนดปญหาหรือความตองการ 

2. การรวบรวมขอมูล 

3. การเลือกวิธีการแกปญหา 

4. การออกแบบและปฏิบัติ 

5. การประเมินผล

6. การปรับปรุงหรือพัฒนา

เรื่อง  กลุม ที่
ภาคเรียน ที่  ชั้น 

 แบบประเมิน การทำ งาน ตาม กระบวนการ เทคโนโลยี
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2. การรวบรวม ขอมูล

 4 หมายถึง มีการศึกษา คนควา ขอมูล หรือ ขอเท็จจริง ที่ เกี่ยวของ กับ ปญหา หรือ ความ ตองการอยาง 
 ชัดเจน และ ครอบคลุม

 3 หมายถึง มีการศึกษา คนควา ขอมูล หรือ ขอเท็จจริง ที่ เกี่ยวของ กับ ปญหา หรือ ความ ตองการ แต ยัง  
ไม ครอบคลุม

 2 หมายถึง มีการศึกษา คนควา ขอมูล หรือ ขอเท็จจริง ที่ เกี่ยวของ กับ ปญหา หรือ ความ ตองการเพียง 
บางสวน

 1 หมายถึง มีการศึกษา คนควา ขอมูล หรือ ขอเท็จจริง ที่ ไม เกี่ยวของ กับ ปญหา หรือ ความ ตองการ

3.การเลือกวิธีการแกปญหา

 4 หมายถึง วิเคราะห ขอดี–ขอเสีย ของ แตละ วิธี ได ถูกตอง และ ตัดสินใจ เลือก วิธีการ แกปญหาไดดี 
ที่สุด ได ดวย ตน เอง 

 3 หมายถึง วิเคราะห ขอดี–ขอเสีย ของ แตละ วิธี ได ถูกตอง และ ตัดสินใจ เลือก วิธีการ แกปญหา ที่ ดี 
ได ดวย ตน เอง 

 2 หมายถึง วิเคราะห ขอดี–ขอเสีย ของ แตละ วิธี ได ถูกตอง  แต ตอง มี ครู คอย แนะนำ ใน การตัดสินใจ 
เลือก วิธีการ แกปญหา ใน บางครั้ง 

 1 หมายถึง วิเคราะห ขอดี–ขอเสีย ของ แตละ วิธี ได ถูกตอง แตตัดสินใจ เลือก วิธีการ แกปญหาไมได เลย

4. การออกแบบ และ ปฏิบัติ 

 4 หมายถึง ออกแบบ ชิ้นงาน ได ตรง กับ ความ ตองการ และ ดำเนินการ สราง ชิ้นงาน ได ถูกตองครบถวน
 3 หมายถึง ออกแบบ ชิ้นงาน ได ตรง กับ ความ ตองการ และ ดำเนินการ สราง ชิ้นงาน ได ถูกตองเปน 

สวนใหญ
 2 หมายถึง ออกแบบ ชิ้นงาน ได ตรง กับ ความ ตองการ และ ดำเนินการ สราง ชิ้นงาน ได ถูกตองเปน 

บางสวน
 1 หมายถึง ออกแบบ ชิ้นงาน ได ตรง กับ ความ ตองการ  แต ดำเนินการ สราง ชิ้นงาน ได ไม เหมาะสม 
5. การประเมินผล 

 4 หมายถึง วิเคราะห ขอดี–ขอเสีย ของ ชิ้นงาน ได ถูกตอง ตรงประเด็น และ รวดเร็วได ดวย ตน เอง 
 3 หมายถึง วิเคราะห ขอดี–ขอเสีย ของ ชิ้นงาน ได ถูกตองและ ตรงประเด็น แต ตอง มีครู คอยดูแล และ 

แนะนำ เปน บางครั้ง
 2 หมายถึง วิเคราะห ขอดี–ขอเสีย ของ ชิ้นงาน ได ถูกตอง แต ตอง ไดรับ ความ ชวยเหลือ จากครู บอยครั้ง
 1 หมายถึง วิเคราะห ขอดี–ขอเสีย ของ ชิ้นงาน ได แต ตอง ไดรับ ความ ชวยเหลือ จากครู ตลอด เวลา
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6.การปรับปรุงหรือพัฒนา

 4 หมายถึง ดำเนินการ ปรับปรุง หรือ พัฒนา จุด บกพรอง ของ ช้ินงาน ได ถูกตอง และ เหมาะสมกับเวลาได 
 ดวย ตน เอง

 3 หมายถึง ดำเนินการ ปรับปรุง หรือ พัฒนา จุด บกพรอง ของ ช้ินงาน ได ถูกตอง และ เหมาะสมกับเวลาได  
แต ตองมีครู คอย ดูแล และ แนะนำ เปน บางครั้ง

 2 หมายถึง ดำเนินการ ปรับปรุง หรือ พัฒนา จุด บกพรอง ของ ชิ้นงาน ได ถูกตอง และ เหมาะสมกับเวลา 
ได ดวย ตน เอง  แต ตอง ไดรับ ความ ชวยเหลือ จาก ครู บอยครั้ง

 1 หมายถึง ดำเนินการ ปรับปรุง หรือ พัฒนา จุด บกพรอง ของ ช้ินงาน ไมได เลย จึง ตองการความชวยเหลือ 
จาก ครู ตลอด เวลา
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  การ จัดการ เปนความ พยายาม ของ บุคคล ท่ีจะ จัด ระบบ งาน (ทำงาน เปน รายบุคคล) และ จัด ระบบ คน
(ทำงาน เปนกลุม) เพื่อให ทำงาน สำเร็จ ตาม เปาหมาย อยาง มี ประสิทธิภาพ ซึ่ง ทักษะ การ จัดการเปน วิธีการ 
หรือ รูปแบบ ใน การ ปฏิบัติ งาน เพื่อให เกิด ประโยชน สูงสุด  ประกอบดวย ขั้นตอน การ ตั้ง เปาหมาย
การวิเคราะห ทรัพยากร การ วางแผน และ การ กำหนด ทรัพยากร การ ปฏิบัติ ตาม แผน และ การ ปรับ แผน
และการ ประเมินผล

รายการประเมิน
ระดับคุณภาพ

1 2 3 4

1. การตั้งเปาหมาย 

2.  การ วิเคราะห ทรัพยากร 

3.  การ วาง แผน และ การกำหนด ทรัพยากร 

4.  การ ปฏิบัติ ตาม แผน และ การ ปรับ แผน 

5. การประเมินผล

เรื่อง  กลุม ที่
ภาคเรียน ที่  ชั้น 

เกณฑการประเมินแยกตามขั้นตอนของทักษะการจัดการ 5 ขั้นตอน ดังนี้

1.การตั้งเปาหมาย

 4 หมายถึง กำหนดเปาหมายสอดคลองกับความตองการดวยตนเองไดตรงประเด็น ชัดเจน และ

เหมาะสมกับเวลาไดดีมาก

 3 หมายถึง กำหนดเปาหมาย สอดคลองกับความตองการดวยตนเองไดตรงประเด็น ชัดเจน และ

เหมาะสมกับเวลาไดดี

 2 หมายถึง กำหนดเปาหมายสอดคลองกับความตองการดวยตนเองไดตรงประเด็น ชัดเจน และ

เหมาะสมกับเวลาไดพอใช

 1 หมายถึง กำหนดเปาหมายสอดคลองกับความตองการดวยตนเองไดตรงประเด็น เหมาะสม  

แตตองไดรับคำแนะนำจากครู

 แบบประเมิน ทักษะ การจัดการ
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2.การวิเคราะหทรัพยากร

 4 หมายถึง วิเคราะหรายละเอียดของทรัพยากรไดครบถวน ชัดเจน และถูกตองไดดวยตนเอง
 3 หมายถึง วิเคราะหรายละเอียดของทรัพยากรไดครบถวนและถูกตอง แตตองไดรับคำแนะนำ 

และ ความ ชวยเหลือจากครูเปนบางครั้ง
 2 หมายถึง วิเคราะหรายละเอียดของทรัพยากรไดครบถวน แตตองไดรับความชวยเหลือจากครู 

บอยครั้ง
 1 หมายถึง วิเคราะหรายละเอียดของทรัพยากรไดไมครบถวน ตองการความชวยเหลือจากครู 

ตลอดเวลา
3.การวางแผนและการกำหนดทรัพยากร
 4 หมายถึง วางแผนการทำงานไดถูกตอง ชัดเจน เหมาะสมกับเวลา และเลือกใชทรัพยากรที่มีอยูได

ถูกตอง เหมาะสม และคุมคาไดดวยตนเอง
 3 หมายถึง วางแผนการทำงานไดถูกตอง ชัดเจน เหมาะสมกับเวลา แตการเลือกใชทรัพยากรที่มีอยู

ยังไมถูกตอง เหมาะสม และคุมคา
 2 หมายถึง วางแผนการทำงานไดถูกตอง เหมาะสมกับเวลา แตการเลือกใชทรัพยากรที่มีอยูยังไม 

ถูกตองและคุมคาจึงตองไดรับคำแนะนำบอยครั้ง
 1 หมายถึง ไมสามารถวางแผนการทำงานและเลือกใชทรัพยากรไดถูกตองและเหมาะสมกับเวลา 

จึงตองไดรับคำแนะนำอยูตลอดเวลา
4. การปฏิบัติตามแผนและการปรับแผน  
 4 หมายถึง ดำเนินการและใชทรัพยากรตามแผนที่วางไวไดและเมื่อเกิดปญหาสามารถปรับเปลี่ยน 

แผนไดถูกตองและเหมาะสมไดดวยตนเอง
 3 หมายถึง ดำเนนิการและใชทรพัยากรตามแผนทีว่างไวได แตเมือ่เกดิปญหาไมสามารถปรบัเปลีย่น

แผนไดถูกตองหรือเหมาะสม
 2 หมายถึง ดำเนินการและใชทรัพยากรตามแผนที่วางไวไมไดและเมื่อเกิดปญหาไมสามารถ 

ปรับเปลี่ยนแผนไดเหมาะสมจึงตองไดรับคำแนะนำบอยครั้ง
 1 หมายถึง ไมสามารถดำเนินการและใชทรัพยากรตามแผนที่วางไวไดและเมื่อเกิดปญหาไมสามารถ

ปรับเปลี่ยนแผนไดจึงตองไดรับคำแนะนำอยูตลอดเวลา
5. การประเมินผล  
 4 หมายถึง มีการประเมินความสามารถและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและผลงาน และปรับปรุง 

ขอบกพรองของงานใหถูกตองเหมาะสมไดดวยตนเอง
 3 หมายถึง มีการประเมินความสามารถและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและผลงาน และปรับปรุง 

ขอบกพรองของงานไดเหมาะสม
 2 หมายถึง มีการประเมินความสามารถและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และผลงาน และปรับปรุง 

ขอบกพรองของงานโดยไดรับคำแนะนำบางครั้ง

 1 หมายถึง ไมสามารถประเมินความสามารถและประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และผลงาน และไม  

สามารถปรับปรุงขอบกพรองของงานไดจึงตอง ไดรับคำแนะนำอยูตลอดเวลา
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เรื่อง  กลุม ที่
ภาคเรียน ที่  ชั้น 

เกณฑการประเมินแยกตามองคประกอบ ยอย 5 ดาน ดังนี้
1.กำหนดประเด็นปญหาชัดเจน
 4 หมายถึง กำหนด ประเด็น ปญหา ได ดวย ตน เอง ปญหา ที่ กำหนด มี ความ เฉพาะ เจาะจง ชัดเจน ดีมาก
   3 หมายถึง กำหนด ประเด็น ปญหา ได ดวย ตน เอง ปญหา ที่ กำหนด มี ความ เฉพาะ เจาะจง ชัดเจน ดี
   2 หมายถึง กำหนด ประเด็น ปญหา ได ดวย ตน เอง เปน บางสวน ปญหา ที่ กำหนด มี ความเฉพาะ เจาะจง 

ชัดเจน พอใช
 1 หมายถึง กำหนด ประเด็น ปญหา ดวย ตน เอง ไมได

2.วางแผนกำหนดขั้นตอนการแกปญหาได
 4 หมายถึง ออกแบบ วิธีการ ขั้นตอน การ แกปญห า ระบุ ควบคุม ตัวแปร ได ถูกตอง เหมาะสม
 3 หมายถึง ออกแบบ วิธีการ ขั้นตอน การ แกปญหา ระบุ ควบคุม ตัวแปร ได คอนขาง เหมาะสม
 2 หมายถึง ออกแบบ วิธีการ ขั้นตอน การ แกปญหา ระบุ ควบคุม ตัวแปร ได เหมาะสม พอใช
 1 หมายถึง ออกแบบ วิธีการ ขั้นตอน การ แกปญหา ระบุ ควบคุม ตัวแปร ได ไม เหมาะสม

 แบบ ประเมิน โครง งาน

  โครงงานเปนการจัดการ เรียน รูที่สงเสริม ให นักเรียน ได ลงมือ ปฏิบัติ และ ศึกษา คนควา ดวย ตน เอง 
ตาม แผนการดำเนิน งาน ที่นักเรียน ได จัด ขึ้น โดย ครู ชวย ให คำแนะนำ ปรึกษา กระตุน ให คิด และ ติดตาม 
การ ปฏิบัติ งาน จน บรรลุ เปาหมาย  
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3.ลงมือปฏิบัติตามแผน

 4 หมายถึง ลงมือ แกปญหา ตาม ขั้น ตอนที่ กำหนด ไว อยาง ครบถวน จริงจัง สามารถ คนพบ ความรู 

ขอคิด แนว ทางการ ปฏิบัติ ตาม ประเด็น ปญหา ที่ ตั้งไว ดวย ตน เอง ทั้งหมด

 3 หมายถึง ลงมือ แกปญหา ตาม ขั้น ตอนที่ กำหนด ไว อยาง ครบถวน จริงจัง สามารถ คนพบ ความรู 

ขอคิด แนว ทางการ ปฏิบัติ ตาม ประเด็น ปญหา ที่ ตั้งไว ดวย ตน เอง เปน สวนใหญ

 2 หมายถึง ลงมือ ปฏิบัติ ตาม ขั้น ตอนที่ กำหนด ไดบาง แต ไม ครบถวน สามารถ คนพบ ความรู ขอคิด  

แนว ทางการ ปฏิบัติ ตาม ประเด็น ปญหา ที่ ตั้งไว ดวย ตน เอง เปน บางสวน

 1 หมายถึง ลงมือ ปฏิบัติ ตาม ขั้น ตอนที่ กำหนด ได นอยมาก ไม สามารถ คนพบ ความรู ขอคิด แนว ทาง 

การ ปฏิบัติ ตาม ประเด็น ปญหา ที่ ตั้งไว

4.สามารถนำไปใชแกปญหาในชีวิตประจำวัน

 4 หมายถึง นำ ขอ คนพบ วิธีปฏิบัติ ไป ใช แกปญหา ใน ชีวิต ประจำวัน ได ครบถวน ถูกตอง  และตอเน่ือง

 3 หมายถึง นำ ขอ คนพบ วิธีปฏิบัติ ไป ใช แกปญหา ใน ชีวิต ประจำวัน ได ครบถวน ถูกตอง แต ขาด 

ความ ตอเนื่อง

 2 หมายถึง นำ ขอ คนพบ วิธีปฏิบัติ ไป ใช แกปญหา ใน ชีวิต ประจำวัน ได เปน บางสวน และ ตองกระตุน 

 เตือน ให ปฏิบัติ อยาง ตอเนื่อง

 1 หมายถึง นำ ขอ คนพบ วิธีปฏิบัติ ไป ใช แกปญหา ใน ชีวิต ประจำวัน ได นอยมาก หรือไม นำไปใชเลย

5. เขียน รายงาน นำเสนอ

 4 หมายถึง บันทึก ผล การ ศึกษา คนควา และ นำเสนอ ขอมูล ได ถูกตอง ชัดเจน แสดงใหเห็น ถึงขั้นตอน  

การ วางแผน การ ลงมือ แกปญหา และ ขอ คนพบ ที่ ได ครบถวน

 3 หมายถึง บันทึก ผล การ ศึกษา คนควา และ นำเสนอ ขอมูล ได ถูกตอง ชัดเจน แสดงใหเห็น ถึงขั้นตอน 

การ วางแผน การ ลงมือ แกปญหา และ ขอ คนพบ ที่ ได คอนขาง ครบถวน

 2 หมายถึง บนัทกึ ผล การ ศกึษา คนควา และ นำเสนอ ขอมลู ได บาง แสดงใหเหน็ ถงึ ขัน้ตอน การวางแผน 

การ ลงมือ แกปญหา และ ขอ คนพบ ที่ ได เพียง บางสวน

 1 หมายถึง บันทึก ผล การ ศึกษา คนควา และ นำเสนอ ขอมูล ได นอยมาก แสดง ใหเห็น ถึง ขั้นตอน การ 

วางแผน การ ลงมือ แกปญหา และ ขอ คนพบ ที่ ได ไม ชัดเจน

เกณฑการตัดสินผลการประเมิน

  นักเรียน ตอง มี พฤติกรรม ใน แตละ รายการ อยาง นอย ระดับ 2 ขึ้น ไป จำนวน 3 ใน 5 รายการ
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ชื่อ ชิ้นงาน  วันที่ เดือน  ป‚ 
หนวย การ เรียนรู ที่  เรื่อง

รายการประเมิน บันทึกความคิดเห็นของนักเรียน

1. เหตุผล ที่ เลือกงาน ชิ้นนี้ ไว ใน แฟม สะสม ผลงาน
 

2. จุดเดน และ จุดดอย ของ งาน ชิ้น นี้ มี อะไร บาง
 

3. ถา จะ ปรับปรุง งาน ชิ้น นี้ ให ดีขึ้น ควร ปรับปรุง 
 อยางไร   

4. งาน ชิ้น นี้ ควร ได คะแนน เทาใด เพราะ เหตุใด 
 (ถา กำหนด ให คะแนนเต็ม 10 คะแนน)  

ความเห็นของครูหรือที่ปรึกษา ความเห็นของผูปกครอง

ผลการประเมินของครูหรือที่ปรึกษา

 แ¿‡ม สะสม ผลงาน(Portfolio) เปน แหลง รวบรวม ผลงาน ของ นักเรียน อยาง เปนระบบ ที่ นำมาใช 
ประเมิน สมรรถภาพ ของ นักเรียน เพื่อ ช วย ให นักเรียน ครู ผูปกครอง หรือ ผู ที่ เกี่ยวของ เกิด ความ เขาใจ 
และ มองเห็น อยาง เปน รูปธรรม ได วา การ ปฏิบัติ งาน และ ผลงาน ของ นักเรียน มี คุณภาพ มาตรฐาน อยู ใน
 ระดับ ใด 
 แฟม สะสม ผลงาน เปน เครือ่งมอื ประเมนิผล ตาม สภาพ จรงิ ที ่ใหโอกาส นกัเรยีน ได ใช ผลงาน จากที ่ได 
ปฏบิตั ิจรงิ สือ่สาร ให ผูอืน่ เขา ใจถงึ ความ สามารถ ที ่แทจรงิ ของ ตน ซึง่ ผลงาน ทีเ่กบ็ สะสม ใน แฟม สะสม ผลงาน 
มี หลาย ลักษณะ เชน การ เขียน รายงาน บทความ การ ศึกษา คนควา สิ่ง ประดิษฐ การ ทำ โครงงาน บันทึก 
การ บรรยาย บันทึก การ ทดลอง บันทึก การ อภิปราย บันทึก ประจำวัน และแบบทดสอบ

 แบบบันทึก ความคิดเห็น เกี่ยวกับ การ ประเมิน ชิ้น งาน 

ใน แฟม สะสม ผลงาน
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เรื่อง  กลุม ที่
ภาคเรียน ที่  ชั้น 

เกณฑ การ ประเมิน แยก ตาม องคประกอบ ยอย 4 ดาน ดังนี้

รายการประเมิน
ระดับคุณภาพ

1 2 3 4

1. โครงสราง และ องคประกอบ  

2. แนวความคิด หลัก  

3. การ ประเมินผล

4. การ นำเสนอ  

ระดับคุณภาพ รายการประเมิน

1.โครงสราง และ องคประกอบ

4 ผลงาน มี องคประกอบ ที่ สำคัญ ครบถวน และ จัดเก็บ ได อยาง เปนระบบ

3 ผลงาน มี องคประกอบ ที่ สำคัญ เกือบ ครบถวน และ สวนใหญ จัดเก็บ อยาง เปนระบบ

2 ผลงาน มี องคประกอบ ที่ สำคัญ เปน สวนนอย แต บาง ชิ้นงาน มี การ จัดเก็บ ที่ เปนระบบ

1 ผลงาน ขาด องคประกอบ ที่ สำคัญ และ การ จัดเก็บ ไมเปน ระบบ

2.แนวความคิด หลัก

4 ผลงาน สะทอน แนวความคิด หลัก ของ นักเรียน ที่ ได ความรู ทางเทคโนโลยี สารสนเทศ 
มี หลักฐาน แสดงวา มี การนำ ความรู ไป ใช ประโยชน ได มาก

3 ผลงาน สะทอน แนวความคิด หลัก ของ นักเรียน ท่ี ได ความรู ทางเทคโนโลยี สารสนเทศ
มี หลักฐาน แสดงวา สามารถ นำ ความรู ไป ใช ใน สถานการณ ตัวอยาง ไ ด

2 ผลงาน สะทอน แนวความคดิ หลกั ของ นกัเรยีน วา ได ความรู ทางเทคโนโลยี สารสนเทศบาง 
มี หลักฐาน แสดงถึง ความ พยายาม ที่จะ นำไปใช ประโยชน

1 ผลงาน จัด ไม เปนระบบ มี หลักฐาน แสดงวา มีความรู ทางเทคโนโลยี สารสนเทศ นอยมาก

3.การ ประเมินผล

4 ม ีการ ประเมนิ ความ สามารถ และ ประสทิธภิาพ การ ปฏบิตั ิงาน และ ผลงาน รวมทัง้ ม ีการ 
เสนอแนะ โครงการ ที่ เปนไปได ที่จะ จัดทำ ตอไป ไว อยาง ชัดเจน หลาย โครงการ

3 มี การ ประเมิน ความ สามารถ และ ประสิทธิภาพ การ ปฏิบัติ งาน และ ผลงาน รวมทั้งมี 
การ เสนอแนะ โครงการ ที่ ควร จัดทำ ตอไป

 แบบ ประเมิน แฟม สะสม ผลงาน
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ระดับคุณภาพ รายการประเมิน

2 มี การ ประเมิน ความ สามารถ และ ประสิทธิภาพ การ ปฏิบัติ งาน และ ผลงาน บาง รวมทั้ง 
มี การ เสนอแนะ โครงการ ที่จะ ทำ ตอไป แต ไม ชัดเจน

1 ม ีการ ประเมนิ ประสทิธภิาพ การ ปฏบิตั ิงาน และ ผลงาน นอยมาก และ ไมม ีขอ เสนอแนะ 
ใด ๆ

4. การ นำเสนอ

4 เขียน บทสรุป และ รายงาน ที่ มี ระบบ ดี มี ขั้นตอน มี ขอมูล ครบถวน มี การ ประเมินผล 
ครบถวน แสดงออก ถึง ความคิด ริเริ่ม สรางสรรค

3 เขียน บทสรุป และ รายงาน แสดงใหเห็น วา มี ขั้นตอน การ จัดเก็บ ผลงาน มี การ ประเมิน 
ผลงาน เปน สวนมาก

2 เขยีน บทสรปุ และ รายงาน แสดงใหเหน็ วา ม ีขัน้ตอน การ จดัเกบ็ ผลงาน ม ีการ ประเมนิผล 
เปน บางสวน

1 เขียน บทสรุป และ รายงาน แสดงใหเห็น วา มี ขั้นตอน การ จัดเก็บ ผลงาน แต ไมมี การ 
ประเมินผล

เกณฑ การ ประเมินโดยภาพรวม

ระดับคุณภาพ รายการประเมิน

4 ผลงาน มี รายละเอียด มาก เพียงพอ ไมมี ขอ ผิดพลาด หรือ แสดงถึง ความ ไมเขาใจ 
มี ความ เขาใจ ใน เรื่อง ที่ ศึกษา โดย มี การ บูรณาการ หรือ เชื่อมโยง แนวความคิด หลัก  
ตาง ๆ เขา ดวยกัน

3 ผลงาน มี รายละเอียด มาก เพียงพอ และ ไมมี ขอ ผิดพลาด หรือ แสดงถึง ความ ไมเขาใจ 
แต ขอมูล ตาง ๆ เปน ลักษณะ ของ การ นำเสนอ ที่ ไมได บูรณาการ ระหวาง ขอมูล กับ 
แนวความคิด หลัก ของ เรื่อง ที่ ศึกษา

2 ผลงาน มี รายละเอียด ที่ บันทึก ไว แต พบ วา บางสวน มีความผิด พลาด หรือไม ชัดเจน 
หรือ แสดงถึง ความ ไมเขาใจ เรื่อง ที่ ศึกษา

1 ผลงาน มี ขอมูล นอย ไมมี รายละเอียด บันทึก ไว
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เกณฑการประเมินจำแนกตามประเด็นรายการประเมิน ดังนี้
1.ความรูในเนื้อหา
 4 หมายถึง นำเสนอเนื้อหาถูกตอง ครบถวน หรือมากกวาที่กำหนด พรอมทั้งอธิบายและขยาย

ความเนื้อหาได
   3 หมายถึง นำเสนอเนื้อหาถูกตอง ครบถวน แตอธิบายรายละเอียดบางเรื่องไมได
   2 หมายถึง นำเสนอเนื้อหาถูกตอง แตไมครบถวน และอธิบายรายละเอียดไดเล็กนอย
   1 หมายถึง นำเสนอเนื้อหาเปนบางเรื่อง  แต ไมสามารถอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติม

2. รูปแบบการนำเสนอ
   4 หมายถึง มีวิธีการนำเสนอที่นาสนใจ ชวนติดตาม และนำเสนอขอมูลหรือผลงานเปนลำดับ 

ขั้นตอนอยางชัดเจน
   3 หมายถึง มีวิธีการนำเสนอที่นาสนใจและนำเสนอขอมูลหรือผลงานเปนลำดับขั้นตอน       
   2 หมายถึง นำเสนอขอมูลหรือผลงานโดยการอานและจัดหัวขอไวไมเปนระบบ
   1 หมายถึง ไมมีการจัดลำดับขอมูลที่นำเสนอ ทำใหผูฟงไมเขาใจเนื้อหาที่นำเสนอ

รายการประเมิน
ระดับคุณภาพ

1 2 3 4

1. ความรูในเนื้อหา 

2. รูปแบบการนำเสนอ 

3. การใชสื่อประกอบการนำเสนอ

4. การ ตอบคำถาม  

เรื่อง  
ผูปฏิบัติ/กลุม ภาคเรียน ที่  ชั้น 

 แบบ ประเมิน การนำ เสนอ ผลงาน

 การ นำเสนอ ผลงาน เปน การนำ ผล จาก การ ศึกษา คนควา เกี่ยวกับ เรื่อง ใด เรื่อง หนึ่ง ที่ รวบรวม ไว ใน 
รูป ของ รายงานหรือ ชิ้นงานมา นำ เสนอให ผูอื่น ได รับทราบ และ เขาใจ รูปแบบ เนื้อหา และ วิธี คิด ที่ เกี่ยวของ 
กับ ผลงาน นั้น ๆ 
 รูปแบบ การ ประเมิน ตอไปนี้ เปน ตัวอยาง ที่ ใช ประเมินผล การ ปฏิบัติ งานหรือ ชิ้นงาน ที่ ครู กำหนด ให 
นักเรียน ทำ
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3.การใชสื่อประกอบการนำเสนอ
   4 หมายถึง ใชเทคโนโลยีในการนำเสนอ ใชภาพ แผนภูมิ แผนผังประกอบการนำเสนออยางชัดเจน 

สื่อที่ใชชวยสนับสนุนเนื้อหาและการอธิบายไดเปนอยางดี
   3 หมายถึง ใชภาพ แผนภูมิ แผนผังประกอบการนำเสนอ สื่อที่ใชชวยสนับสนุนเนื้อหาและ 

การอธิบายได
   2 หมายถึง ใชภาพ แผนภูมิ ประกอบการนำเสนอบางเปนบางครั้ง แตสื่อนั้นไมคอยสนับสนุน 

เนื้อหาสาระที่นำเสนอ
   1 หมายถึง ไมใชสื่อประกอบการนำเสนอเลย

4.การตอบคำถาม
   4 หมายถึง เปดโอกาสใหผูฟงแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม โดยสามารถตอบคำถามไดถูกตอง 

พรอมทั้งอธิบายขยายความได
   3 หมายถึง สามารถตอบขอซักถามได แตไมสามารถอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติม
   2 หมายถึง ตอบคำถามงาย ๆ  เกี่ยวกับเนื้อหาที่นำเสนอได
   1 หมายถึง ไมสามารถตอบคำถามเกี่ยวกับเนื้อหาที่นำเสนอ
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