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คาํนํา 
 

คู่มือครู แผนการจัดการเรียนรู้  เทคโนโลยีสารสนเทศ  ม. 3  ชุดน้ีเป็นส่ือการเรียนรู้ท่ีจดัทาํข้ึน
เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการจดัการเรียนรู้ โดยยึดหลกัการออกแบบการจดัการเรียนรู้แบบ Backward Design 
ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง (Child- Centered) ตามหลกัการยึดผูเ้รียนเป็นสาํคญั ส่งเสริมให้นกัเรียนมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมและกระบวนการเรียนรู้ สามารถสร้างองคค์วามรู้ไดด้ว้ยตนเอง ทั้งเป็นรายบุคคลและราย
กลุ่ม โดยครูมีบทบาทหน้าท่ีอาํนวยความสะดวกให้นักเรียนประสบผลสําเร็จ  สนับสนุนให้นักเรียนมี
โอกาสฝึกปฏิบติังานทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน สามารถเช่ือมโยงความรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้
อ่ืน ๆ ได้ในเชิงบูรณาการด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุป
ความรู้ไดด้ว้ยตนเอง ทาํใหน้กัเรียนไดรั้บการพฒันาสมรรถนะสาํคญัและคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามท่ี
หลกัสูตรกาํหนดนาํไปสู่การอยูร่่วมกนัในสงัคมอยา่งสนัติสุข 

การจดัทาํคู่มือครู  แผนการจัดการเรียนรู้  เทคโนโลยีสารสนเทศ  ม. 3  เล่มน้ีไดจ้ดัทาํตามหลกัสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ซ่ึงครอบคลุมสาระการเรียนรู้ ได้แก่ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร ภายในเล่มได้นาํเสนอแผนการจดัการเรียนรู้เป็นรายชั่วโมงตามหน่วยการ
เรียนรู้ เพื่อให้ครูนาํไปใชใ้นการจดัการเรียนรู้ไดส้ะดวกยิ่งข้ึน นอกจากน้ี แต่ละหน่วยการเรียนรู้ยงัมีการ
วดัและประเมินผลการเรียนรู้ทั้ ง 3 ด้าน ได้แก่ ดา้นความรู้ ด้านทกัษะ/กระบวนการ และดา้นคุณธรรม 
จริยธรรม และค่านิยม ทาํใหท้ราบผลการเรียนรู้แต่ละหน่วยการเรียนรู้ของนกัเรียนไดท้นัที 

คู่มือครู แผนการจดัการเรียนรู้ นาํเสนอเน้ือหาแบ่งเป็น 3 ตอน คือ 
ตอนท่ี 1 คําช้ีแจงการจัดแผนการจัดการเรียนรู้ ประกอบดว้ยแนวทางการใชแ้ผนการจดัการเรียนรู้ 

สัญลกัษณ์ลกัษณะกิจกรรมการเรียนรู้ แนวคิดการออกแบบการเรียนรู้แบบ Backward Design (BwD) 
เทคนิคและวิธีการจดัการเรียนรู้–การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ ตารางวิเคราะห์สาระ มาตรฐานการ
เรียนรู้ และตวัช้ีวดัชั้นปี และโครงสร้างการแบ่งเวลารายชัว่โมงในการจดัการเรียนรู้ 

ตอนท่ี 2 แผนการจัดการเรียนรู้รายช่ัวโมง ไดเ้สนอแนะแนวทางการจดัการเรียนรู้แต่ละหน่วยการ
เรียนรู้ในหนงัสือเรียน โดยมีผงัมโนทศัน์เป้าหมาย การเรียนรู้และขอบข่ายภาระงาน ผงัการออกแบบการ
จดัการเรียนรู้ และแบ่งเป็นแผนย่อยรายชั่วโมง ซ่ึงแผนการจดัการเรียนรู้แต่ละแผนมีองค์ประกอบ
ครบถว้นตามแนวทางการจดัทาํแผนการจดัการเรียนรู้ของสถานศึกษา 

ตอนท่ี 3 เอกสาร/ความรู้เสริมสําหรับครู ประกอบดว้ยแบบทดสอบต่าง ๆ ไดแ้ก่ แบบทดสอบก่อน
เรียนและหลังเรียน  แบบทดสอบกลางปี แบบทดสอบปลายปี  แบบประเมินผลงาน  แบบประเมิน
พฤติกรรมและคุณลักษณะอนัพึงประสงค์ด้านต่าง ๆ ของนักเรียน และความรู้เสริมสําหรับครู อาทิ 
กระบวนการจดัการเรียนรู้ท่ีใชใ้นกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี การจดัการเรียนรู้แบบกลบัดา้น
ชั้นเรียน (Flipped Classroom) การจดักิจกรรมสะเต็มศึกษา (STEM Education) ซ่ึงบนัทึกลงในซีดี (CD) 
เพ่ืออาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ครูหรือ ผูส้อน 
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และวิธีการสอนอยา่งหลากหลาย หวงัว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการนาํไปประยกุตใ์ชใ้นการจดัการเรียนรู้ให้
เหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มและศกัยภาพของนกัเรียนต่อไป 
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ตอนที ่1 
คาํช้ีแจงการจัดแผนการจัดการเรียนรู้ 

เทคโนโลยสีารสนเทศ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี
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1. แนวทางการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 
 

 
คู่มือครู แผนการจัดการเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ม. 3 เล่มน้ี จดัทาํข้ึนเพ่ือเป็นแนวทางให้ครู   

ใชป้ระกอบการจดัการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ตาม
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 ซ่ึงการแบ่งหน่วยการเรียนรู้สําหรับจดัทาํ
แผนการจดัการเรียนรู้รายชัว่โมงในคู่มือครู แผนการจดัการเรียนรู้เล่มน้ี แบ่งเน้ือหาเป็น 4 หน่วย สามารถ
ใชค้วบคู่กบัหนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศ ม. 3 ซ่ึงประกอบดว้ยหน่วยการเรียนรู้ 
ดงัน้ี 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 หลกัการทาํโครงงาน 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 โปรแกรมภาษาขั้นพ้ืนฐาน 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 การนาํเสนองาน 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4 Microsoft PowerPoint 

 แผนการจดัการเรียนรู้เล่มน้ีได้นําเสนอรายละเอียดไวค้รบถว้นตามแนวทางการจดัทาํแผนการ
จดัการเรียนรู้ของสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน 
ให้นกัเรียนไดพ้ฒันาองค์ความรู้ สมรรถนะสาํคญั และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ไวอ้ย่างครบถว้นตาม
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 ซ่ึงครูควรศึกษาแผนการจดัการเรียนรู้น้ีให้
ละเอียด เพ่ือปรับใชใ้หส้อดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้ม สถานการณ์ และสภาพของนกัเรียน  
 ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้จะแบ่งแผนการจดัการเรียนรู้ออกเป็นรายชัว่โมง ซ่ึงมีจาํนวนชัว่โมงมากนอ้ย
ไม่เท่ากนั ข้ึนอยูก่บัความยาก–ง่ายของเน้ือหาสาระ และในแต่ละหน่วยการเรียนรู้มีองคป์ระกอบดงัน้ี 
 1. ผังมโนทัศน์เป้าหมายการเรียนรู้และขอบข่ายภาระงาน แสดงขอบข่ายเน้ือหาการจดัการเรียนรู้   
ท่ีครอบคลุมความรู้ คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม ทกัษะ/กระบวนการ และภาระงาน/ช้ินงาน 
 2. กรอบแนวคิดการออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบ BwD (Backward Design Template) เป็นผงั
แสดงแนวคิดในการจดัการเรียนรู้ของแต่ละหน่วยการเรียนรู้ แบ่งเป็น 3 ขั้น ไดแ้ก่ 
  ขั้นที่ 1 ผลลพัธ์ปลายทางท่ีตอ้งการใหเ้กิดข้ึนกบันกัเรียน 
  ขั้นท่ี 2 ภาระงานและการประเมินผลการเรียนรู้ซ่ึงเป็นหลกัฐานท่ีแสดงว่านักเรียนมีผลการ
เรียนรู้ตามท่ีกาํหนดไวอ้ยา่งแทจ้ริง  
  ขั้นท่ี 3 แผนการจดัการเรียนรู้จะระบุว่าในหน่วยการเรียนรู้น้ีแบ่งเป็นแผนการจดัการเรียนรู้       
ก่ีแผน และแต่ละแผนใชเ้วลาในการจดักิจกรรมก่ีชัว่โมง 
 3. แผนการจัดการเรียนรู้รายช่ัวโมง เป็นแผนการจดัการเรียนรู้ตามกรอบแนวคิดการออกแบบ      
การจดัการเรียนรู้แบบ BwD ประกอบดว้ย 
 3.1 ช่ือแผนการจัดการเรียนรู้ ประกอบดว้ยลาํดบัท่ีของแผน ช่ือแผน และเวลาเรียน เช่น แผนการ
จดัการเรียนรู้ท่ี 1 เร่ือง ลกัษณะของโครงงาน เวลา 2 ชัว่โมง 
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 3.2 สาระสําคัญ เป็นความคิดรวบยอดของเน้ือหาท่ีนาํมาจดัการเรียนรู้ในแต่ละแผนการจดัการ
เรียนรู้ 

  3.3 ตัวช้ีวัดช้ันปี เป็นตวัช้ีวดัท่ีใชต้รวจสอบนกัเรียนหลงัจากเรียนจบเน้ือหาท่ีนาํเสนอในแต่ละ
แผนการจดัการเรียนรู้นั้น ๆ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการเรียนรู้ของหลกัสูตร 
  3.4 จุดประสงค์การเรียนรู้ เป็นส่วนท่ีบอกจุดมุ่งหมายท่ีตอ้งการใหเ้กิดข้ึนแก่นกัเรียนภายหลงัจาก 
การเรียนจบในแต่ละแผนการจดัการเรียนรู้ ทั้งในดา้นความรู้ (K) ดา้นคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม (A) 
และดา้นทกัษะ/กระบวนการ (P) ซ่ึงสอดคลอ้งสมัพนัธ์กบัตวัช้ีวดัชั้นปีและเน้ือหาในแผนการจดัการเรียนรู้
นั้น ๆ 
  3.5 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เป็นการตรวจสอบผลการจดัการเรียนรู้ว่า หลงัจากจดัการ
เรียนรู้ในแต่ละแผนการจดัการเรียนรู้แลว้ นกัเรียนมีพฒันาการ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเป้าหมายท่ี
คาดหวงัไวห้รือไม่ และมีส่ิงท่ีจะตอ้งไดรั้บการพฒันา ปรับปรุง หรือส่งเสริมในดา้นใดบา้ง ดงันั้น ในแต่ละ
แผนการจดัการเรียนรู้จึงไดอ้อกแบบวิธีการและเคร่ืองมือในการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ดา้นต่าง ๆ 
ของนกัเรียนไวอ้ยา่งหลากหลาย เช่น การทาํแบบทดสอบ การตอบคาํถามสั้น ๆ การตรวจผลงาน การสงัเกต
พฤติกรรมทั้งท่ีเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม โดยเนน้การปฏิบติัให้สอดคลอ้งและเหมาะสมกบัตวัช้ีวดัและ
มาตรฐานการเรียนรู้ 
     วิธีการและเคร่ืองมือในการวดัและประเมินผลการเรียนรู้เหล่าน้ี ครูสามารถนาํไปใชป้ระเมิน
นักเรียนได้ทั้ งในระหว่างการจดัการเรียนรู้และการทาํกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดจนการนําความรู้ไปใช้ใน
ชีวิตประจาํวนั 
  3.6 สาระการเรียนรู้ เป็นหัวข้อย่อยท่ีนํามาจดัการเรียนรู้ในแต่ละแผนการจดัการเรียนรู้ ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัสาระการเรียนรู้แกนกลาง 
  3.7 แนวทางบูรณาการ เป็นการเสนอแนะแนวทางการจดักิจกรรมการเรียนรู้ในเร่ืองท่ีเรียนของ
แต่ละแผนให้เช่ือมโยงสัมพนัธ์กับสาระการเรียนรู้อ่ืน ๆ ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์     
สงัคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ และภาษาต่างประเทศ เพ่ือให้การเรียนรู้
สอดคลอ้งและครอบคลุมสถานการณ์จริง 
  3.8 กระบวนการจัดการเรียนรู้ เป็นการเสนอแนวทางการจดักิจกรรมการเรียนรู้ในเน้ือหาแต่ละ
เร่ือง โดยใชแ้นวคิดและทฤษฎีการเรียนรู้ต่าง ๆ ตามความเหมาะสม ทั้งน้ี เพ่ือให้ครูนาํไปใชป้ระโยชน ์  
ในการวางแผนการจดัการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงกระบวนการจดัการเรียนรู้ประกอบดว้ย 5 ขั้น 
ไดแ้ก่ 
   ขั้นท่ี 1 ขั้นนาํเขา้สู่บทเรียน  
   ขั้นท่ี 2 ขั้นสอน 
   ขั้นท่ี 3 ขั้นสรุป 
   ขั้นท่ี 4 ขั้นฝึกฝนนกัเรียน 
    ขั้นท่ี 5 ขั้นนาํไปใช ้
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  3.9 กิจกรรมเสนอแนะ เป็นกิจกรรมสําหรับให้นักเรียนได้พ ัฒนาเพิ่มเติมในด้านต่าง ๆ 
นอกเหนือจากท่ีไดจ้ดัการเรียนรู้มาแลว้ในชัว่โมงเรียน กิจกรรมเสนอแนะมี 2 ลกัษณะ คือ กิจกรรมสาํหรับ
กลุ่มสนใจพิเศษจดัให้แก่ผูท่ี้มีความสามารถพิเศษและต้องการศึกษาค้นควา้ในเน้ือหานั้ น ๆ ให้ลึกซ้ึง
กวา้งขวางยิ่งข้ึน และกิจกรรมสาํหรับฝึกทกัษะเพ่ิมเติมจดัให้แก่ผูท่ี้ตอ้งการเรียนรู้ให้ครบตามเป้าหมาย ซ่ึง   
มีลกัษณะเป็นการซ่อมเสริมความรู้ใหแ้ก่นกัเรียน 

  3.10 ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ เป็นรายช่ือส่ือการเรียนรู้ทุกประเภทท่ีใชใ้นการจดัการเรียนรู้ ซ่ึงมีทั้ง
ส่ือธรรมชาติ ส่ือส่ิงพิมพ  ์ส่ือเทคโนโลยี และส่ือบุคคล เช่น หนังสือ เอกสารความรู้ รูปภาพ เครือข่าย
อินเทอร์เน็ต วีซีดี ดีวีดี ปราชญช์าวบา้น  
  3.11 บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ เป็นส่วนท่ีให้ครูบันทึกผลการจัดการเรียนรู้ว่าประสบ
ความสาํเร็จหรือไม่ มีปัญหาหรืออุปสรรคอะไรเกิดข้ึนบา้ง ไดแ้กไ้ขปัญหาและอุปสรรคนั้นอยา่งไร และ
ขอ้เสนอแนะสาํหรับการจดัการเรียนรู้คร้ังต่อไป 
 นอกจากน้ียงัอาํนวยความสะดวกให้ครู โดยจดัทาํแบบทดสอบ แบบประเมินผล แบบประเมิน
พฤติกรรมดา้นต่าง ๆ ของนกัเรียน และความรู้เสริมสาํหรับครูบนัทึกลงในซีดี (CD) ประกอบดว้ย 
 1) แบบทดสอบก่อนเรียนและแบบทดสอบหลังเรียน  เป็นแบบทดสอบเพื่อใช้วดัและ
ประเมินผลนกัเรียนก่อนการจดัการเรียนรู้และหลงัการจดัการเรียนรู้ 
  2) แบบทดสอบกลางปีและแบบทดสอบปลายปี เป็นแบบทดสอบเพื่อใชว้ดัและประเมินผล
การเรียนรู้ของนกัเรียนในช่วงกลางปีและปลายปี ซ่ึงประเมินผล 3 ดา้น ไดแ้ก่   
  (1) ดา้นความรู้ มีแบบทดสอบทั้งท่ีเป็นแบบปรนยัและแบบอตันยั 
  (2) ดา้นคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม เป็นตารางประเมิน 
  (3) ดา้นทกัษะ/กระบวนการ เป็นตารางประเมิน 
           3) แบบประเมนิผลการจัดกจิกรรมต่าง ๆ เช่น แบบประเมินผลงาน แบบบนัทึกความรู้  
 4) ความรู้เสริมสําหรับครู เป็นการนาํเสนอความรู้ในเร่ืองต่าง ๆ แก่ครู เช่น  
 (1) หลกัการจดัทาํแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) และวิธีการคดัเลือกผลงานเพ่ือเก็บใน
แฟ้มสะสมผลงาน    
 (2) ความรู้เร่ืองโครงงาน   
 5) แบบฟอร์มโครงสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ ท่ีออกแบบการเรียนรู้แบบ Backward Design 
 ครูควรศึกษาแผนการจดัการเรียนรู้เพ่ือเตรียมการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและจดักิจกรรม           
ให้นักเรียนได้พฒันาครบทุกสมรรถนะสําคญัท่ีกาํหนดไวใ้นหลกัสูตร ไดแ้ก่ สมรรถนะในการส่ือสาร    
การคิด การแก้ปัญหา การใช้ทักษะชีวิต และการใช้เทคโนโลยี รวมถึงคุณลักษณะอันพึงประสงค ์            
ตามหลกัสูตร และกิจกรรมเสนอแนะเพื่อการเรียนรู้เพ่ิมเติมให้เต็มตามศกัยภาพของนกัเรียนแต่ละคน ซ่ึง   
ไดก้าํหนดไวใ้นแผนการจดัการเรียนรู้น้ีแลว้ 
 นอกจากน้ี ครูยงัสามารถปรับปรุงแผนการจดัการเรียนรู้ให้สอดคลอ้งกบัสภาพความพร้อมของ
นกัเรียนและสถานการณ์เฉพาะหนา้ ซ่ึงจะใชเ้ป็นผลงานเพื่อขอเล่ือนวิทยฐานะได ้แผนการจดัการเรียนรู้น้ี
ไดอ้าํนวยความสะดวกให้ครู โดยจดัพิมพโ์ครงสร้างแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีออกแบบการจดัการเรียนรู้
แบบ Backward Design เพ่ือใหค้รูเพ่ิมเติมเฉพาะส่วนท่ีครูปรับปรุงเองไวด้ว้ยแลว้ 
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2. สัญลกัษณ์ลกัษณะกจิกรรมการเรียนรู้ 
 

สัญลกัษณ์ลกัษณะกิจกรรมการเรียนรู้เป็นเคร่ืองหมายท่ีปรากฏอยู่ในแบบฝึกทกัษะ รายวิชา
พ้ืนฐาน เทคโนโลยสีารสนเทศ โดยกาํหนดสัญลกัษณ์กาํกบักิจกรรมการเรียนรู้ไวทุ้กกิจกรรม เพ่ือช่วยให้
ครูและนักเรียนทราบลกัษณะท่ีตอ้งการเน้นของกิจกรรมนั้น ๆ เพ่ือท่ีจะจดักิจกรรมให้บรรลุเป้าหมาย 
สญัลกัษณ์ลกัษณะกิจกรรมการเรียนรู้มีดงัน้ี 

 

1. สัญลักษณ์หลักของกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลย ี
 

โครงงาน เป็นกิจกรรมท่ีมุ่งพฒันาการคิด การวางแผน และการแกปั้ญหา 
 

การพฒันากระบวนการคดิ เป็นกิจกรรมท่ีกาํหนดใหน้กัเรียนไดใ้ชก้ระบวนการคิดเพ่ือ
เพ่ิมพนูทกัษะการคิดดา้นต่าง ๆ ของตนเอง 
 

การประยุกต์ ใช้ในชีวติประจําวนั เป็นกิจกรรมท่ีกาํหนดใหน้กัเรียนนาํความรู้และทกัษะ 
ไปใชแ้กปั้ญหาในสถานการณ์จริงในชีวิตประจาํวนั 
 

การปฏิบัติจริง/ทักษะ เป็นกิจกรรมท่ีกาํหนดใหน้กัเรียนไดฝึ้กปฏิบติัเพ่ือใหเ้กิดทกัษะ  
ซ่ึงจะช่วยใหก้ารเรียนรู้เป็นไปตามเป้าหมาย และเกิดความเขา้ใจท่ีคงทน 

 

 ความคิดสร้างสรรค์ เป็นกิจกรรมท่ีกาํหนดใหน้กัเรียนไดพ้ฒันาความคิดสร้างสรรค ์
 ลกัษณะต่าง ๆ ไดแ้ก่ ความคิดริเร่ิม ความคล่องในการคิด ความยดืหยุน่ในการคิด และ
 ความคิดละเอียดลออ 

 

2. สัญลักษณ์เสริมของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
 

การทําประโยชน์ให้สังคม เป็นกิจกรรมท่ีกาํหนดให้นักเรียนนาํความรู้ไปปฏิบติัในการ    
ทาํประโยชนแ์ก่ส่วนรวม เพ่ือใหอ้ยูร่่วมกนัในสงัคมอยา่งมีความสุข 
 

การศึกษาค้นคว้า/สืบค้น เป็นกิจกรรมท่ีกาํหนดใหน้กัเรียนศึกษาคน้ควา้หรือสืบคน้ขอ้มูล
จากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ เพ่ือสร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเอง 
 

การสํารวจ เป็นกิจกรรมท่ีกาํหนดให้นักเรียนสํารวจและรวบรวมขอ้มูลเพ่ือนาํมาศึกษา 
วิเคราะห์หาเหตุ หาผล และสรุปขอ้มูล เพ่ือใหเ้กิดองคค์วามรู้ดว้ยตนเอง 
 

การสังเกต เป็นกิจกรรมท่ีกาํหนดให้นักเรียนรู้จกัสังเกตส่ิงท่ีตอ้งการเรียนรู้จนสามารถ
สร้างองคค์วามรู้ไดอ้ยา่งเป็นระบบและมีเหตุผล 
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ทักษะการพูด เป็นกิจกรรมท่ีกาํหนดใหน้กัเรียนไดพ้ฒันาทกัษะการพดูประเภทต่าง ๆ 
 

กจิกรรมสําหรับกลุ่มพเิศษ เป็นกิจกรรมสาํหรับใหน้กัเรียนใชพ้ฒันาการเรียนรู้เพ่ือ 
เติมเตม็ศกัยภาพการเรียนรู้ของตนเอง 
 

กจิกรรมสําหรับซ่อมเสริม เป็นกิจกรรมสาํหรับใหน้กัเรียนใชเ้รียนซ่อมเสริมเพ่ือใหเ้กิด 
การเรียนรู้ตามตวัช้ีวดัชั้นปี 

 

3. การออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบ Backward Design (BwD) 
 

 
การจดัการเรียนรู้หรือการสอนเป็นงานท่ีครูทุกคนตอ้งใชก้ลวิธีต่าง ๆ มากมาย เพ่ือให้นักเรียน

สนใจท่ีจะเรียนรู้และเกิดผลตามท่ีครูคาดหวัง การจัดการเรียนรู้จัดเป็นศาสตร์ท่ีต้องใช้ความรู้
ความสามารถตลอดจนประสบการณ์อย่างมาก ครูบางคนอาจจะละเลยเร่ืองของการออกแบบการจดัการ
เรียนรู้หรือการออกแบบการสอน ซ่ึงเป็นงานท่ีครูจะตอ้งทาํก่อนการเขียนแผนการจดัการเรียนรู้ 

การออกแบบการจัดการเรียนรู้ทําอย่างไร ทําไมจึงต้องออกแบบการจัดการเรียนรู้ 
ครูทุกคนผ่านการศึกษาเก่ียวกบัการออกแบบการจดัการเรียนรู้มาแลว้ ในอดีตการออกแบบการ

จดัการเรียนรู้จะเร่ิมตน้จากการกาํหนดจุดประสงคก์ารเรียนรู้ การวางแผนการจดัการเรียนรู้ การดาํเนินการ
จดัการเรียนรู้ และการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ ปัจจุบันการเรียนรู้ได้มีการเปล่ียนแปลงไปตาม
สภาพแวดลอ้ม เศรษฐกิจ และสังคม รวมทั้ งการเปล่ียนแปลงดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีเขา้มา       
มีบทบาทต่อการศึกษาของนกัเรียน ซ่ึงนกัเรียนสามารถเรียนรู้ไดจ้ากส่ือและแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ ท่ีมีอยู่
รอบตวั ดงันั้น การออกแบบการจดัการเรียนรู้จึงเป็นกระบวนการสําคญัท่ีครูจาํเป็นตอ้งดาํเนินการให้
เหมาะสมกบัศกัยภาพของนกัเรียนแต่ละคน 

วิกกินส์และแมกไท นกัการศึกษาชาวอเมริกนัไดเ้สนอแนวคิดเก่ียวกบัการออกแบบการจดัการ
เรียนรู้ท่ีเรียกว่า Backward Design ซ่ึงเป็นการออกแบบการจดัการเรียนรู้ท่ีครูจะต้องกาํหนดผลลัพธ์
ปลายทางท่ีต้องการให้เกิดข้ึนกับนักเรียนก่อน โดยทั้ งสองให้ช่ือว่า ความเข้าใจท่ีคงทน (Enduring 
Understandings) เม่ือกาํหนดความเขา้ใจท่ีคงทนไดแ้ลว้ ครูจะตอ้งบอกให้ไดว้่าความเขา้ใจท่ีคงทนของ
นกัเรียนน้ีเกิดจากอะไร นกัเรียนจะตอ้งมีหรือแสดงพฤติกรรมอะไรบา้ง ครูมีหรือใชวิ้ธีการวดัอะไรบา้งท่ี
จะบอกว่านกัเรียนมีหรือแสดงพฤติกรรมเหล่านั้นแลว้ จากนั้นครูจึงนึกถึงวิธีการจดัการเรียนรู้ท่ีจะทาํให้
นกัเรียนเกิดความเขา้ใจท่ีคงทนต่อไป 

แนวคดิ Backward Design 
Backward Design เป็นการออกแบบการจดัการเรียนรู้ท่ีใชผ้ลลพัธ์ปลายทางเป็นหลกั ซ่ึงผลลพัธ์

ปลายทางน้ีจะเกิดข้ึนกบันกัเรียนก็ต่อเม่ือจบหน่วยการเรียนรู้ ทั้งน้ี ครูจะตอ้งออกแบบการจดัการเรียนรู้ 
โดยใช้กรอบความคิดท่ีเป็นเหตุเป็นผลและมีความสัมพนัธ์กนั จากนั้นจึงจะลงมือเขียนแผนการจดัการ
เรียนรู้ ขยายรายละเอียดเพิ่มเติมใหมี้คุณภาพและประสิทธิภาพต่อไป 
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กรอบความคิดหลกัของการออกแบบการจดัการเรียนรู้แบบ Backward Design มีขั้นตอนหลกัท่ี
สาํคญั 3 ขั้น คือ 

ขั้นท่ี 1 กาํหนดผลลพัธ์ปลายทางท่ีตอ้งการใหเ้กิดข้ึนกบันกัเรียน 
ขั้นท่ี 2 กาํหนดภาระงานและการประเมินผลการเรียนรู้ซ่ึงเป็นหลกัฐานท่ีแสดงว่านักเรียนมีผล

การเรียนรู้ตามท่ีกาํหนดไวอ้ยา่งแทจ้ริง 
ขั้นท่ี 3 วางแผนการจดัการเรียนรู้ 
 

ขั้นท่ี 1 กาํหนดผลลพัธ์ปลายทางท่ีต้องการให้เกดิขึน้กบันักเรียน  
ก่อนท่ีจะกาํหนดผลลพัธ์ปลายทางท่ีตอ้งการให้เกิดข้ึนกบันกัเรียนนั้น ครูควรตอบคาํถามสาํคญั

ต่อไปน้ี 
– นกัเรียนควรจะมีความรู้ ความเขา้ใจ และสามารถทาํส่ิงใดไดบ้า้ง  
– เน้ือหาสาระใดบ้างท่ีมีความสําคญัต่อการสร้างความเขา้ใจของนักเรียน และความเขา้ใจท่ี

คงทน (Enduring Understandings) ท่ีครูตอ้งการจดัการเรียนรู้ใหแ้ก่นกัเรียนมีอะไรบา้ง 
เม่ือจะตอบคาํถามสาํคญัดงักล่าวขา้งตน้ ใหค้รูนึกถึงเป้าหมายของการศึกษา มาตรฐานการเรียนรู้

ดา้นเน้ือหาระดบัชาติท่ีปรากฏอยู่ในหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 รวมทั้ง
มาตรฐานการเรียนรู้ระดบัเขตพ้ืนท่ีการศึกษาหรือทอ้งถ่ิน  

การทบทวนความคาดหวงัของหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เน่ืองจากมาตรฐานแต่ละ
ระดบัจะมีความสัมพนัธ์กบัเน้ือหาสาระต่าง ๆ ซ่ึงมีความแตกต่างลดหลัน่กนัไป ดว้ยเหตุน้ี ขั้นท่ี 1 ของ 
Backward Design ครูจึงตอ้งจดัลาํดบัความสําคญัและเลือกผลลพัธ์ปลายทางของนกัเรียน ซ่ึงเป็นผลการ
เรียนรู้ท่ีเกิดจากความเขา้ใจท่ีคงทนต่อไป 

ความเข้าใจท่ีคงทนของนักเรียน 
ความเข้าใจท่ีคงทนคืออะไร ความเขา้ใจท่ีคงทนเป็นความรู้ท่ีลึกซ้ึง ได้แก่ ความคิดรวบยอด 

ความสัมพนัธ์ และหลกัการของเน้ือหาและวิชาท่ีนักเรียนเรียนรู้ หรือกล่าวอีกนัยหน่ึงเป็นความรู้ท่ีอิง
เน้ือหา ความรู้น้ีเกิดจากการสะสมขอ้มูลต่าง ๆ ของนักเรียนและเป็นองค์ความรู้ท่ีนักเรียนสร้างข้ึนดว้ย
ตนเอง 

การเขียนความเข้าใจท่ีคงทนในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ 
ถ้าความเข้าใจท่ีคงทนหมายถึงสาระสําคญัของส่ิงท่ีจะเรียนรู้แล้ว ครูควรจะรู้ว่าสาระสําคญั

หมายถึงอะไร คาํว่า สาระสําคญั มาจากคาํว่า Concept ซ่ึงนักการศึกษาของไทยแปลเป็นภาษาไทยว่า 
สาระสําคญั ความคิดรวบยอด มโนทศัน์ มโนมติ และสังกปั ซ่ึงการเขียนแผนการจดัการเรียนรู้นิยมใช ้    
คาํวา่ สาระสาํคญั  

สาระสําคญัเป็นขอ้ความท่ีแสดงแก่นหรือเป้าหมายเก่ียวกบัเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง เพ่ือให้ไดข้อ้สรุป
รวมและขอ้แตกต่างเก่ียวกบัเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง โดยอาจครอบคลุมขอ้เท็จจริง กฎ ทฤษฎี ประเด็น และการ
สรุปสาระสาํคญัและขอ้ความท่ีมีลกัษณะรวบยอดอยา่งอ่ืน 
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การคดัเลือกหวัขอ้โครงงาน 

การจดัทาํเคา้โครงของโครงงาน 

การศึกษาคน้ควา้ 

การทาํโครงงาน 

การนาํเสนอและเผยแพร่โครงงาน 

การเขียนรายงาน 

หลกัการทําโครงงาน 

ประเภทของสาระสาํคัญ 
1. ระดบักวา้ง (Broad Concept) 
2. ระดบัการนาํไปใช ้(Operative Concept หรือ Functional Concept) 
ตัวอย่างสาระสาํคัญระดับกว้าง 

 – ลกัษณะของโครงงานเป็นภาระงาน ช้ินงาน หรือกิจกรรมอิสระท่ีผูท้าํโครงงานสนใจ 
ตัวอย่างสาระสาํคัญระดับการนาํไปใช้ 

 – โครงงานคอมพิวเตอร์เป็นภาระงาน ช้ินงาน หรือกิจกรรมอิสระท่ีผูท้าํโครงงานเลือกศึกษาหรือ
ดาํเนินการตามความสนใจ โดยอาศยัความรู้ ทกัษะ และประสบการณ์ของผูท้าํโครงงาน 

แนวทางการเขียนสาระสําคญั 
1. ให้เขียนสาระสําคญัของทุกเร่ือง โดยแยกเป็นข้อ ๆ (จาํนวนข้อของสาระสําคญัจะเท่ากับ

จาํนวนเร่ือง) 
2. การเขียนสาระสาํคญัท่ีดีควรเป็นสาระสาํคญัระดบัการนาํไปใช ้
3. สาระสาํคญัตอ้งครอบคลุมประเด็นสาํคญัครบถว้น เพราะหากขาดส่วนใดส่วนหน่ึงไปแลว้จะ

ทาํใหน้กัเรียนรับสาระสาํคญัท่ีผดิไปทนัที 
4. การเขียนสาระสําคัญท่ีจะให้ครอบคลุมประเด็นสําคัญวิธีการหน่ึงคือ การเขียนแผนผงั

สาระสาํคญั 
ตวัอย่างการเขียนแผนผงัสาระสําคญั 
 

 

      
 

       
 
 
 
 
 
 

สาระสําคัญของหลักการทาํโครงงาน: แบ่งออกเป็น 2 หัวขอ้ ไดแ้ก่ ลกัษณะของโครงงานและ
ขั้นตอนการทาํโครงงาน 

5. การเขียนสาระสาํคญัเก่ียวกบัเร่ืองใดควรเขียนลกัษณะเด่นท่ีมองเห็นไดห้รือนึกไดอ้อกมาเป็น
ขอ้ ๆ แลว้จาํแนกลกัษณะเหล่านั้นเป็นลกัษณะจาํเพาะและลกัษณะประกอบ 

6. การเขียนขอ้ความท่ีเป็นสาระสาํคญัควรใชภ้าษาท่ีมีการขดัเกลาอยา่งดี เล่ียงคาํท่ีมีความหมาย
กาํกวมหรือฟุ่มเฟือย 

ลกัษณะของโครงงาน

ขั้นตอนการทาํโครงงาน
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ตวัอย่างการเขียนสาระสําคญั เร่ือง ลกัษณะของโครงงาน 
 

ลกัษณะของโครงงาน ลกัษณะจําเพาะ ลกัษณะประกอบ 
ผูท้าํจะตอ้งเรียนรู้ดว้ยตนเองจากการลงมือปฏิบติัจริง  – 
ทาํใหเ้กิดประโยชน์ในการคิดคน้และพฒันา –  
ผูท้าํมีความรู้ ทกัษะ และประสบการณ์เก่ียวกบั
โครงงานท่ีตอ้งการทาํ 

–  

 

สาระสําคัญลักษณะของโครงงาน: ผูท้าํโครงงานจะตอ้งเรียนรู้ดว้ยตนเองจากการลงมือปฏิบติั
จริง ทาํให้เกิดประโยชน์ในการคิดคน้และพฒันา โดยนาํความรู้ ทกัษะ และประสบการณ์ของตนเองมาใช้
ในการทาํโครงงานท่ีตนเองสนใจ  

 

ขั้นที่ 2 กําหนดภาระงานและการประเมินผลการเรียนรู้ซ่ึงเป็นหลักฐานที่แสดงว่านักเรียนมีผล
การเรียนรู้ตามที่กาํหนดไว้อย่างแท้จริง 

เม่ือครูกําหนดผลลัพธ์ปลายทางท่ีต้องการให้เกิดข้ึนกับนักเรียนแล้ว ก่อนท่ีจะดําเนินการ         
ขั้นต่อไปขอใหค้รูตอบคาํถามสาํคญัต่อไปน้ี 

– นักเรียนมีพฤติกรรมหรือแสดงออกในลกัษณะใด จึงทาํให้ครูทราบว่านักเรียนบรรลุผลลพัธ์
ปลายทางตามท่ีกาํหนดไวแ้ลว้ 

– ครูมีหลกัฐานหรือใช้วิธีการใดท่ีสามารถระบุไดว้่า นักเรียนมีพฤติกรรมหรือแสดงออกตาม
ผลลพัธ์ปลายทางท่ีกาํหนดไว ้

การออกแบบการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิด Backward Design เนน้ให้ครูรวบรวมหลกัฐานการวดั
และประเมินผลการเรียนรู้ท่ีจาํเป็นและมีหลกัฐานเพียงพอท่ีจะกล่าวไดว้า่ การจดัการเรียนรู้ทาํให้นกัเรียน
เกิดผลสมัฤทธ์ิแลว้ ไม่ใช่เรียนแค่ใหจ้บตามหลกัสูตรหรือเรียนตามชุดของกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีครูกาํหนด
ไวเ้ท่านั้น วิธีการ Backward Design ตอ้งการกระตุน้ให้ครูคิดล่วงหน้าว่า ครูควรจะกาํหนดและรวบรวม
หลกัฐานเชิงประจกัษอ์ะไรบา้งก่อนท่ีจะออกแบบหน่วยการเรียนรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลกัฐานดงักล่าว
ควรจะเป็นหลกัฐานท่ีสามารถใชเ้ป็นขอ้มูลยอ้นกลบัท่ีมีประโยชน์สาํหรับนกัเรียนและครูไดเ้ป็นอยา่งดี 
นอกจากน้ี ครูควรใชวิ้ธีการวดัและประเมินผลแบบต่อเน่ืองอย่างไม่เป็นทางการและเป็นทางการตลอด
ระยะเวลาท่ีครูจดักิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่นกัเรียน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดท่ีตอ้งการใหค้รูทาํการวดัและ
ประเมินผลการเรียนรู้ระหวา่งการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเรียกวา่ สอนไปวดัผลไป 

จึงกล่าวได้ว่า ขั้นน้ีครูควรนึกถึงพฤติกรรมหรือการแสดงออกของนักเรียน โดยพิจารณาจาก
ผลงานหรือช้ินงานท่ีเป็นหลกัฐานเชิงประจกัษ ์ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่นกัเรียนเกิดผลลพัธ์ปลายทางตามเกณฑ์
ท่ีกาํหนดไวแ้ลว้ และเกณฑ์ท่ีใชป้ระเมินควรเป็นเกณฑ์คุณภาพในรูปของมิติคุณภาพ (Rubrics) อย่างไร 
ก็ตาม ครูอาจจะมีหลกัฐานหรือใช้วิธีการอ่ืน ๆ เช่น การทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน การสัมภาษณ์ 
การศึกษาคน้ควา้ การฝึกปฏิบติัขณะเรียนประกอบดว้ยกไ็ด ้
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การกําหนดภาระงานและการประเมินผลการเรียนรู้ซ่ึงเป็นหลักฐานท่ีแสดงว่านักเรียนมีผลการ
เรียนรู้ตามผลลพัธ์ปลายทางที่กาํหนดไว้แล้ว 

หลงัจากท่ีครูไดก้าํหนดผลลพัธ์ปลายทางท่ีตอ้งการให้เกิดข้ึนกบันักเรียนแลว้ ครูควรกาํหนด
ภาระงานและวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ ซ่ึงเป็นหลกัฐานท่ีแสดงว่านกัเรียนมีผลการเรียนรู้ตามผลลพัธ์
ปลายทางท่ีกาํหนดไวแ้ลว้ 

ภาระงาน หมายถึง งานหรือกิจกรรมท่ีกาํหนดให้นักเรียนปฏิบติั เพ่ือให้บรรลุตามจุดประสงค์
การเรียนรู้/ตัวช้ีวดัชั้ นปี/มาตรฐานการเรียนรู้ท่ีกําหนดไว  ้ลักษณะสําคัญของงานจะต้องเป็นงานท่ี
สอดคล้องกับชีวิตจริงในชีวิตประจาํวนั เป็นเหตุการณ์จริงมากกว่ากิจกรรมท่ีจาํลองข้ึนเพ่ือใช้ในการ
ทดสอบ ซ่ึงเรียกวา่ งานท่ีปฏิบติัเป็นงานท่ีมีความหมายต่อนกัเรียน (Meaningful Task) นอกจากน้ี งานและ
กิจกรรมจะตอ้งมีขอบเขตท่ีชดัเจน สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้/ตวัช้ีวดัชั้นปี/มาตรฐานการเรียนรู้
ท่ีตอ้งการใหเ้กิดข้ึนกบันกัเรียน 

ทั้งน้ีเม่ือไดภ้าระงานครบถว้นตามท่ีตอ้งการแลว้ ครูจะตอ้งนึกถึงวิธีการและเคร่ืองมือท่ีจะใชว้ดั
และประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนซ่ึงมีอยู่มากมายหลายประเภท ซ่ึงครูจะตอ้งเลือกให้เหมาะสมกบั
ภาระงานท่ีนกัเรียนปฏิบติั  

ตวัอยา่งภาระงานเร่ือง ลกัษณะของโครงงาน รวมทั้งการกาํหนดวิธีการวดัและประเมินผลการ
เรียนรู้ของนกัเรียน (ดงัตาราง) 
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ตวัอย่าง ภาระงาน/ชิ้นงาน แผนการจดัการเรียนรู้เรื่อง ลกัษณะของโครงงาน 
สาระที ่3 เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

 

จุดประสงค์ 
การเรียนรู้ 

สาระ 
การเรียนรู้ 

กจิกรรม 
การเรียนรู้ 

ภาระงาน/ชิ้นงาน 
การวดัและประเมินผล สื่อการเรียนรู้ วธิีการ เครื่องมอื เกณฑ์

อธิบายลกัษณะ
ของโครงงาน
ได ้

ลกัษณะของ
โครงงาน 

– ศึกษาโครงงาน 
   ที่มีผูท้าํไวแ้ลว้ 
– ยกตวัอยา่ง 
   โครงงานที่ตนเอง 
    สนใจ 
– ปฏิบตัิการคน้หา 
   ขอ้มูล 

– การตั้งคาํถาม 
– การตอบคาํถาม 
 
 
 
– การปฏิบตัิ 

– ซกัถามความรู้ 
– สงัเกตการ 
   อธิบาย 
– สงัเกตการ 
   ปฏิบตัิ 
 

– แบบประเมิน 
   ผลงาน 
– แบบประเมิน 
   ทกัษะการจดัการ 

เกณฑค์ุณภาพ  
4 ระดบั 

1. แบบบนัทึกขอ้มูลการอภิปราย 
    จากประเดน็ปัญหาที่ศึกษา 
2. แบบบนัทึกความรู้ 
3. ใบงานที่ 1 คาํถามน่าตอบ  
4. ใบงานที่ 2 จดัทาํโครงงาน 
5. แบบทดสอบ เรื่อง หลกัการ    
    ทาํโครงงาน 
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การสร้างความเข้าใจท่ีคงทน   
ความเขา้ใจท่ีคงทนจะเกิดข้ึนได ้นกัเรียนจะตอ้งมีความสามารถ 6 ประการ ไดแ้ก่ 
1. การอธิบายหรือช้ีแจง เป็นความสามารถท่ีนกัเรียนแสดงออกโดยการอธิบายหรือช้ีแจงในส่ิงท่ี

เรียนรู้ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง สอดคลอ้ง มีเหตุมีผล และเป็นระบบ 
2. การแปลความและตีความ เป็นความสามารถท่ีนักเรียนแสดงออกโดยการแปลความและ

ตีความไดอ้ยา่งมีความหมาย ตรงประเดน็ กระจ่างชดั และทะลุปรุโปร่ง 
3. การประยุกต์ ดัดแปลง และนําไปใช้ เป็นความสามารถท่ีนกัเรียนแสดงออกโดยการนาํส่ิงท่ีได้

เรียนรู้ไปสู่การปฏิบติัไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล มีประสิทธิภาพ และคล่องแคล่ว    
4. การมมุีมมองท่ีหลากหลาย เป็นความสามารถท่ีนกัเรียนแสดงออกโดยการมีมุมมองท่ีน่าเช่ือถือ 

เป็นไปได ้มีความลึกซ้ึง แจ่มชดั และแปลกใหม่ 
5. การให้ความสําคัญและใส่ใจในความรู้สึกของผู้อื่น เป็นความสามารถท่ีนกัเรียนแสดงออกโดย

เปิดเผย รับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น และระมดัระวงัท่ีจะไม่ใหเ้กิดความกระทบกระเทือนต่อผูอ่ื้น    
6. การรู้จักตนเอง เป็นความสามารถท่ีนักเรียนแสดงออกโดยการมีความตระหนักรู้ สามารถ

ประมวลผลขอ้มูลจากแหล่งการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ปรับตวัได ้รู้จกัใคร่ครวญ และมีความเฉลียวฉลาด    
นอกจากน้ีหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 ได้กาํหนดสมรรถนะ

สาํคญัของผูเ้รียนหลงัจากสาํเร็จการศึกษาตามหลกัสูตรไว ้5 ประการ ดงัน้ี 
1. ความสามารถในการส่ือสาร เป็นความสามารถของนักเรียนในการรับและส่งสาร การถ่ายทอด

ความคิด ความรู้ความเขา้ใจ ความรู้สึก และทศันะของตนเอง เพ่ือแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารและประสบการณ์
อนัเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพ่ือขจดัและลดปัญหาความขดัแยง้
ต่าง ๆ  การเลือกท่ีจะรับและไม่รับขอ้มูลข่าวสารดว้ยหลกัเหตุผลและความถูกตอ้ง ตลอดจนการเลือกใชวิ้ธีการ
ส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพโดยคาํนึงถึงผลกระทบท่ีมีต่อตนเองและสงัคม 

2. ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถของนกัเรียนในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ 
การคิดอยา่งสร้างสรรค ์การคิดอยา่งมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพ่ือนาํไปสู่การสร้างองคค์วามรู้
หรือสารสนเทศ เพ่ือการตดัสินใจเก่ียวกบัตนเองและสงัคมไดอ้ยา่งเหมาะสม  

3. ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถของนกัเรียนในการแกปั้ญหาและอุปสรรค
ต่าง ๆ ท่ีเผชิญไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสมบนพื้นฐานของหลกัเหตุผล คุณธรรม และขอ้มูลสารสนเทศ เขา้ใจ
ความสมัพนัธ์และการเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสงัคม แสวงหาความรู้ ประยกุตค์วามรู้มาใชใ้น
การป้องกันและแก้ไขปัญหา และมีการตดัสินใจท่ีมีประสิทธิภาพโดยคาํนึงถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนต่อ
ตนเอง สงัคม และส่ิงแวดลอ้ม 

4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต เป็นความสามารถของนกัเรียนในดา้นการนาํกระบวนการ
ต่าง ๆ ไปใช้ในการดาํเนินชีวิตประจาํวนั การทาํงาน และการอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยการสร้างเสริม
ความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งบุคคล การจดัการปัญหาและความขดัแยง้ต่าง ๆ อยา่งเหมาะสม การปรับตวัให้
ทนักบัการเปล่ียนแปลงของสังคมและสภาพแวดลอ้ม และรู้จกัหลีกเล่ียงพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ ซ่ึง
ส่งผลกระทบต่อตนเองและผูอ่ื้น 
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5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถของนักเรียนในการเลือกและใช้
เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ ทั้ งด้านวตัถุ แนวคิด วิธีการ และมีทักษะการะบวนการทางเทคโนโลยี เพ่ือการ
พฒันาตนเองและสังคมดา้นการเรียนรู้ การส่ือสาร การทาํงาน การแกปั้ญหา และการอยู่ร่วมกบัผูอ่ื้นได้
อยา่งถูกตอ้งเหมาะสม และมีคุณธรรม 

นอกจากสมรรถนะสาํคญัของนกัเรียนหลงัจากสาํเร็จการศึกษาตามหลกัสูตรท่ีกล่าวขา้งตน้แลว้ 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 ยงัได้กาํหนดคุณลักษณะท่ีพึงประสงค ์             
8  ประการ เพ่ือใหน้กัเรียนสามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นในสงัคมไดอ้ยา่งมีความสุขทั้งในฐานะพลเมืองไทยและ
พลโลก ดงัน้ี 

1. รักชาติ ศาสน์ กษตัริย ์
2. ซ่ือสตัยสุ์จริต 
3. มีวินยั 
4. ใฝ่เรียนรู้ 
5. อยูอ่ยา่งพอเพียง 
6. มุ่งมัน่ในการทาํงาน 
7. รักความเป็นไทย 
8. มีจิตสาธารณะ 
ดงันั้น การกาํหนดภาระงานให้นกัเรียนปฏิบติั รวมทั้งการเลือกวิธีการและเคร่ืองมือประเมินผล

การเรียนรู้นั้ น ครูควรคาํนึงถึงความสามารถของนักเรียน 6 ประการ ตามแนวคิด Backward Design 
สมรรถนะสาํคญั และคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องนกัเรียนหลงัจากสาํเร็จการศึกษาตามหลกัสูตรท่ีได้
กล่าวไวข้า้งตน้ เพ่ือใหภ้าระงาน วิธีการ และเคร่ืองมือวดัและประเมินผลการเรียนรู้ครอบคลุมส่ิงท่ีสะทอ้น
ผลลพัธ์ปลายทางท่ีตอ้งการใหเ้กิดข้ึนกบันกัเรียนอยา่งแทจ้ริง 

โดยสรุปการออกแบบการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิด Backward design ในขั้นท่ี 2 น้ี ครูจะตอ้ง
คํานึงถึงภาระงาน  วิธีการ เคร่ืองมือวดัและประเมินผลการเรียนรู้ท่ีมีความเท่ียงตรง  เช่ือถือได้ มี
ประสิทธิภาพ ตรงกบัสภาพจริง มีความยดืหยุน่ และใหค้วามสบายใจแก่นกัเรียนเป็นสาํคญั  

 

ขั้นท่ี 3 วางแผนการจัดการเรียนรู้ 
เม่ือครูมีความรู้ความเขา้ใจท่ีชดัเจนเก่ียวกบัการกาํหนดผลลพัธ์ปลายทางท่ีตอ้งการให้เกิดข้ึนกบั

นกัเรียน รวมทั้งกาํหนดภาระงานและการประเมินผลการเรียนรู้ซ่ึงเป็นหลกัฐานท่ีแสดงวา่นกัเรียนเกิดการ
เรียนรู้ตามท่ีกาํหนดไวอ้ย่างแทจ้ริงแลว้ ขั้นต่อไปครูควรนึกถึงกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ ท่ีจะจดัให้แก่
นกัเรียน โดยครูควรตอบคาํถามสาํคญัต่อไปน้ี 

 ถ้าครูต้องการจะจดัการเรียนรู้ให้นักเรียนเกิดความรู้เก่ียวกับข้อเท็จจริง ความคิดรวบยอด 
หลกัการ และทกัษะกระบวนการต่าง ๆ ท่ีจาํเป็นสาํหรับนกัเรียน ซ่ึงจะทาํใหน้กัเรียนเกิดผลลพัธ์ปลายทาง
ตามท่ีกาํหนดไว ้รวมทั้งเกิดเป็นความเขา้ใจท่ีคงทนต่อไปนั้น ครูสามารถจะใชว้ธีิการง่าย ๆ อะไรบา้ง  

 กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีจะช่วยเป็นส่ือนาํใหน้กัเรียนเกิดความรู้และทกัษะท่ีจาํเป็นมีอะไรบา้ง  
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 ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมและดีท่ีสุด ซ่ึงจะทาํให้นักเรียนบรรลุตามมาตรฐานของ
หลกัสูตรมีอะไรบา้ง 

 กิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ ท่ีกาํหนดไว ้ควรจดักิจกรรมใดก่อนและควรจดักิจกรรมใดภายหลงั 
  กิจกรรมต่าง ๆ ออกแบบไวเ้พ่ือตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลของนักเรียนหรือไม่ 
เพราะเหตุใด 
        การจดักิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ เพ่ือให้นักเรียนเกิดผลลพัธ์ปลายทางตามแนวคิด Backward 
Design นั้น วิกกินส์และแมกไทไดเ้สนอแนะให้ครูเขียนแผนการจดัการเรียนรู้โดยใชแ้นวคิด WHERETO 
(ไปท่ีไหน) ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

W แทน กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีจดัให้นั้นจะตอ้งช่วยให้นกัเรียนรู้ว่าหน่วยการเรียนรู้น้ีจะดาํเนินไป
ในทิศทางใด (Where) และส่ิงท่ีคาดหวงัคืออะไร (What) มีอะไรบา้ง ช่วยให้ครูทราบว่านกัเรียนมีความรู้
พื้นฐานและความสนใจอะไรบา้ง  

H แทน กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีควรดึงดูดความสนใจนกัเรียนทุกคน (Hook) ทาํใหน้กัเรียนเกิดความ
สนใจในส่ิงท่ีจะเรียนรู้ (Hold) และใชส่ิ้งท่ีนกัเรียนสนใจเป็นแนวทางในการจดัการเรียนรู้ 

E แทน กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีควรส่งเสริมและจดัให ้(Equip) นกัเรียนไดมี้ประสบการณ์ (Experience) 
ในแนวคิดหลกั/ความคิดรวบยอด และสาํรวจ รวมทั้งวินิจฉยั (Explore) ในประเดน็ ต่าง ๆ ท่ีน่าสนใจ 

R แทน กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีควรเปิดโอกาสให้นักเรียนไดคิ้ดทบทวน (Rethink) ปรับ (Revise) 
ความเขา้ใจในความรู้และงานท่ีปฏิบติั 

E แทน กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีควรเปิดโอกาสให้นกัเรียนไดป้ระเมิน (Evaluate) ผลงานและส่ิงท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการเรียนรู้ 

T แทน กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีควรออกแบบ (Tailored) สําหรับนักเรียนเป็นรายบุคคล เพ่ือให้
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ ความสนใจ และความสามารถท่ีแตกต่างกนัของนกัเรียน 

O แทน การจดักิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ ให้เป็นระบบ (Organized) ตามลาํดับการเรียนรู้ของ
นกัเรียน และกระตุน้ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการสร้างองค์ความรู้ตั้งแต่เร่ิมแรกและตลอดไป ทั้งน้ีเพ่ือ
การเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิผล 

อย่างไรก็ตาม มีขอ้สังเกตว่า การวางแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีมีการกาํหนดวิธีการจดัการเรียนรู้ 
การลาํดบับทเรียน รวมทั้งส่ือและแหล่งการเรียนรู้ท่ีเฉพาะเจาะจงนั้นจะประสบผลสาํเร็จไดก้็ต่อเม่ือครูได้
มีการกาํหนดผลลพัธ์ปลายทาง หลกัฐาน และวิธีการวดัและประเมินผลท่ีแสดงวา่นกัเรียนมีผลการเรียนรู้
ตามท่ีกาํหนดไวอ้ยา่งแทจ้ริงแลว้ การจดักิจกรรมการเรียนรู้เป็นเพียงส่ือท่ีจะนาํไปสู่เป้าหมายความสาํเร็จ  
ท่ีตอ้งการเท่านั้น ดว้ยเหตุน้ี ถา้ครูมีเป้าหมายท่ีชดัเจนก็จะช่วยทาํให้การวางแผนการจดัการเรียนรู้และการ
จดักิจกรรมการเรียนรู้สามารถทาํใหน้กัเรียนเกิดผลสมัฤทธ์ิตามท่ีกาํหนดไวไ้ด ้

โดยสรุปจึงกล่าวไดว้า่ ขั้นน้ีเป็นการคน้หาส่ือการเรียนรู้ แหล่งการเรียนรู้ และกิจกรรมการเรียนรู้
ท่ีสอดคลอ้งเหมาะสมกบันกัเรียน กิจกรรมท่ีกาํหนดข้ึนควรเป็นกิจกรรมท่ีจะส่งเสริมให้นกัเรียนสามารถ
สร้างและสรุปเป็นความคิดรวบยอดและหลกัการท่ีสาํคญัของสาระท่ีเรียนรู้ ก่อให้เกิดความเขา้ใจท่ีคงทน 
รวมทั้งความรู้สึกและค่านิยมท่ีดีไปพร้อม ๆ กบัทกัษะความชาํนาญ 
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ผงัการออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบ Backward Design 
หน่วยการเรียนรู้ที ่    

ขั้นที่ 1 ผลลพัธ์ปลายทางที่ต้องการให้เกดิขึน้กบันักเรียน
ตวัช้ีวดัช้ันปี 
1.             

2.             

ความเข้าใจท่ีคงทนของนักเรียน 
นักเรียนจะเข้าใจว่า… 
1.      

2.      

คาํถามสําคญัที่ทําให้เกดิความเข้าใจที่คงทน 
–      

–      

–      

ความรู้ของนักเรียนท่ีนําไปสู่ความเข้าใจท่ีคงทน 
นักเรียนจะรู้ว่า… 
1.      

2.      

3.      

ทักษะ/ความสามารถของนักเรียนท่ีนําไปสู่    
ความเข้าใจท่ีคงทน นักเรียนจะสามารถ... 
1.         
2.      

3.      

ขั้นที่ 2 ภาระงานและการประเมนิผลการเรียนรู้ซ่ึงเป็นหลกัฐานท่ีแสดงว่านักเรียนมีผลการเรียนรู้ 
            ตามท่ีกาํหนดไว้อย่างแท้จริง 

1. ภาระงานท่ีนักเรียนต้องปฏิบัต ิ
    –            

    –            

2. วธีิการและเคร่ืองมอืประเมินผลการเรียนรู้  
    วธีิการประเมินผลการเรียนรู้ 
     –      

     –      

    เคร่ืองมอืประเมนิผลการเรียนรู้ 
     –      

     –      

3. ส่ิงที่มุ่งประเมนิ 
   –            

   –            

ขั้นที่ 3 แผนการจัดการเรียนรู้ 
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รูปแบบแผนการจัดการเรียนรู้รายชั่วโมงจากการออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด 
Backward Design เขียนโดยใชรู้ปแบบของแผนการจดัการเรียนรู้แบบเรียงหวัขอ้ ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

ช่ือแผน...(ระบุช่ือและลาํดบัท่ีของแผนการจดัการเรียนรู้) 
 ช่ือเร่ือง...(ระบุช่ือเร่ืองท่ีตอ้งการจดัการเรียนรู้) 
 สาระท่ี...(ระบุสาระท่ีใชจ้ดัการเรียนรู้) 
 เวลา...(ระบุระยะเวลาท่ีใชใ้นการจดัการเรียนรู้ต่อ 1 แผน) 

ช้ัน...(ระบุระดบัชั้นท่ีจดัการเรียนรู้) 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี...(ระบุช่ือและลาํดบัท่ีของหน่วยการเรียนรู้) 
สาระสําคญั...(เขียนความคิดรวบยอดหรือมโนทศันข์องหวัเร่ืองท่ีจดัการเรียนรู้) 
ตวัช้ีวดัช้ันปี...(ระบุตวัช้ีวดัชั้นปีท่ีใชเ้ป็นเป้าหมายของแผนการจดัการเรียนรู้) 
จุดประสงค์การเรียนรู้...(กําหนดให้สอดคล้องกับสมรรถนะสําคัญและคุณลักษณะอันพึง

ประสงคข์องนกัเรียนหลงัจากสาํเร็จการศึกษา) ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 
2551 ซ่ึงประกอบดว้ย 

   – ดา้นความรู้ (Knowledge: K)  
– ดา้นคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม (Affective: A)  
– ดา้นทกัษะ/กระบวนการ (Performance: P) 

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้...(ระบุวิธีการและเคร่ืองมือวดัและประเมินผลท่ีสอดคล้องกบั
จุดประสงคก์ารเรียนรู้ทั้ง 3 ดา้น) 

สาระการเรียนรู้...(ระบุสาระและเน้ือหาท่ีใชจ้ดัการเรียนรู้ อาจเขียนเฉพาะหวัเร่ืองกไ็ด)้ 
แนวทางบูรณาการ...(เสนอแนะและระบุกิจกรรมของกลุ่มสาระอ่ืนท่ีบูรณาการร่วมกนั) 
กระบวนการจัดการเรียนรู้...(กาํหนดให้สอดคลอ้งกบัธรรมชาติของกลุ่มสาระและการบูรณาการ    

ขา้มกลุ่มสาระ)   
กจิกรรมเสนอแนะ...(ระบุรายละเอียดของกิจกรรมท่ีนกัเรียนควรปฏิบติัเพ่ิมเติม) 
ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้...(ระบุส่ือ อุปกรณ์ และแหล่งการเรียนรู้ท่ีใชใ้นการจดัการเรียนรู้) 
บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้...(ระบุรายละเอียดของผลการจดัการเรียนรู้ตามแผนท่ีกาํหนดไว ้

อาจนาํเสนอขอ้เด่นและขอ้ดอ้ยให้เป็นขอ้มูลท่ีสามารถนาํไปใชเ้ป็นส่วนหน่ึงของการทาํวิจยัในชั้นเรียน
ได)้ 

ในส่วนของการเขียนกิจกรรมการเรียนรู้นั้น ใหค้รูนาํขั้นตอนหลกัของวิธีการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้
ผูเ้รียนเป็นสาํคญั เช่น การเรียนแบบแกปั้ญหา การศึกษาเป็นรายบุคคล การอภิปรายกลุ่มย่อย/กลุ่มใหญ่ 
การฝึกปฏิบติั การสืบคน้ขอ้มูล มาเขียนในขั้นสอน โดยให้คาํนึงถึงธรรมชาติของกลุ่มสาระการเรียนรู้    
เป็นสาํคญั  

การใชแ้นวคิดของการออกแบบการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิด Backward Design จะช่วยให้ครูมี
ความมัน่ใจในการจดัการเรียนรู้และใช้แผนการจดัการเรียนรู้ของบริษทั สํานักพิมพว์ฒันาพานิช จาํกดั     
ในการจดัการเรียนรู้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพต่อไป 
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4. เทคนิคและวธีิการจัดการเรียนรู้–การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 

 พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 24 (2) และ (3) ไดร้ะบุแนวทางการจดัการ
เรียนรู้ โดยเน้นการฝึกทกัษะกระบวนการคิด การฝึกทกัษะการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเองจากแหล่งการ
เรียนรู้ท่ีหลากหลาย การฝึกปฏิบติัจริง และการประยุกต์ใช้ความรู้เพ่ือการป้องกนัและแกปั้ญหา ดงันั้น 
เพ่ือให้การจดัการเรียนรู้สอดคลอ้งกบันโยบายดงักล่าวน้ี การจดัทาํการแผนการจดัการเรียนรู้ในคู่มือครู 
แผนการจัดการเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ม. 3 เล่มน้ี จึงยึดแนวทางการจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็น
ศูนย์กลาง (Child-Centered) เน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง และเน้นการเรียนรู้แบบบูรณาการท่ี
ผสมผสานเช่ือมโยงสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ กบัหัวขอ้เร่ืองหรือประเด็นท่ีสอดคลอ้งกบัชีวิตจริง เพ่ือให้
นักเรียนเกิดการพฒันาในองค์รวม เป็นธรรมชาติ สอดคลอ้งกบัสภาพและปัญหาท่ีเกิดในวิถีชีวิตของ
นกัเรียน  

แนวทางการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง ไดเ้ปล่ียนแปลงบทบาทของครูจากการเป็น
ผูช้ี้นาํหรือถ่ายทอดความรู้ไปเป็นผูช่้วยเหลือ อาํนวยความสะดวก และส่งเสริมสนบัสนุนนกัเรียนโดยใช้
วิธีการต่าง ๆ อยา่งหลากหลายรูปแบบ เพ่ือให้นกัเรียนเกิดการสร้างสรรคค์วามรู้และนาํความรู้ไปใชอ้ยา่ง
มีประสิทธิภาพ คู่มือครู แผนการจัดการเรียนรู้ เทคโนโลยสีารสนเทศ ม. 3 เล่มน้ี จึงไดน้าํเสนอทฤษฎีและ
เทคนิควิธีการเรียนการสอนต่าง ๆ มาเป็นแนวทางในการจดัการเรียนรู้ เช่น  
 การจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain-Based Learning–BBL) เป็นวิธีการจดัการเรียนรู้
ท่ีอิงผลการวิจยัทางประสาทวิทยา ซ่ึงไดเ้สนอแนะไวว้่า ตามธรรมชาตินั้นสมองเรียนรู้ไดอ้ยา่งไร โดยได้
กล่าวถึงโครงสร้างท่ีแทจ้ริงของสมองและการทาํงานของสมองมนุษยท่ี์มีการแปรเปล่ียนไปตามขั้นของ
การพัฒนา ซ่ึงสามารถนํามาใช้เป็นกรอบแนวคิดของการสร้างสรรค์การจัดการเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning–PBL) เป็นวิธีการจดัการ
เรียนรู้ท่ีใช้ปัญหาท่ีเกิดข้ึนเป็นจุดเร่ิมตน้และเป็นตวักระตุน้ให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ โดยให้นักเรียน
ร่วมกนัแกปั้ญหาภายใตก้ารแนะนาํของครู ใหน้กัเรียนช่วยกนัตั้งคาํถามและช่วยกนัคน้หาคาํตอบ โดยอาจ
ใชค้วามรู้เดิมมาแกปั้ญหา หรือศึกษาคน้ควา้เพ่ิมเติมสาํหรับการแกปั้ญหา นาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการคน้ควา้มา
สรุปเป็นขอ้มูลในการแกปั้ญหา แลว้ช่วยกนัประเมินการแกปั้ญหาเพ่ือใชใ้นการแกปั้ญหาคร้ังต่อไป 
 การจัดการเรียนรู้แบบพหุปัญญา (Multiple Intelligences) เป็นการพฒันาองค์รวมของนกัเรียน 
ทั้งสมองด้านซ้ายและสมองด้านขวา บนพ้ืนฐานความสามารถและสติปัญญาท่ีแตกต่างกนัของแต่ละ  
บุคคล โดยมุ่งหมายให้นักเรียนสามารถแกปั้ญหาหรือสร้างสรรค์ส่ิงต่าง ๆ ภายใตค้วามหลากหลายของ
วฒันธรรมหรือสภาพแวดลอ้ม 
 การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) เป็นการจดัสถานการณ์และบรรยากาศ
ให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน ฝึกให้นักเรียนท่ีมีลกัษณะแตกต่างกันทั้ งสติปัญญาและความถนัด  
ร่วมกนัทาํงานเป็นกลุ่มและร่วมกนัศึกษาคน้ควา้ 
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 การจัดการเรียนรู้แบบใช้หมวกความคิด 6 ใบ (Six Thinking Hats) เป็นการให้นักเรียนฝึกตั้ ง
คาํถามและตอบคาํถามท่ีใชค้วามคิดในลกัษณะต่าง ๆ โดยสามารถอธิบายเหตุผลประกอบหรือวิเคราะห์
วิจารณ์ได ้
 การจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการแก้ปัญหา (Problem Solving) เป็นการฝึกให้นักเรียนเรียนรู้
จากการแก้ปัญหาท่ีเกิดข้ึน โดยการทาํความเขา้ใจปัญหา วางแผนแก้ปัญหา ดาํเนินการแก้ปัญหา และ
ตรวจสอบหรือมองยอ้นกลบั 
 การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน (Project Work) เป็นวิธีการจดัการเรียนรู้รูปแบบหน่ึงท่ีส่งเสริม
ให้นักเรียนเรียนรู้ด้วยตนเองจากการลงมือปฏิบัติ โดยใช้กระบวนการแสวงหาความรู้หรือค้นควา้หา
คาํตอบในส่ิงท่ีนกัเรียนอยากรู้หรือสงสยัดว้ยวิธีการต่าง ๆ อยา่งหลากหลาย 
 การจัดการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติ (Active Learning) เป็นการใหน้กัเรียนไดท้ดลองทาํดว้ยตนเอง 
เพ่ือจะไดเ้รียนรู้ขั้นตอนของงาน และรู้จกัวิธีแกปั้ญหาในการทาํงาน 
 การจัดการเรียนรู้แบบสร้างผังความคิด (Concept Mapping) เป็นการสอนด้วยวิธีการจดักลุ่ม
ความคิดรวบยอด เพ่ือให้เห็นความสัมพนัธ์กนัระหว่างความคิดหลกัและความคิดรองลงไป โดยนาํเสนอ
เป็นภาพหรือผงั 
 การจัดการเรียนรู้จากประสบการณ์  (Experience Learning) เป็นการจัดกิจกรรมหรือจัด
ประสบการณ์ให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้จากการปฏิบติั แลว้กระตุน้ให้นักเรียนพฒันาทกัษะใหม่ ๆ เจตคติ
ใหม่ ๆ หรือวิธีการคิดใหม่ ๆ 
 การเรียนรู้โดยการแสดงบทบาทสมมุต ิ(Role Playing) เป็นการจดักิจกรรมท่ีใหน้กัเรียนไดแ้สดง
บทบาทในสถานการณ์ท่ีสมมุติข้ึน โดยอาจกาํหนดให้แสดงบทบาทสมมุติท่ีเป็นพฤติกรรมของบุคคลอ่ืน 
หรือแสดงพฤติกรรมในบทบาทของตนเองในสถานการณ์ต่าง ๆ  

การจัดการเรียนรู้โดยใช้กจิกรรมสะเต็มศึกษา (STEM Education) เป็นการจดักิจกรรมการเรียนรู้
ท่ีบูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์เขา้ดว้ยกัน เพื่อให้นักเรียนได้
วางแผน คิดคน้ วิเคราะห์ ออกแบบ สร้างช้ินงาน และปรับปรุงแกไ้ข เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
และนาํความรู้ไปประยกุตใ์ชใ้นการแกปั้ญหาและสร้างช้ินงานท่ีเป็นประโยชนต่์อการดาํรงชีวิต 

การจดัการเรียนรู้ตอ้งจดัควบคู่กบัการวดัและประเมินผลตามภาระและช้ินงานท่ีสอดคลอ้งกบั
ตวัช้ีวดั  แผนการจดัการเรียนรู้น้ีได้เสนอวิธีการวดัและประเมินผลครบทั้ ง 3 ด้าน คือ ดา้นความรู้ ด้าน
ทกัษะ/กระบวนการ และดา้นคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม เนน้วิธีการวดัท่ีหลากหลายตามสถานการณ์จริง 
การดูร่องรอยต่าง ๆ ควบคู่ไปกับการดูกระบวนการทํางานและผลผลิตของงาน โดยออกแบบการ
ประเมินผลก่อนเรียน ระหว่างเรียน หลงัเรียน และแบบทดสอบประจาํหน่วยการเรียนรู้ พร้อมแบบฟอร์ม
และเกณฑ์การประเมินผล เพ่ืออาํนวยความสะดวกให้ครูไวพ้ร้อม ทั้งน้ีครูอาจเพิ่มเติมโดยการออกแบบ
การวดัและประเมินผลดว้ยมิติคุณภาพ (Rubrics) 
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5. ตารางวิเคราะห์สาระ มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วดัชั้นปี 
 
 

เทคโนโลยสีารสนเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

                                         สาระ มาตรฐานการเรียนรู้ 
                                                        และตวัชี้วดัชั้นปี 
หน่วยการเรียนรู้                     

สาระที่ 3 สรุปผล           
การประเมิน 

มฐ. ง 3.1 ผ่าน ไม่ผ่าน ข้อที ่1 ข้อที ่2 ข้อที ่3 ข้อที ่4
หน่วยการเรียนรู้ที ่1 หลกัการทาํโครงงาน       

หน่วยการเรียนรู้ที ่2 โปรแกรมภาษาขั้นพืน้ฐาน        

หน่วยการเรียนรู้ที ่3 การนําเสนองาน       

หน่วยการเรียนรู้ที ่4 Microsoft PowerPoint       
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6. โครงสร้างการแบ่งเวลารายชั่วโมงในการจัดการเรียนรู้ 
 
 

แผนการจัดการเรียนรู้รายชั่วโมง 14 แผน             เวลาเรียน 40 ชั่วโมง 
 

หน่วยการเรียนรู้ที่ แผนการจัดการเรียนรู้ ชั่วโมงที่ หมายเหตุ
 ปฐมนิเทศ 

(1 ชัว่โมง) 
ชั่วโมงที่ 1 ปฐมนิเทศและขอ้ตกลงในการเรียน

หน่วยที่ 1 หลกัการทาํโครงงาน 
(3 แผน) 

แผนที่ 1 ลกัษณะของโครงงาน
(2 ชัว่โมง) 

ชั่วโมงที่ 2 ลกัษณะของโครงงาน
      1. ลกัษณะของโครงงาน 
ชั่วโมงที่ 3 ลกัษณะของโครงงาน (ต่อ) 
     1. ลกัษณะของโครงงาน 

แผนที่ 2 ขั้นตอนการทาํโครงงาน
(4 ชัว่โมง) 

ชั่วโมงที่ 4 ขั้นตอนการทาํโครงงาน
      2. ขั้นตอนการทาํโครงงาน 
          2.1 การคดัเลือกหวัขอ้โครงงาน 
ชั่วโมงที่ 5 ขั้นตอนการทาํโครงงาน (ต่อ) 
          2.2 การศึกษาคน้ควา้ 
ชั่วโมงที่ 6 ขั้นตอนการทาํโครงงาน (ต่อ) 
          2.3 การจดัทาํเคา้โครงของโครงงาน 
          2.4 การทาํโครงงาน 
ชั่วโมงที่ 7 ขั้นตอนการทาํโครงงาน (ต่อ) 
          2.5 การเขียนรายงาน 
         2.6 การนาํเสนอและเผยแพร่โครงงาน
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หน่วยการเรียนรู้ที่ แผนการจัดการเรียนรู้ ชั่วโมงที่ หมายเหตุ
หน่วยที่ 1 หลกัการทาํโครงงาน 
(3 แผน) 

แผนที่ 3 ตวัอยา่งโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
(2 ชัว่โมง) 
 

ชั่วโมงที่ 8 ตวัอยา่งโครงงานเทคโนโลยสีารสนเทศ
      3. ตวัอยา่งโครงงานเทคโนโลยสีารสนเทศ 
ชั่วโมงที่ 9 ตวัอยา่งโครงงานเทคโนโลยสีารสนเทศ (ต่อ) 
     3. ตวัอยา่งโครงงานเทคโนโลยสีารสนเทศ

หน่วยที่ 2 โปรแกรมภาษา 
ขั้นพื้นฐาน 
(3 แผน) 

แผนที่ 4 หลกัการพื้นฐานในการเขียนโปรแกรม
(3 ชัว่โมง) 

ชั่วโมงที่ 10 หลกัการพื้นฐานในการเขียนโปรแกรม
      1. หลกัการพื้นฐานในการเขียนโปรแกรม 
          1.1 วงจรพฒันาโปรแกรม 
ชั่วโมงที่ 11 หลกัการพื้นฐานในการเขียนโปรแกรม (ต่อ) 
          1.1 วงจรพฒันาโปรแกรม 
ชั่วโมงที่ 12 หลกัการพื้นฐานในการเขียนโปรแกรม (ต่อ) 
         1.2 ผงังาน

แผนที่ 5 HTML และ JavaScript
(4 ชัว่โมง) 

ชั่วโมงที่ 13 HTML และ JavaScript
      2.  HTML และ JavaScript 
          2.1 HTML  
ชั่วโมงที่ 14 HTML และ JavaScript (ต่อ) 
          2.1 HTML  
ชั่วโมงที่ 15 HTML และ JavaScript  (ต่อ) 
          2.2 JavaScript  
ชั่วโมงที่ 16 HTML และ JavaScript  (ต่อ) 
         2.2 JavaScript 
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หน่วยการเรียนรู้ที่ แผนการจัดการเรียนรู้ ชั่วโมงที่ หมายเหตุ
หน่วยที่ 2 โปรแกรมภาษา 
ขั้นพื้นฐาน 
(3 แผน) 

แผนที่ 6 Macromedia Flash  
(5 ชัว่โมง) 

ชั่วโมงที่ 17 Macromedia Flash 
       3. Macromedia Flash 
           3.1 วิธีการเรียกใช ้
ชั่วโมงที่ 18 Macromedia Flash (ต่อ) 
          3.2 ส่วนประกอบของหนา้ต่างโปรแกรม 
ชั่วโมงที่ 19 Macromedia Flash (ต่อ) 
          3.3 รูปภาพ 
ชั่วโมงที่ 20 Macromedia Flash (ต่อ) 
          3.4 หลกัการสร้างงาน 
ชั่วโมงที่ 21 Macromedia Flash (ต่อ) 
          3.4 หลกัการสร้างงาน 

 

 ทดสอบกลางปี 
(1 ชัว่โมง) 

ชั่วโมงที่ 22 ทดสอบกลางปี  ปรับเปลี่ยนชัว่โมง
ทดสอบตามความ
เหมาะสม 

หน่วยที่ 3 การนาํเสนองาน 
(3 แผน) 

แผนที่ 7 หลกัการนาํเสนองาน 
(2 ชัว่โมง) 

ชั่วโมงที่ 23 หลกัการนาํเสนองาน 
      1. หลกัการนาํเสนองาน 
ชั่วโมงที่ 24 หลกัการนาํเสนองาน (ต่อ) 
      1. หลกัการนาํเสนองาน         
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หน่วยการเรียนรู้ที่ แผนการจัดการเรียนรู้ ชั่วโมงที่ หมายเหตุ
หน่วยที่ 3 การนาํเสนองาน 
(3 แผน) 

แผนที่ 8 รูปแบบของงานนาํเสนอ
(2 ชัว่โมง) 

ชั่วโมงที่ 25 รูปแบบของงานนาํเสนอ
      2. รูปแบบของงานนาํเสนอ 
ชั่วโมงที่ 26 รูปแบบของงานนาํเสนอ (ต่อ) 
     2. รูปแบบของงานนาํเสนอ        

แผนที่ 9 เทคโนโลยทีี่ใชใ้นการนาํเสนองาน
(2 ชัว่โมง) 

ชั่วโมงที่ 27 เทคโนโลยทีี่ใชใ้นการนาํเสนองาน
      3. เทคโนโลยทีี่ใชใ้นการนาํเสนองาน 
          3.1 ฮาร์ดแวร์ 
ชั่วโมงที่ 28 เทคโนโลยทีี่ใชใ้นการนาํเสนองาน (ต่อ) 
        3.2 ซอฟตแ์วร์ 

หน่วยที่ 4 Microsoft PowerPoint 
(5 แผน) 

แผนที่ 10 ลกัษณะและคุณสมบตัิของ 
Microsoft PowerPoint 
(2 ชัว่โมง) 

ชั่วโมงที่ 29 ลกัษณะและคุณสมบตัิของ Microsoft PowerPoint
      1. ลกัษณะและคุณสมบตัิของ Microsoft PowerPoint 
ชั่วโมงที่ 30 ลกัษณะและคุณสมบตัิของ Microsoft PowerPoint  (ต่อ) 
     1. ลกัษณะและคุณสมบตัิของ Microsoft PowerPoint

แผนที่ 11 การเรียกใชง้านและหนา้ต่างโปรแกรม 
Microsoft PowerPoint 
(2 ชัว่โมง) 

ชั่วโมงที่ 31 การเรียกใชง้านและหนา้ต่างโปรแกรม Microsoft PowerPoint
      2. การสร้างชิ้นงานดว้ย Microsoft PowerPoint 
          2.1 การเรียกใชแ้ละหนา้ต่างโปรแกรม  
ชั่วโมงที่ 32 การเรียกใชง้านและหนา้ต่างโปรแกรม  
                    Microsoft PowerPoint (ต่อ) 
         2.1 การเรียกใชแ้ละหนา้ต่างโปรแกรม 
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หน่วยการเรียนรู้ที่ แผนการจัดการเรียนรู้ ชั่วโมงที่ หมายเหตุ
หน่วยที่ 4 Microsoft PowerPoint 
(5 แผน) 

แผนที่ 12 วตัถุ กล่องขอ้ความ แม่แบบ และ
ภาพนิ่งใน Microsoft PowerPoint 
(2 ชัว่โมง) 

ชั่วโมงที่ 33 วตัถุ กล่องขอ้ความ แม่แบบ และภาพนิ่งใน Microsoft PowerPoint 
          2.2 กล่องขอ้ความ  
ชั่วโมงที่ 34 วตัถุ กล่องขอ้ความ แม่แบบ และภาพนิ่งใน Microsoft PowerPoint (ต่อ) 
         2.3 การใชแ้ม่แบบและการใชภ้าพนิ่ง

แผนที่ 13 มุมมอง การแทรกรูปภาพ การบนัทึก  
และการพิมพเ์อกสารใน Microsoft PowerPoint 
(2 ชัว่โมง) 

ชั่วโมงที่ 35 มุมมอง การแทรกรูปภาพ การบนัทึก และการพิมพเ์อกสาร 
                    ใน Microsoft PowerPoint 
          2.4 มุมมอง 
          2.5 การแทรกรูปภาพ 
ชั่วโมงที่ 36 มุมมอง การแทรกรูปภาพ การบนัทึก และการพิมพเ์อกสาร 
                    ใน Microsoft PowerPoint (ต่อ) 
          2.6 การบนัทึกและการพิมพ ์

 

แผนที่ 14 ตวัอยา่งการสร้างงานนาํเสนอดว้ย 
Microsoft PowerPoint 
(3 ชัว่โมง) 

ชั่วโมงที่ 37 ตวัอยา่งการสร้างงานนาํเสนอดว้ย Microsoft PowerPoint 
      3. ตวัอยา่งการสร้างงานนาํเสนอดว้ย Microsoft PowerPoint 
          3.1 ขั้นเตรียมขอ้มูล 
ชั่วโมงที่ 38 ตวัอยา่งการสร้างงานนาํเสนอดว้ย Microsoft PowerPoint (ต่อ) 
          3.2 ขั้นสร้างงานนาํเสนอ 
ชั่วโมงที่ 39 ตวัอยา่งการสร้างงานนาํเสนอดว้ย Microsoft PowerPoint (ต่อ) 
          3.3 ขั้นนาํเสนองาน 
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หน่วยการเรียนรู้ที่ แผนการจัดการเรียนรู้ ชั่วโมงที่ หมายเหตุ
 ทดสอบปลายปี  

(1 ชัว่โมง) 
ชั่วโมงที่ 40 ทดสอบปลายปี  ปรับเปลี่ยนชัว่โมง

ทดสอบตามความ
เหมาะสม 
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ตอนที ่2 
แผนการจัดการเรียนรู้รายช่ัวโมง 

เทคโนโลยสีารสนเทศ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี
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แผนปฐมนิเทศ 
ปฐมนิเทศและข้อตกลงในการเรียน 

 
 
 
 

 
1. สาระสําคัญ 

              ปฐมนิเทศเป็นการแนะนาํ ช้ีแนวทางเพ่ือให้นกัเรียนมีความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักลุ่มสาระท่ีเรียน 
วิธีการเรียน การสอบ และขอ้ตกลงในการเรียน 
 

2. จดุประสงค์การเรียนรู้ 
1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอนของสาระเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การส่ือสาร (K) 
2. มีเจตคติและมีความกระตือรือร้นในการเรียนและทาํกิจกรรม (A) 
3. มีความสามารถและทักษะท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ของสาระเทคโนโลยี

สารสนเทศ (P) 
 

3. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

 
 

4. สาระการเรียนรู้ 
                1. ทาํไมจึงตอ้งเรียนการงานอาชีพและเทคโนโลย ี
                2. เราเรียนรู้อะไรในการงานอาชีพและเทคโนโลย ี
    3. คาํอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
   4. โครงสร้างรายวิชาพ้ืนฐาน 
   5. เราจะเรียนกนัอยา่งไร 

ด้านความรู้ (K) ด้านคุณธรรม จริยธรรม
และค่านิยม (A) ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

1. สงัเกตการตอบคาํถาม 
    และการแสดงความคิดเห็น 
2. ประเมินการสรุปเก่ียวกบั 
    ขอ้ตกลงในการเรียน 

1. สงัเกตจากความตั้งใจ 
    ในการเรียน 
2. สงัเกตความกระตือรือร้น 
    ในการปฏิบติักิจกรรม 

1. สงัเกตการใหค้วามร่วมมือ 
    ในการปฏิบติักิจกรรม 
2. สงัเกตพฤติกรรมการทาํงาน 
    ร่วมกบัผูอ่ื้น 

กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลย ี      ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3 
สาระที ่3 เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร   เวลา 1 ช่ัวโมง 
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   6. เทคนิคและวิธีการจดัการเรียนรู้ 
   7. เวลาเรียน 
   8. การเกบ็คะแนนและการสอบ 
   9. การตดัสินผลการเรียน 

10. ส่ือการเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้ 
11. ขอ้ตกลงในการเรียน 
12. มอบหมายงาน 

 

5. แนวทางบูรณาการ 
  ภาษาไทย   การตอบคาํถาม การสนทนา การแสดงความคิดเห็น และการสรุป 
               คณิตศาสตร์    การศึกษาเลขรหสักาํกบัมาตรฐานการเรียนรู้และตวัช้ีวดั 
             สงัคมศึกษาฯ                   การปฏิบติัตนในการทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น 

 

6. กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
 

ขั้นที ่1 ขั้นนําเข้าสู่บทเรียน 
ครูถามคาํถามเพื่อกระตุน้ความคิดและความสนใจของนกัเรียน เช่น นกัเรียนสามารถนาํความรู้

เก่ียวกบัเทคโนโลยสีารสนเทศไปใชป้ระโยชนใ์นการดาํรงชีวิตไดอ้ยา่งไรบา้ง 
 

ขั้นที ่2 ขั้นสอน 
1. ครูเปิดเวบ็ไซตด์า้นเทคโนโลยสีารสนเทศใหน้กัเรียนดู  
2. ครูถามคาํถาม “เวบ็ไซตน้ี์สามารถทาํเป็นโครงงานไดห้รือไม่ อยา่งไร” แลว้ให้นกัเรียนช่วยกนั

ตอบคาํถาม 
3. นกัเรียนช่วยกนัแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัการเรียนเทคโนโลยสีารสนเทศ             
4. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปผลดีของการเรียนเทคโนโลยีสารสนเทศ แล้วให้นักเรียนตอบ

คาํถามวา่ “ทาํไมจึงตอ้งเรียนเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร” จากนั้นครูอธิบายเพ่ิมเติม 
5. นกัเรียนอ่านบตัรขอ้ความหวัขอ้หน่วยการเรียนรู้ท่ีเรียนในชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 แลว้ร่วมกนั

สนทนาเก่ียวกบัเร่ืองท่ีจะเรียน               
6. ครูนาํหนงัสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศ ม. 3 มาให้นกัเรียนดู แลว้อธิบาย

เก่ียวกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวดั โดยบูรณาการคณิตศาสตร์ เร่ือง การศึกษาเลขรหัสกํากับ
มาตรฐานการเรียนรู้และตวัช้ีวดั จากนั้นแนะนาํแนวทางการเรียนโดยภาพรวม   

7. ครูอธิบายเร่ือง เทคนิคและวธีิการจดัการเรียนรู้พร้อมกบัยกตวัอยา่งทีละขอ้  
8. ครูอธิบายเก่ียวกบัเวลาเรียน การเก็บคะแนน การสอบ และการตดัสินผลการเรียน แลว้ให้

นกัเรียนซกัถามขอ้สงสยั 
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9. ครูอธิบายเร่ือง ส่ือการเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้ หรือนําภาพเก่ียวกบัส่ือและแหล่งการ
เรียนรู้มาใหน้กัเรียนดู พร้อมกบัแนะนาํส่ือและแหล่งการเรียนรู้ท่ีตนเองรู้จกัและใชป้ระโยชนไ์ด ้

10. นกัเรียนช่วยกนัเสนอแนะส่ือและแหล่งการเรียนรู้ท่ีตนเองรู้จกัและสามารถใชป้ระโยชนไ์ด ้
11. ครูอธิบายเร่ือง ขอ้ตกลงในการเรียน หรือติดแผนภูมิขอ้ตกลงในการเรียน แลว้ให้นกัเรียน

อ่านและร่วมกนัแสดงความคิดเห็น            
12. ครูเปิดโอกาสใหน้กัเรียนซกัถามขอ้สงสยัเก่ียวกบัแนวทางการเรียนเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 

ขั้นที ่3 ขั้นสรุป 
1. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปเก่ียวกบัแนวทางการเรียนเทคโนโลยสีารสนเทศ 
2. นกัเรียนร่วมกนัสรุปเก่ียวกบัขอ้ตกลงในการเรียน 
3. ครูมอบหมายงานให้นักเรียนไปศึกษาเร่ือง ลักษณะของโครงงาน จากหนังสือเรียน รายวิชา

พืน้ฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศ ม. 3 แล้วบันทึกความรู้ และให้นักเรียนตั้งคําถามท่ีสงสัยคนละ 1 คําถาม 
(เพือ่นํามาร่วมกนัสนทนาในการเรียนคร้ังต่อไป) 

 

ขั้นที ่4 ขั้นฝึกฝนนักเรียน 
1. นักเรียนดูหนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศ ม. 3 ประมาณ 5 นาที แลว้

ซกัถามขอ้สงสยั 
2. นกัเรียนแบ่งเป็นกลุ่ม 2 กลุ่มใหญ่ แลว้ช่วยกนัตั้งคาํถามหรือตอบคาํถามเก่ียวกบัแนวทางการ

เรียนและขอ้ตกลงในการเรียนเทคโนโลยสีารสนเทศ โดยผลดักนัเป็นฝ่ายตั้งคาํถามและฝ่ายตอบคาํถาม 
 

ขั้นที ่5 ขั้นนําไปใช้ 
นกัเรียนนาํความรู้เก่ียวกบัแนวทางการเรียนและขอ้ตกลงในการเรียนไปปฏิบติั เม่ือเรียนกลุ่ม

กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลย ี
 

7. กจิกรรมเสนอแนะ 
1. กจิกรรมสําหรับกลุ่มสนใจพเิศษ 
    นกัเรียนไปสาํรวจส่ือและแหล่งการเรียนรู้ท่ีบา้นของตนเอง 
2. กจิกรรมสําหรับฝึกทกัษะเพิม่เตมิ 
    นกัเรียนไปทบทวนความรู้เก่ียวกบัแนวทางการเรียนเทคโนโลยีสารสนเทศและขอ้ตกลงใน

การเรียน 
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8. ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
1. หนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศ ม. 3 บริษทั สํานักพิมพว์ฒันาพานิช 

จาํกดั                 
2. เวบ็ไซตด์า้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 
3. สถานท่ี เช่น หอ้งสมุด  
4. บตัรขอ้ความ หวัขอ้หน่วยการเรียนรู้ 
5. แผนภมิูขอ้ตกลงในการเรียน 
6. คู่มือการสอน เทคโนโลยสีารสนเทศ ม. 3 บริษทั สาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช จาํกดั 

 

9. บันทกึหลงัการจัดการเรียนรู้ 
 

1. ความสาํเร็จในการจดัการเรียนรู้        
      แนวทางการพฒันา         
2. ปัญหา/อุปสรรคในการจดัการเรียนรู้       
      แนวทางแกไ้ข         
3. ส่ิงท่ีไม่ไดป้ฏิบติัตามแผน        
     เหตุผล          
4. การปรับปรุงแผนการจดัการเรียนรู้       
                

 
                                                                                            ลงช่ือ     (ผู้สอน) 
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หลกัการทาํโครงงาน

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 หลกัการทาํโครงงาน  
 

8 ช่ัวโมง 
 

ผงัมโนทศัน์เป้าหมายการเรียนรู้และขอบข่ายภาระงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความรู้ 
� ลกัษณะของโครงงาน 
� ขั้นตอนการทาํโครงงาน 
� ตวัอยา่งโครงงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 

ทักษะ/กระบวนการ 
� ทกัษะการแสวงหาความรู้ 
� ทกัษะการทาํงานกลุ่ม 
� ทกัษะการนาํเสนอผลงาน 
� ทกัษะการใชเ้ทคโนโลย ี

 
 

ภาระงาน/ช้ินงาน 
� แผนท่ีความคิดสรุปขั้นตอน 
การทาํโครงงาน 

� ยกตวัอยา่งโครงงานและจาํแนก
ประเภท 

� สร้างแผนผงัแสดงท่ีมาและผลท่ีได้
จากการทาํโครงงาน 

� คน้หาตวัอยา่งและแหล่งขอ้มูลของ
โครงงานเทคโนโลยสีารสนเทศ

คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม 
� เจตคติท่ีดีต่อการทาํโครงงาน 
� ความรับผดิชอบ  
� ความรอบคอบ 
� ความคิดสร้างสรรค ์
� มารยาทในการทาํงาน 
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ผงัการออกแบบการจัดการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ที ่1 หลกัการทาํโครงงาน 

ขั้นที่ 1   ผลลพัธ์ปลายทางที่ต้องการให้เกดิขึน้กบันักเรียน
ตวัช้ีวดัช้ันปี 
1. อธิบายหลกัการทาํโครงงานท่ีมีการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ (ง 3.1 ม. 3/1) 
2. ใชค้อมพิวเตอร์ช่วยสร้างช้ินงานจากจินตนาการหรืองานท่ีทาํในชีวติประจาํวนัตามหลกัการทาํ 
    โครงงานอยา่งมีจิตสาํนึกและความรับผดิชอบ (ง 3.1 ม. 3/4)
ความเข้าใจท่ีคงทนของนักเรียน 
นักเรียนจะเข้าใจว่า... 
1. โครงงานเป็นภาระงาน ช้ินงาน หรือกิจกรรม 
    ท่ีผูท้าํโครงงานเลือกศึกษาหรือดาํเนินการตาม 
    ความสนใจ 
2. วิธีการทาํโครงงานจะแตกต่างกนัไปตาม 
    ลกัษณะเฉพาะของโครงงานแต่ละประเภท  
    แต่มีขั้นตอนในการทาํโครงงานคลา้ยกนั 
3. โครงงานเทคโนโลยสีารสนเทศเป็นโครงงาน 
    ท่ีมีภาระงาน ช้ินงาน หรือกิจกรรมท่ีเก่ียวกบั 
    การจดัการสารสนเทศหรือขอ้มลู 

คาํถามสําคญัที่ทําให้เกดิความเข้าใจที่คงทน 
–โครงงานหมายถึงอะไร 
– การทาํโครงงานแต่ละประเภทมีวิธีการ 
   เหมือนกนัหรือไม่ อยา่งไร 

– โครงงานเทคโนโลยสีารสนเทศแตกต่างจาก 
   โครงงานอ่ืน ๆ อยา่งไร 
 

ความรู้ของนักเรียนที่นําไปสู่ความเข้าใจท่ีคงทน
นักเรียนจะรู้ว่า… 
1. คาํท่ีควรรู้ ไดแ้ก่ เวบ็ไซต ์อินเทอร์เน็ต เอกสาร- 
    อิเลก็ทรอนิกส์ ดชันี เอกสารส่ิงพิมพ ์เวบ็เพจ  
    บลอ็ก และยอูาร์แอล  
2. ผูท้าํโครงงานควรมีความรู้ ทกัษะ และ 
    ประสบการณ์เก่ียวกบัโครงงานท่ีตอ้งการทาํ 
3. โครงงานแบ่งเป็น 4 ประเภท ไดแ้ก่ โครงงานท่ี 
    เป็นการรวบรวมขอ้มูล โครงงานท่ีเป็นการ 
    คน้ควา้และทดลอง โครงงานท่ีเป็นการศึกษา 
    ความรู้ ทฤษฎี หลกัการ และแนวคิดใหม่ และ 
    โครงงานท่ีเป็นการประดิษฐคิ์ดคน้ 
4. การทาํโครงงานแบ่งเป็น 6 ขั้นตอน ไดแ้ก่ การ 
    คดัเลือกหวัขอ้โครงงาน การศึกษาคน้ควา้ การ 
    จดัทาํเคา้โครงของโครงงาน การทาํโครงงาน  
    การเขียนรายงาน และการนาํเสนอและเผยแพร่ 
    โครงงาน 

ทักษะ/ความสามารถของนักเรียนท่ีนําไปสู่ 
ความเข้าใจท่ีคงทน  นักเรียนจะสามารถ... 
1. อธิบายลกัษณะของโครงงานและโครงงาน 
    เทคโนโลยสีารสนเทศได ้
2. อธิบายหลกัการและขั้นตอนการทาํโครงงานได ้
3. ยกตวัอยา่งโครงงานท่ีใชแ้กปั้ญหาใน 
    ชีวิตประจาํวนัได ้
4. คน้หาตวัอยา่งโครงงานเทคโนโลยสีารสนเทศได ้
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5. โครงงานเทคโนโลยสีารสนเทศเป็นการนาํ
    ความรู้ ทกัษะ ความชาํนาญ และเคร่ืองมือมาใช ้
    เพ่ือแกปั้ญหาและสร้างความสะดวกสบายดา้น 
    ขอ้มลูใหแ้ก่ผูใ้ชง้าน 
ขั้นที่ 2  ภาระงานและการประเมนิผลการเรียนรู้ซ่ึงเป็นหลกัฐานท่ีแสดงว่านักเรียนมีผลการเรียนรู้ 
             ตามที่กาํหนดไว้อย่างแท้จริง
1.  ภาระงานท่ีนักเรียนต้องปฏิบัต ิ

– สร้างแผนผงัแสดงท่ีมาและผลท่ีไดจ้ากการทาํโครงงาน 
– ยกตวัอยา่งโครงงานและจาํแนกประเภทของโครงงาน 
– เขียนแผนท่ีความคิดสรุปขั้นตอนการทาํโครงงาน 
– อภิปราย แสดงความคิดเห็น และตอบคาํถามเก่ียวกบัการทาํโครงงาน 
– คน้หาตวัอยา่งและแหล่งขอ้มลูของโครงงานเทคโนโลยสีารสนเทศ 
– ตรวจสอบโครงงานและแหล่งขอ้มูลของโครงงานเทคโนโลยสีารสนเทศ 

2.  วธีิการและเคร่ืองมือประเมินผลการเรียนรู้
     วธีิการประเมินผลการเรียนรู้ 

– การตอบคาํถาม การอธิบาย และการอภิปราย 
– การนาํเสนอผลงาน 
– การทดสอบ 
– การฝึกปฏิบติัระหวา่งเรียน 

    เคร่ืองมอืประเมนิผลการเรียนรู้ 
– แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน 
– แบบบนัทึกความรู้ 
– แบบประเมินผลงาน 
– แบบบนัทึกผลการอภิปราย 
– แบบทดสอบประจาํหน่วยการเรียนรู้ 
– ใบงาน/ใบกิจกรรม 
– แบบประเมินดา้นคุณธรรม จริยธรรม  
    และค่านิยม 
– แบบประเมินดา้นทกัษะ/กระบวนการ 

3.  ส่ิงที่มุ่งประเมนิ 
– ความสามารถในการอธิบายหลกัการทาํโครงงานใหผู้อ่ื้นเขา้ใจ 
– ความสามารถในการคน้หาขอ้มูล 
– การทาํโครงงานและการนาํเสนอผลงาน 
– พฤติกรรมการปฏิบติักิจกรรมเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม 
– เจตคติท่ีดีต่อการทาํโครงงาน ความรับผดิชอบ ความรอบคอบ ความคิดสร้างสรรค ์และ

 มารยาทในการทาํงาน 
ขั้นที่ 3   แผนการจัดการเรียนรู้ 
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  1   ลกัษณะของโครงงาน        2 ชัว่โมง 
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  2   ขั้นตอนการทาํโครงงาน        4 ชัว่โมง 
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  3   ตวัอยา่งโครงงานเทคโนโลยสีารสนเทศ        2 ชัว่โมง
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แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 1 
ลกัษณะของโครงงาน 

 
 
 

 

1. สาระสําคัญ 
 โครงงาน คือ ภาระงาน ช้ินงาน หรือกิจกรรมอิสระท่ีผูท้าํโครงงานเลือกศึกษาหรือดาํเนินการตาม
ความสนใจ โดยใช้ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ของตนเอง โครงงานแบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 
โครงงานท่ีเป็นการรวบรวมขอ้มูล โครงงานท่ีเป็นการคน้ควา้และทดลอง โครงงานท่ีเป็นการศึกษาความรู้ 
ทฤษฎี หลกัการ และแนวคิดใหม่ ๆ และโครงงานท่ีเป็นการประดิษฐคิ์ดคน้ 
 

2. ตัวช้ีวัดช้ันปี 
 อธิบายหลกัการทาํโครงงานท่ีมีการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ (ง 3.1 ม. 3/1) 

 

3. จดุประสงค์การเรียนรู้  

1. อธิบายลกัษณะของโครงงานได ้(K) 
2. มีเจตคติท่ีดี มีความใส่ใจ และเห็นประโยชนข์องการทาํโครงงาน (A) 
3. ยกตวัอยา่งโครงงานท่ีใชแ้กปั้ญหาในชีวิตประจาํวนัได ้(P) 

 

4. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 

 

 5. สาระการเรียนรู้ 
ลกัษณะของโครงงาน 

 

ด้านความรู้ (K) ด้านคุณธรรม จริยธรรม
และค่านิยม (A) ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

1. สงัเกตการแสดงความคิดเห็น  
    การอธิบาย และการสรุปขอ้มลู 
2. ตรวจการยกตวัอยา่งและการ 
    จาํแนกประเภทของโครงงาน 
3. ตรวจการทาํแบบทดสอบ 
    ก่อนเรียน (Pre-test) 

1. สงัเกตความใส่ใจในการเรียน 
2. สงัเกตการแสดงความคิด 
    เก่ียวกบัการยกตวัอยา่ง 
    โครงงาน 

1. สงัเกตพฤติกรรมในการทาํงาน 
    ร่วมกบัผูอ่ื้น 
2. สงัเกตการใชท้กัษะการ 
    แสวงหาความรู้ในการคน้หา 
    ขอ้มลู 

สาระที ่3 เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร  ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 หลกัการทาํโครงงาน  เวลา 2 ช่ัวโมง 
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6. แนวทางบูรณาการ 
ภาษาไทย การแสดงความคิดเห็น การอธิบาย การสรุปขอ้มูล 
วิทยาศาสตร์ ตวัอยา่งโครงงานวิทยาศาสตร์ท่ีเป็นการคน้ควา้และทดลอง 
 สุขศึกษาฯ ตวัอยา่งโครงงานท่ีเก่ียวกบัปัจจยัและพฤติกรรมเส่ียงต่อสุขภาพ 
ภาษาต่างประเทศ การแบ่งประเภทของโครงงานเป็นภาษาต่างประเทศ 
 

7. กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
 

ขั้นที ่1 ขั้นนําเข้าสู่บทเรียน 
1. ครูเปิดคู่มือครู แผนการจดัการเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ม. 3 ตอนท่ี 3 เอกสาร/ความรู้

เสริมสาํหรับครู เร่ือง แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 หลกัการทาํโครงงาน แลว้ใหน้กัเรียนทาํ
แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) จาํนวน 10 ขอ้ เวลา 10 นาที 

 2. ครูเขียนคาํวา่ โครงงาน บนกระดานดาํ แลว้ถามคาํถามเพื่อกระตุน้ความคิดและความสนใจของ
นกัเรียน เช่น นกัเรียนเห็นคาํน้ีแลว้คิดถึงอะไรบา้ง 

 

ขั้นที ่2 ขั้นสอน 
 ช่ัวโมงท่ี 1 ลกัษณะของโครงงาน 

1. ครูตรวจบนัทึกความรู้/ใหน้กัเรียนนาํคาํถามมาร่วมกนัสนทนาเก่ียวกบังานท่ีมอบหมายใหท้าํ 
2. นกัเรียนร่วมกนัอภิปรายสรุปความหมายและประโยชนข์องคาํวา่ โครงงาน 
3. ครูเขียนแผนผงัแสดงท่ีมาและผลท่ีไดจ้ากการทาํโครงงาน แลว้ถามวา่อะไรทาํใหเ้กิดโครงงาน 

และเม่ือทาํโครงงานแลว้จะไดรั้บผลอยา่งไร 
 

 
 

 

ตวัอย่างแผนผงัแสดงท่ีมาและผลท่ีได้จากการทาํโครงงาน 
 

4. นกัเรียนร่วมกนัทาํความเขา้ใจเก่ียวกบัลกัษณะของโครงงานจากแผนผงัแสดงท่ีมาและผลท่ีได้
จากการทําโครงงาน  แล้วศึกษาเก่ียวกับลักษณะของโครงงาน  จากหนังสือเรียน  รายวิชาพ้ืนฐาน 
เทคโนโลยสีารสนเทศ ม. 3 หรือแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ 

5. ครูอธิบายเพ่ิมเติมเก่ียวกับลักษณะของโครงงาน  แล้วให้นักเรียนแบ่งกลุ่มเป็น  4 กลุ่ม            
ส่งตัวแทนจบัฉลากเลือกหัวข้อประเภทของโครงงาน 1 หัวข้อ เพื่อศึกษาค้นควา้และจดัทาํรายงาน           
ดงัหวัขอ้ต่อไปน้ี 

1) โครงงานท่ีเป็นการรวบรวมขอ้มูล   
2) โครงงานท่ีเป็นการคน้ควา้และทดลอง 
 

 

โครงงาน ส่ิงทีผู้่ทาํโครงงาน 

ได้เรียนรู้ 
การนําไปใช้จริง 
ในชีวติประจําวนั 
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3) โครงงานท่ีเป็นการศึกษาความรู้ ทฤษฎี หลกัการ และแนวคิดใหม่ 
4) โครงงานท่ีเป็นการประดิษฐคิ์ดคน้ 

 6. นักเรียนทาํแบบฝึกทักษะ รายวิชาพื้นฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศ ม. 3 กิจกรรมท่ี 1 สรุป
ลกัษณะของโครงงาน 

ช่ัวโมงท่ี 2  ลกัษณะของโครงงาน (ต่อ) 
 1. ครูนาํตวัอยา่งโครงงานประเภทต่าง ๆ มาใหน้กัเรียนดู แลว้ถามคาํถามเพ่ือกระตุน้ความคิดและ
ความสนใจของนกัเรียน เช่น นกัเรียนเคยทาํโครงงานหรือไม่ อยา่งไร 

2. นกัเรียนตวัแทนกลุ่มนาํเสนอรายงานหนา้ชั้นเรียน 
3. ครูอธิบายเพ่ิมเติมเก่ียวกบัประเภทของโครงงาน โดยบูรณาการวิทยาศาสตร์ เร่ือง ตวัอย่าง

โครงงานวิทยาศาสตร์ท่ีเป็นการคน้ควา้และทดลอง และบูรณาการสุขศึกษาฯ เร่ือง ตวัอย่างโครงงานท่ี
เก่ียวกบัปัจจยัและพฤติกรรมเส่ียงต่อสุขภาพ 

4. นักเรียนยกตัวอย่างและจาํแนกประเภทของโครงงาน  โดยให้ตัวแทนนักเรียนกลุ่มท่ี  1 
ยกตัวอย่างช่ือโครงงาน แล้วให้ตัวแทนนักเรียนกลุ่มท่ี  2 บอกประเภทของโครงงานนั้ น พร้อมกับ
ยกตวัอยา่งช่ือโครงงานใหม่ เพ่ือให้นกัเรียนตวัแทนกลุ่มต่อไปบอกประเภทของโครงงานนั้น ๆ ทาํเช่นน้ี
ต่อกนัไปจนครบทุกกลุ่ม 
 5. นกัเรียนแบ่งกลุ่ม (กลุ่มเดิม) วิเคราะห์โครงงานท่ีสามารถนาํมาประยุกตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั 
แลว้สรุปผล 
 6. ครูเสริมความรู้อาเซียนเกี่ยวกับโครงงานทฤษฎีเกษตรผสมผสานในประเทศสมาชิกอาเซียน 
เช่น ประเทศลาวนําทฤษฎเีกษตรผสมผสานของประเทศไทยไปใช้ในการปลูกพชื  
 7. ครูเสริมความรู้อาเซียนเกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศสมาชิกอาเซียน เช่น ประเทศ
อนิโดนีเซียมกีารณรงค์ให้ใช้พลงังานแสงอาทิตย์ในการผลติกระแสไฟฟ้า 
 8. นกัเรียนทาํแบบฝึกทกัษะ รายวิชาพื้นฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศ ม. 3 กิจกรรมท่ี 2 ยกตวัอย่าง
โครงงาน 
 

ขั้นที ่3 ขั้นสรุป 
1. นกัเรียนร่วมกนัสรุปเก่ียวกบัความหมาย ลกัษณะ และประเภทของโครงงาน 
2. ครูมอบหมายงานให้นักเรียนไปศึกษาเร่ือง ขั้นตอนการทําโครงงาน จากหนังสือเรียน รายวิชา

พืน้ฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศ ม. 3 แล้วบันทึกความรู้ และให้นักเรียนตั้งคําถามท่ีสงสัยคนละ 1 คําถาม   
(เพือ่นํามาร่วมกนัสนทนาในการเรียนคร้ังต่อไป) 
 

ขั้นที ่4 ขั้นฝึกฝนนักเรียน 
1. นกัเรียนเขียนแผนผงัแสดงลกัษณะของโครงงาน แลว้เปรียบเทียบวา่เหมือนหรือแตกต่างจาก      

ท่ีเพ่ือนนาํเสนอหรือไม่ อยา่งไร 
2. นักเรียนทาํใบงานท่ี 1 เทคโนโลยีสารสนเทศ ม. 3 เร่ือง ประโยชน์ของโครงงาน หน่วยการ

เรียนรู้ท่ี 1 หลกัการทาํโครงงาน แลว้แลกเปล่ียนกบัเพ่ือนเพ่ือช่วยกนัตรวจและแสดงความคิดเห็น 
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3. นักเรียนทาํแบบฝึกทกัษะ รายวิชาพ้ืนฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศ ม. 3 กิจกรรมท่ี 3 เลือก
ประเภทของโครงงาน    

 

ขั้นที ่5 ขั้นนําไปใช้ 
1. นกัเรียนอธิบายและเขียนแผนผงัแสดงลกัษณะของโครงงานได ้
2. นกัเรียนยกตวัอยา่งและจาํแนกประเภทของโครงงานได ้

 

8. กจิกรรมเสนอแนะ 
1. กจิกรรมสําหรับกลุ่มสนใจพเิศษ 
    นกัเรียนคน้หาและรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัโครงงานท่ีมีผูท้าํไว ้จากนั้นวิเคราะห์ประเภทและ

ประโยชน์ของโครงงานนั้น ๆ แลว้นาํขอ้มูลท่ีไดม้าร่วมกนัอภิปรายกบัเพ่ือน 
2. กจิกรรมสําหรับฝึกทักษะเพิม่เตมิ 
    นักเรียนยกตวัอย่างโครงงาน ประเภทต่าง ๆ 3 โครงงาน จากนั้นแลกเปล่ียนกันตรวจสอบ

ความถูกตอ้งกบัเพ่ือน 
 

9. ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
1. ตวัอยา่งโครงงานประเภทต่าง ๆ 
2. ส่ือส่ิงพิมพ ์เช่น หนงัสือ บทความ และเอกสารเก่ียวกบัลกัษณะของโครงงาน 
3. ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เช่น คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เวบ็ไซต์ทางการศึกษา Hyperbook ท่ีนาํเสนอ

เก่ียวกบัลกัษณะของโครงงาน 
4. สถานท่ี เช่น พิพิธภณัฑ์วิทยาศาสตร์ ห้องสมุดโรงเรียน ฝ่ายทะเบียนในโรงเรียน ศูนยก์าร

เรียนรู้ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 
5. บุคคล เช่น ผูป้กครอง ครู นกัวิชาการ เจา้หน้าท่ีห้องคอมพิวเตอร์ ผูเ้ช่ียวชาญดา้นเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
6. หนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศ ม. 3 บริษทั สํานักพิมพ์วฒันาพานิช 

จาํกดั 
7. แบบฝึกทกัษะ รายวิชาพ้ืนฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศ ม. 3 บริษทั สํานักพิมพว์ฒันาพานิช 

จาํกดั 
8. คู่มือการสอน เทคโนโลยสีารสนเทศ ม. 3 บริษทั สาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช จาํกดั 
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10. บันทกึหลงัการจัดการเรียนรู้ 

 
1. ความสาํเร็จในการจดัการเรียนรู้        
      แนวทางการพฒันา         
2. ปัญหา/อุปสรรคในการจดัการเรียนรู้       
      แนวทางแกไ้ข         
3. ส่ิงท่ีไม่ไดป้ฏิบติัตามแผน        
     เหตุผล          
4. การปรับปรุงแผนการจดัการเรียนรู้       
                

 
                                                                                            ลงช่ือ     (ผู้สอน) 
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แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 2 
ขั้นตอนการทาํโครงงาน 

 
 
 

 

1. สาระสําคัญ 
 การทาํโครงงานมีวิธีการแตกต่างกนัตามลกัษณะเฉพาะของโครงงานแต่ละประเภท แต่มีลาํดบั
ขั้นตอนคล้ายกัน แบ่งเป็น 6 ขั้นตอน ได้แก่ การคดัเลือกหัวข้อโครงงาน การศึกษาค้นควา้ การจดัทาํ      
เคา้โครงของโครงงาน การทาํโครงงาน การเขียนรายงาน และการนาํเสนอและเผยแพร่โครงงาน 

 

2. ตัวช้ีวัดช้ันปี 
 1. อธิบายหลกัการทาํโครงงานท่ีมีการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ (ง 3.1 ม. 3/1) 
 2. ใชค้อมพิวเตอร์ช่วยสร้างช้ินงานจากจินตนาการหรืองานท่ีทาํในชีวติประจาํวนัตามหลกัการทาํ
โครงงานอยา่งมีจิตสาํนึกและความรับผดิชอบ (ง 3.1 ม. 3/4) 

 

3. จดุประสงค์การเรียนรู้  

 1. อธิบายขั้นตอนการทาํโครงงานได ้(K) 
 2. มีความรับผดิชอบ ความคิดสร้างสรรค ์และมีมารยาทในการปฏิบติังานร่วมกบัผูอ่ื้น (A) 
 3. ยกตวัอยา่งและแสดงความคิดเห็นเพ่ือทาํโครงงานในแต่ละขั้นตอนได ้(P) 

 

4. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 

 
 

ด้านความรู้ (K) ด้านคุณธรรม จริยธรรม
และค่านิยม (A) ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

1. สงัเกตการแสดงความคิดเห็น  
    การอธิบาย และการตอบ 
    คาํถาม 
2. ตรวจผลการปฏิบติังานตาม 
    ขั้นตอนการทาํโครงงาน 
3. ตรวจผลการวิเคราะห์ตวัอยา่ง 
    โครงงาน 

1. สงัเกตความรับผดิชอบและ 
    มารยาทในการทาํงาน 
2. สงัเกตความคิดสร้างสรรค ์
    ในการทาํโครงงาน 

1. สงัเกตพฤติกรรมการทาํงาน 
    ร่วมกบัผูอ่ื้น 
2. สงัเกตทกัษะการใช ้
    เทคโนโลยใีนการทาํงาน 

สาระที ่3 เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร  ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 หลกัการทาํโครงงาน  เวลา 4 ช่ัวโมง 
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 5. สาระการเรียนรู้ 
ขั้นตอนการทาํโครงงาน 

 –การคดัเลือกหวัขอ้โครงงาน  – การทาํโครงงาน 
 – การศึกษาคน้ควา้   – การเขียนโครงงาน 
 – การจดัทาํเคา้โครงของโครงงาน  – การนาํเสนอและเผยแพร่โครงงาน 
 

6. แนวทางบูรณาการ 
ภาษาไทย การอธิบาย การตอบคาํถาม การเขียนรายงาน 
คณิตศาสตร์ การใชห้ลกัสถิติเพื่อวิเคราะห์ขอ้มลูเบ้ืองตน้ในการทาํโครงงาน 
สงัคมศึกษาฯ  การสาํรวจสภาพทอ้งถ่ินทั้งดา้นสงัคม เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้ม 
 เพ่ือกาํหนดหวัขอ้โครงงาน 
สุขศึกษาฯ การมีนํ้าใจนกักีฬายอมรับผลการเลือกหวัขอ้โครงงานของกลุ่ม  
ภาษาต่างประเทศ การเขียนหวัขอ้โครงงานเป็นภาษาองักฤษ 
 

7. กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
 

ขั้นที ่1 ขั้นนําเข้าสู่บทเรียน 
1. ครูทบทวนความรู้ของนกัเรียน โดยใหช่้วยกนับอกประเภทของโครงงาน  
2. ใหน้กัเรียนอาสาสมคัร 2–3 คน เล่าประสบการณ์การทาํโครงงานของตนเอง 
 

ขั้นที ่2 ขั้นสอน 
 ช่ัวโมงท่ี 1 ขั้นตอนการทําโครงงาน (การคดัเลอืกหัวข้อโครงงาน) 

1. ครูตรวจบนัทึกความรู้/ใหน้กัเรียนนาํคาํถามมาร่วมกนัสนทนาเก่ียวกบังานท่ีมอบหมายใหท้าํ 
2. ครูนําตัวอย่างหัวข้อโครงงานมาให้นักเรียนศึกษา วิเคราะห์ แล้วอธิบายเพ่ิมเติมเก่ียวกับ       

การคดัเลือกหัวขอ้โครงงาน โดยบูรณาการสังคมศึกษาฯ เร่ือง การสํารวจสภาพท้องถ่ินทั้ งด้านสังคม 
เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือกาํหนดหวัขอ้โครงงาน แลว้ใหน้กัเรียนซกัถามขอ้สงสยั 
 3. นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4-5 คน ศึกษาขั้นตอนการทาํโครงงาน ขั้นตอนท่ี 1 การคดัเลือก
โครงงาน จากหนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศ ม. 3  แล้วร่วมกันกาํหนดหัวข้อ
โครงงานท่ีตนเองสนใจ โดยบูรณาการภาษาต่างประเทศ เร่ือง การเขียนหวัขอ้โครงงานเป็นภาษาองักฤษ 
 4. นกัเรียนทาํแบบฝึกทกัษะ รายวิชาพ้ืนฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศ ม. 3 กิจกรรมท่ี 5 การคดัเลือก
หวัขอ้โครงงาน 
 5. ครูสุ่มเลือกตวัแทนนักเรียน 3–4 คน อธิบายเหตุผลในการกาํหนดหัวขอ้โครงงานของกลุ่ม
ตนเอง แลว้ใหเ้พ่ือน ๆ ช่วยกนัแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัความเป็นไปไดใ้นการทาํโครงงานนั้น ๆ 
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ช่ัวโมงท่ี 2 ขั้นตอนการทําโครงงาน (การศึกษาค้นคว้า) 
 1. ครูถามคาํถามทบทวนความรู้และความเขา้ใจของนักเรียน เช่น การคดัเลือกหัวขอ้โครงงาน
ควรพิจารณาส่ิงใด 
 2. ครูอธิบายขั้นตอนการทาํโครงงานขั้นตอนท่ี 2 การศึกษาคน้ควา้ แล้วให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม 
(กลุ่มเดิม) ศึกษาขั้นตอนท่ี 2 การศึกษาคน้ควา้ จากหนงัสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศ  
ม. 3 จากนั้นระดมความคิดกาํหนดหัวขอ้ย่อยท่ีเก่ียวขอ้งกับหัวขอ้โครงงานของกลุ่มตนเอง เพ่ือนํามา
เปรียบเทียบและปรับแกไ้ขตามความเหมาะสม  
 3. ครูเสริมความรู้อาเซียนเกี่ยวกับงานปักในประเทศสมาชิกอาเซียน ซ่ึงจัดเป็นโครงงานประเภท
ประดิษฐ์คิดค้น เช่น ประเทศสมาชิกอาเซียนท่ีมีการปักผ้าเป็นงานเอกลักษณ์ของประเทศ ได้แก่ ประเทศ
ลาว ไทย เมยีนมา กมัพูชา และเวยีดนาม 
 4. นักเรียนร่วมกนักาํหนดแหล่งขอ้มูล แล้วสร้างตารางการศึกษาค้นควา้หัวขอ้ย่อยต่าง ๆ ดงั
ตวัอยา่ง 

ตารางการศึกษาค้นคว้า 
หัวข้อย่อย แหล่งข้อมูล ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 

1.    
2.    
3.    

 

 5. นกัเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาคน้ควา้หวัขอ้ยอ่ยตามขอ้มูลของกลุ่มตนเอง โดยครูกาํหนดระยะเวลา
ในการศึกษาคน้ควา้ 
 6. ครูเสริมความรู้อาเซียนเกีย่วกบัโปรแกรมเมอร์ในประเทศสมาชิกอาเซียน เช่น ประเทศมาเลเซีย
มโีปรแกรมเมอร์ที่มีความเช่ียวชาญ ซ่ึงสามารถผลติซอฟต์แวร์เป็นสินค้าส่งออกที่สําคญัของประเทศ 
 7. นักเรียนทาํแบบฝึกทักษะ รายวิชาพื้นฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศ ม. 3 กิจกรรมท่ี 6 ศึกษา
คน้ควา้ และกิจกรรมท่ี 7 เขียนตารางการศึกษาคน้ควา้ 

8. ครูแสดงตวัอยา่งเคา้โครงของโครงงานใหน้กัเรียนดูและซกัถามขอ้สงสยั  
ช่ัวโมงท่ี 3 ขั้นตอนการทําโครงงาน (การจัดทําเค้าโครงของโครงงาน การทําโครงงาน) 

 1. ครูถามคาํถามเพ่ือกระตุน้ความคิดและความสนใจของนกัเรียน เช่น นกัเรียนมีวิธีการอยา่งไรท่ีจะ
ใหค้รูทราบวา่ โครงงานท่ีกลุ่มเลือกสามารถทาํไดจ้ริงหรือไม่ 
 2. ครูอธิบายเก่ียวกับขั้นตอนการทาํโครงงานขั้นตอนท่ี 3 การจดัทําเค้าโครงของโครงงาน   
พร้อมกบัแสดงตวัอยา่งเคา้โครงของโครงงานใหน้กัเรียนดูและซกัถามขอ้สงสยั 

3. นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4-5 คน ศึกษาขั้นตอนท่ี 3 การจดัทาํเคา้โครงของโครงงาน จาก
หนงัสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน เทคโนโลยสีารสนเทศ ม. 3 แลว้ให้นกัเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกนัจดัทาํเคา้โครง
ของโครงงานในหวัขอ้ของกลุ่มตนเอง 
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 4. ครูอธิบายเพ่ิมเติมเก่ียวกบัขั้นตอนการทาํโครงงาน ขั้นตอนท่ี 4 การทาํโครงงาน โดยบูรณาการ
สุขศึกษาฯ เร่ือง การมีนํ้าใจนกักีฬายอมรับผลการเลือกหวัขอ้โครงงานของกลุ่ม 
 5. นกัเรียนศึกษาขั้นตอนการทาํขั้นตอนท่ี 4 การทาํโครงงาน จากหนงัสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน 
เทคโนโลยสีารสนเทศ ม. 3 แลว้อภิปรายสรุปเก่ียวกบัหลกัการทาํโครงงาน 
 6. นกัเรียนทาํแบบฝึกทกัษะ รายวิชาพื้นฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศ ม. 3 กิจกรรมท่ี 8 ลาํดบัเคา้
โครงของโครงงาน และกิจกรรมท่ี 9 สมัภาษณ์ผูมี้ประสบการณ์ 
 ช่ัวโมงท่ี 4 ขั้นตอนการทําโครงงาน (การเขียนรายงาน การนําเสนอและเผยแพร่โครงงาน) 
 1. ครูถามคาํถามเพื่อกระตุน้ความคิดและความสนใจของนกัเรียน เช่น ถา้โครงงานของนกัเรียน
ไดผ้ลลพัธ์ไม่เป็นไปตามท่ีตั้งไว ้นกัเรียนจะแกไ้ขอยา่งไร 
 2. ใหน้กัเรียนอาสาสมคัร 2 ฃ–3 คน อธิบายวิธีการเขียนรายงานโดยทัว่ไป 
 3. ครูแสดงตวัอย่างรายงานสรุปผลท่ีได้จากการทาํโครงงานให้นักเรียนศึกษาเปรียบเทียบกบั
รายงานโดยทัว่ไป แลว้ร่วมกนัแสดงความคิดเห็น 
 4. นักเรียนศึกษาขั้นตอนท่ี 5 การเขียนรายงาน จากหนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน เทคโนโลยี
สารสนเทศ ม. 3 แลว้แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัวิธีการเขียนรายงาน 

5. ครูอธิบายเพ่ิมเติมเก่ียวกบัขั้นตอนท่ี 5 การเขียนรายงาน และขั้นตอนท่ี 6 การนําเสนอและ
เผยแพร่โครงงาน โดยบูรณาการคณิตศาสตร์ เร่ือง การใชห้ลกัสถิติเพ่ือวิเคราะห์ขอ้มูลเบ้ืองตน้ในการทาํ
โครงงาน 
 6. นกัเรียนตวัแทนแต่ละกลุ่มนาํเสนอเคา้โครงของโครงงานหนา้ชั้นเรียน 
 7. นักเรียนทําแบบฝึกทักษะ รายวิชาพ้ืนฐาน  เทคโนโลยีสารสนเทศ ม . 3 กิจกรรมท่ี  10 
เปรียบเทียบรายงาน และกิจกรรมท่ี 11 นาํเสนอและเผยแพร่ 
 

ขั้นที ่3 ขั้นสรุป 
1. นักเรียนร่วมกนัสรุปขั้นตอนการทาํโครงงาน 6 ขั้นตอน ไดแ้ก่ การคดัเลือกหัวขอ้โครงงาน 

การศึกษาคน้ควา้ การจดัทาํเคา้โครงของโครงงาน การทาํโครงงาน การเขียนรายงาน และการนาํเสนอและ
เผยแพร่โครงงาน 

2. นกัเรียนสรุปวา่ การทาํโครงงานนั้นจะตอ้งปฏิบติัครบทั้ง 6 ขั้นตอน เพ่ือใหส้ามารถนาํผลท่ีได้
จากการทาํโครงงานไปใชแ้กปั้ญหาในชีวิตประจาํวนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

3. ครูมอบหมายงานให้นักเรียนไปศึกษาเร่ือง ตัวอย่างโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ จาก
หนังสือเรียน รายวิชาพืน้ฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศ ม. 3 แล้วบันทึกความรู้ และให้นักเรียนตั้งคําถามที่
สงสัยคนละ 1 คาํถาม (เพือ่นํามาร่วมกนัสนทนาในการเรียนคร้ังต่อไป) 
 

ขั้นที ่4 ขั้นฝึกฝนนักเรียน 
1. นกัเรียนแสดงความคิดเห็นในประเด็น โครงงานท่ีนาํเสนอนั้นเป็นโครงงานท่ีสามารถนาํไป

ปฏิบติัไดจ้ริงหรือไม่ อยา่งไร 
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2. นักเรียนสรุปข้อมูลการทาํโครงงานและค้นหาข้อมูลเพ่ิมเติมมาจดัทาํเป็นตารางการศึกษา
คน้ควา้ แลว้เปรียบเทียบกบัสมาชิกกลุ่มอ่ืนวา่ขอ้มูลท่ีไดเ้หมือนหรือแตกต่างกนัอยา่งไร 

3. นกัเรียนทาํแบบฝึกทกัษะ รายวิชาพ้ืนฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศ ม. 3 กิจกรรมท่ี 4 เติมขั้นตอน
การทาํโครงงาน 

 

ขั้นที ่5 ขั้นนําไปใช้ 
1. นกัเรียนอธิบายวิธีการทาํโครงงานในแต่ละขั้นตอนได ้
2. นกัเรียนยกตวัอยา่งและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัการทาํโครงงานในแต่ละขั้นตอนได ้

 

8. กจิกรรมเสนอแนะ 
1. กจิกรรมสําหรับกลุ่มสนใจพเิศษ 
    นักเรียนค้นหาตัวอย่างรายงานโครงงาน แล้วพิจารณาเปรียบเทียบว่าหัวข้อเค้าโครงของ

โครงงานและการเขียนรายงานเหมือนหรือแตกต่างจากท่ีนาํเสนอในหน่วยการเรียนรู้น้ีหรือไม่ อยา่งไร 
2. กจิกรรมสําหรับฝึกทักษะเพิม่เตมิ 
    นักเรียนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัการทาํโครงงานในแต่ละขั้นตอนตามหัวขอ้โครงงานท่ี

ตนเองสนใจ  
 

9. ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
1. ตวัอยา่งหวัขอ้โครงงาน เคา้โครงของโครงงาน และตวัอยา่งรายงานสรุปผลท่ีไดจ้ากการทาํ

โครงงาน 
2. ส่ือส่ิงพิมพ ์เช่น หนงัสือ บทความ และเอกสารเก่ียวกบัขั้นตอนการทาํโครงงาน 
3. ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เช่น คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เวบ็ไซต์ทางการศึกษา Hyperbook ท่ีนาํเสนอ

เก่ียวกบัขั้นตอนการทาํโครงงาน 
4. สถานท่ี เช่น  พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ห้องสมุดโรงเรียน ศูนยก์ารเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
5. บุคคล เช่น ผูป้กครอง ครู นักวิชาการ เจา้หน้าท่ีห้องคอมพิวเตอร์ นักวิจยั ผูเ้ช่ียวชาญด้าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการทาํโครงงาน 
6. หนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศ ม. 3 บริษทั สํานักพิมพ์วฒันาพานิช 

จาํกดั 
7. แบบฝึกทกัษะ รายวิชาพ้ืนฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศ ม. 3 บริษทั สํานักพิมพว์ฒันาพานิช 

จาํกดั 
8. คู่มือการสอน เทคโนโลยสีารสนเทศ ม. 3 บริษทั สาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช จาํกดั 
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10. บันทกึหลงัการจัดการเรียนรู้ 

 
1. ความสาํเร็จในการจดัการเรียนรู้        
      แนวทางการพฒันา         
2. ปัญหา/อุปสรรคในการจดัการเรียนรู้       
      แนวทางแกไ้ข         
3. ส่ิงท่ีไม่ไดป้ฏิบติัตามแผน        
     เหตุผล          
4. การปรับปรุงแผนการจดัการเรียนรู้       
                

 
                                                                                            ลงช่ือ     (ผู้สอน) 
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แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 3 
ตัวอย่างโครงงานเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 
 
 

 

1. สาระสําคัญ 
 โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นการนาํความรู้ ทกัษะ ความชาํนาญ และเคร่ืองมือต่าง ๆ มา
แกปั้ญหาหรือส่งเสริมการทาํงานเก่ียวกบัขอ้มูลหรือสารสนเทศ 

 

2. ตัวช้ีวัดช้ันปี 
 1. อธิบายหลกัการทาํโครงงานท่ีมีการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ (ง 3.1 ม. 3/1) 
2. ใชค้อมพิวเตอร์ช่วยสร้างช้ินงานจากจินตนาการหรืองานท่ีทาํในชีวติประจาํวนัตามหลกัการ 
    ทาํโครงงานอยา่งมีจิตสาํนึกและความรับผดิชอบ (ง 3.1 ม. 3/4) 

 

3. จดุประสงค์การเรียนรู้  

 1. อธิบายลกัษณะตวัอยา่งโครงงานเทคโนโลยสีารสนเทศได ้(K) 
 2. มีความรับผดิชอบ ความรอบคอบ และมีมารยาทในการคน้หาขอ้มูล (A) 
 3. มีทกัษะในการคน้หาตวัอยา่งโครงงานเทคโนโลยสีารสนเทศและนาํไปใชป้ระโยชน์ได ้(P) 

 

4. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 

 

 5. สาระการเรียนรู้ 
ตวัอยา่งโครงงานเทคโนโลยสีารสนเทศ 

ด้านความรู้ (K) ด้านคุณธรรม จริยธรรม
และค่านิยม (A) ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

1. สงัเกตการคน้หาและการ 
    อธิบายขอ้มลู 
2. ตรวจผลการวิเคราะห์ตวัอยา่ง 
    โครงงานเทคโนโลย ี
    สารสนเทศ 
3. ตรวจการทาํแบบทดสอบ 
    หลงัเรียน (Post–test) 

1. สงัเกตความรับผดิชอบ ความ 
    รอบคอบ และมารยาท 
    ในการทาํงาน 
2. ประเมินพฤติกรรมนกัเรียน 
    ตามแบบประเมินดา้นคุณธรรม 
    จริยธรรม และค่านิยม 

1. สงัเกตทกัษะการใชเ้ทคโนโลย ี
2. สงัเกตการใชท้กัษะการแสวงหา 
    ความรู้ในการคน้หาขอ้มลู 
3. ประเมินพฤติกรรมนกัเรียน 
    ตามแบบประเมินดา้นทกัษะ/ 
    กระบวนการ 

สาระที ่3 เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร  ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 หลกัการทาํโครงงาน  เวลา 2 ช่ัวโมง 
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6. แนวทางบูรณาการ 
ภาษาไทย การคน้หาขอ้มูล การอธิบาย การวิเคราะห์ขอ้มูล 
สงัคมศึกษาฯ  การศึกษาเพิ่มเติมเก่ียวกบักฎหมายลิขสิทธ์ิของผลงานประเภท 
 โครงงานเทคโนโลยสีารสนเทศ 
สุขศึกษาฯ ตวัอยา่งโครงงานเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีช่วยรวบรวมขอ้มูล 
 และเสนอแนวทางแกไ้ขปัญหาสุขภาพในชุมชน 
ศิลปะ ตวัอยา่งโครงงานเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีส่งเสริมการนาํเสนอ 
 ขอ้มูลดา้นศิลปะ 
ภาษาต่างประเทศ การคน้หาโครงงานภาษาต่างประเทศท่ีมีคาํวา่ Information  
 Technology ประกอบในช่ือโครงงาน  
 

7. กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
 

ขั้นที ่1 ขั้นนําเข้าสู่บทเรียน 
1. ครูเขียนคาํวา่ Information Technology บนกระดานดาํ แลว้ถามวา่คาํน้ีหมายความวา่อะไร 
2. ครูใหน้กัเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4–5 คน แลว้เขียนความหมายของ Information Technology ลง

ในกระดาษขนาด A4  
 

ขั้นที ่2 ขั้นสอน 
ช่ัวโมงท่ี 1 ตวัอย่างโครงงานเทคโนโลยสีารสนเทศ 
1. ครูตรวจบนัทึกความรู้/ใหน้กัเรียนนาํคาํถามมาร่วมกนัสนทนาเก่ียวกบังานท่ีมอบหมายใหท้าํ 
2. ครูถามว่า ถา้นาํคาํน้ีมารวมกบัโครงงาน จะทาํให้เกิดโครงงานท่ีมีลกัษณะอยา่งไร จากนั้นให้

สมาชิกกลุ่มคน้หาตวัอยา่งโครงงานท่ีคาดวา่เป็นโครงงานเทคโนโลยสีารสนเทศ กลุ่มละ 3 โครงงาน 
3. สมาชิกกลุ่มร่วมกนัคน้หาตวัอยา่งโครงงานท่ีคาดวา่เป็นโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ แลว้

บนัทึกช่ือโครงงานและแหล่งขอ้มูลลงในกระดาษขนาด A4 ท่ีบนัทึกความหมายของคาํว่า Information 
Technology ไวแ้ลว้ 

4. ตวัแทนกลุ่มส่งกระดาษขนาด A4 ให้ครู แล้วศึกษาเก่ียวกับตวัอย่างโครงงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ จากหนงัสือเรียน รายวชิาพื้นฐาน เทคโนโลยสีารสนเทศ ม. 3  

5. ครูให้นักเรียนเปล่ียนกนัตรวจคาํตอบโดยสลบักระดาษขนาด A4 ส่งให้ตวัแทนกลุ่มแลว้ให้
สมาชิกแต่ละกลุ่มร่วมกันพิจารณาช่ือโครงงานและตรวจสอบแหล่งข้อมูลว่า โครงงานดังกล่าวเป็น
โครงงานเทคโนโลยสีารสนเทศหรือไม่ เพราะเหตุใด 

6. สมาชิกกลุ่มร่วมกันอภิปรายลักษณะของโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ แล้วตรวจช่ือ
โครงงานและแหล่งขอ้มูลของกลุ่มอ่ืน 

7. ตวัแทนกลุ่มออกมารับกระดาษขนาด A4 จากกลุ่มท่ีตรวจช่ือโครงงานและแหล่งขอ้มูล แลว้
นาํเสนอขอ้มลูท่ีบนัทึกไวใ้นกระดาษขนาด A4 
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8. นักเรียนคนอ่ืน ๆ ร่วมกนัตรวจช่ือโครงงานและแหล่งขอ้มูลอีกคร้ังหน่ึง หากคิดว่าผลการ
ตรวจนั้นไม่ถูกตอ้งใหแ้สดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม 

ช่ัวโมงท่ี 2  ตวัอย่างโครงงานเทคโนโลยสีารสนเทศ (ต่อ) 
 1. ครูถามคาํถามเพ่ือกระตุน้ความคิดและความสนใจของนกัเรียน เช่น โครงงานดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศควรมีลกัษณะอยา่งไร 
 2. ครูอธิบายเพ่ิมเติมเก่ียวกบัตวัอย่างโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ หัวขอ้โครงงานเว็บเพจ
รวบรวมบลอ็ก แลว้ใหน้กัเรียนร่วมกนัแสดงความคิดเห็น 
 3. ครูใหน้กัเรียนศึกษาโครงงานเวบ็เพจรวบรวมบลอ็ก แลว้จบัคู่นกัเรียน 2 คน ใหน้กัเรียนคนท่ี 1 
บอกช่ือโครงงาน และใหน้กัเรียนคนท่ี 2 บอกวา่โครงงานนั้นเป็นโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศหรือไม่ 
พร้อมบอกเหตุผล  
 4. นกัเรียนรวบรวมแหล่งขอ้มูลตวัอยา่งโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ แลว้ช่วยกนัตรวจสอบ 
วา่โครงงานนั้นเป็นโครงงานเทคโนโลยสีารสนเทศหรือไม่ 
 5. นกัเรียนร่วมกนัวิเคราะห์ตวัอยา่งโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ แลว้สรุปผล 
 6. นักเรียนทาํแบบฝึกทกัษะ รายวิชาพ้ืนฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศ ม. 3 กิจกรรมท่ี 12 สังเกต
โครงงานเทคโนโลยสีารสนเทศ กิจกรรมท่ี 13 ตวัอยา่งโครงงานเทคโนโลยสีารสนเทศ  
 7. ครูเปิดคู่มือครู แผนการจดัการเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ม. 3 ตอนท่ี 3 เอกสาร/ความรู้
เสริมสาํหรับครู เร่ือง แบบทดสอบหลงัเรียน หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 หลกัการทาํโครงงาน แลว้ใหน้กัเรียนทาํ
แบบทดสอบหลงัเรียน (Post-test) จาํนวน 10 ขอ้ เวลา 10 นาที 
 

ขั้นที ่3 ขั้นสรุป 
1. นักเรียนร่วมกนัสรุปลกัษณะของตวัอย่างโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศว่า เป็นโครงงานท่ี

เก่ียวกบัการจดัการขอ้มูลเพ่ือช่วยแกปั้ญหาและอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูใ้ช ้
 2. ครูมอบหมายงานให้นักเรียนไปศึกษาเนื้อหาในหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เร่ือง โปรแกรมภาษา   
ขั้นพืน้ฐาน เพื่อจัดการเรียนรู้คร้ังต่อไป 
 

ขั้นที ่4 ขั้นฝึกฝนนักเรียน 
1. นักเรียนค้นหาตัวอย่างโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ิมเติม แล้วนํามาสรุปว่าเหตุใด

โครงงานนั้นจึงเป็นโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2. นกัเรียนคน้หาและรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีผูอ่ื้นทาํไว ้แลว้

จดัทาํเป็นดชันีฐานขอ้มูลทางดา้นโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยในฐานขอ้มูลจะตอ้งมีช่ือโครงงาน 
ช่ือผูท้าํโครงงาน สาระสาํคญั ปีท่ีทาํ และแหล่งคน้ขอ้มูลเก่ียวกบัโครงงานเทคโนโลยสีารสนเทศนั้น ๆ 

3. นักเรียนทาํแบบฝึกทกัษะ รายวิชาพ้ืนฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศ ม. 3 กิจกรรมท่ี 14 เรียนรู้
หลกัการทาํโครงงานดว้ยโครงงาน กิจกรรมท่ี 15 ประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั และกิจกรรมท่ี 16 คาํถาม
ชวนตอบ 
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ขั้นที ่5 ขั้นนําไปใช้ 
1. นกัเรียนคน้หาตวัอยา่งโครงงานเทคโนโลยสีารสนเทศได ้
2. นกัเรียนตรวจและจาํแนกโครงงานเทคโนโลยสีารสนเทศจากโครงงานอ่ืน ๆ ได ้

 

8. กจิกรรมเสนอแนะ 
1. กจิกรรมสําหรับกลุ่มสนใจพเิศษ 
    นกัเรียนร่วมกนัอภิปรายและสรุปว่า โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศจาํเป็นตอ้งใชค้อมพิวเตอร์

หรือไม่ เพราะเหตุใด และหากไม่ใชค้อมพิวเตอร์จะมีเทคโนโลยใีดช่วยในการทาํโครงงาน 
2. กจิกรรมสําหรับฝึกทักษะเพิม่เตมิ 
    นักเรียนบันทึกช่ือโครงงานลงกระดาษขนาด A4 แล้วตรวจสอบว่ามีช่ือโครงงานใดเป็น

โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศบ้าง พร้อมระบุเหตุผลท่ีทาํให้โครงงานนั้นเป็นโครงงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 3. กจิกรรมสะเตม็ศึกษา 
     ครูให้นักเรียนปฏิบติักิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM Education) จาก
สถานการณ์เร่ือง การทําโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยพิจารณาแนวการจดัการเรียนรู้ในคู่มือการ
สอนเทคโนโลยสีารสนเทศ ม. 3 บริษทั สาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช จาํกดั 

 

9. ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
1. กระดาษขนาด A4 
2. ตวัอยา่งโครงงานเทคโนโลยสีารสนเทศ 
3. ส่ือส่ิงพิมพ ์เช่น หนงัสือ บทความ และเอกสารเก่ียวกบัโครงงานเทคโนโลยสีารสนเทศ 
4. ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เช่น คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เวบ็ไซต์ทางการศึกษา Hyperbook ท่ีนาํเสนอ

เก่ียวกบัโครงงานเทคโนโลยสีารสนเทศ 
5. สถานท่ี  เช่น  พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ห้องสมุดโรงเรียน  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  

ศูนยก์ารเรียนรู้ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ 
6. บุคคล เช่น ผูป้กครอง ครู นักวิชาการ เจา้หน้าท่ีห้องคอมพิวเตอร์ นักวิจยั ผูเ้ช่ียวชาญด้าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ 
7. หนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศ ม. 3 บริษทั สํานักพิมพ์วฒันาพานิช 

จาํกดั 
8. แบบฝึกทกัษะ รายวิชาพ้ืนฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศ ม. 3 บริษทั สํานักพิมพว์ฒันาพานิช 

จาํกดั 
9. คู่มือการสอน เทคโนโลยสีารสนเทศ ม. 3 บริษทั สาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช จาํกดั 
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10. บันทกึหลงัการจัดการเรียนรู้ 

 
1. ความสาํเร็จในการจดัการเรียนรู้        
      แนวทางการพฒันา         
2. ปัญหา/อุปสรรคในการจดัการเรียนรู้       
      แนวทางแกไ้ข         
3. ส่ิงท่ีไม่ไดป้ฏิบติัตามแผน        
     เหตุผล          
4. การปรับปรุงแผนการจดัการเรียนรู้       
                

 
                                                                                            ลงช่ือ     (ผู้สอน) 
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โปรแกรมภาษาขั้นพืน้ฐาน 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 โปรแกรมภาษาขั้นพืน้ฐาน 
 
 

 12 ช่ัวโมง 
 

ผงัมโนทศัน์เป้าหมายการเรียนรู้และขอบข่ายภาระงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาระงาน/ช้ินงาน 
� ใชว้งจรพฒันาโปรแกรมแกปั้ญหา
ท่ีพบในชีวิตประจาํวนั 

� ใช ้HTML และ JavaScript          
สร้างโปรแกรม 

� สร้างงานแอนิเมชนัดว้ย 
Macromedia Flash  

ทักษะ/กระบวนการ 
� ทกัษะการแสวงหาความรู้ 
� ทกัษะการทาํงานกลุ่ม 
� ทกัษะการนาํเสนอผลงาน 
� ทกัษะการใชเ้ทคโนโลย ี

 

ความรู้ 
� หลกัพื้นฐานในการเขียน 
โปรแกรม 

� HTML และ JavaScript 
� Macromedia Flash  
 

คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม 
� เจตคติท่ีดีต่อโปรแกรมภาษา   
ขั้นพื้นฐาน 

� ความรอบคอบ 
� ความคิดสร้างสรรค ์
� มารยาทในการทาํงาน 
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ผงัการออกแบบการจัดการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ที ่2 โปรแกรมภาษาข้ันพืน้ฐาน 

ขั้นที่ 1  ผลลพัธ์ปลายทางท่ีต้องการให้เกดิขึน้กบันักเรียน
ตวัช้ีวดัช้ันปี 
   เขียนโปรแกรมภาษาขั้นพ้ืนฐาน (ง 3.1 ม. 3/2)
ความเข้าใจท่ีคงทนของนักเรียน 
นักเรียนจะเข้าใจว่า... 
1. การเขียนโปรแกรมควรปฏิบติัตามวงจรพฒันา 
    โปรแกรม 
2. ผงังานช่วยในการถ่ายทอดกระบวนการทาํงาน 
    ของโปรแกรมดว้ยการกาํหนดสญัลกัษณ์ท่ีเป็น 
    มาตรฐานสากล 
3. การเขียนโปรแกรมท่ีดีควรประยกุตใ์ชโ้ครงสร้าง 
    ของผงังานทั้ง 3 แบบ 
4. HTML และ JavaScript เป็นโปรแกรมสาํหรับ 
    สร้างและตกแต่งเวบ็ไซต ์
5. Macromedia Flash เป็นโปรแกรมสาํเร็จรูปท่ี 
    ทาํงานดว้ยภาษา Flash     

คาํถามสําคญัที่ทําให้เกดิความเข้าใจที่คงทน 
– การเขียนโปรแกรมควรปฏิบติัอยา่งไร 
– ผงังานมีลกัษณะและประโยชน์อยา่งไร 
– การเขียนโปรแกรมท่ีดีควรใชผ้งังานแบบใด 
– HTML JavaScript และ Macromedia Flash  
   คืออะไร เก่ียวขอ้งกบัการเขียนโปรแกรมอยา่งไร 
 
 

ความรู้ของนักเรียนที่นําไปสู่ความเข้าใจท่ีคงทน
นักเรียนจะรู้ว่า… 
1. คาํท่ีควรรู้ ไดแ้ก่ การประมวลผล รหสัจาํลอง  
    โปรแกรมระบบ โปรแกรมประยกุต ์ 
    เวบ็เบราวเ์ซอร์ ตรรกะ เท็กซ์เอดิเตอร์  
    บริษทัไมโครซอฟท ์เวอร์ชนั ไอคอน  
    โปรแกรมสาํเร็จรูป  และพิกเซล 
2. วงจรพฒันาโปรแกรมสามารถทาํไดด้ว้ยการ 
    วิเคราะห์ปัญหา การออกแบบโปรแกรม การ 
    เขียนโคด้ และการทดสอบโปรแกรม 
3. ผงังานแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ผงังานระบบท่ีใช ้
    แสดงภาพรวมของระบบและผงังานโปรแกรม 
    ท่ีใชแ้สดงการทาํงานยอ่ยหรือลาํดบัในโปรแกรม 
4. โครงสร้างของผงังานแบ่งเป็น 3 แบบ คือ  
    โครงสร้างแบบเรียงลาํดบั โครงสร้างแบบ  
    ทางเลือก และโครงสร้างแบบทาํซํ้ า

ทักษะ/ความสามารถของนักเรียนท่ีนําไปสู่ 
ความเข้าใจท่ีคงทน  นักเรียนจะสามารถ... 
1. อธิบายลกัษณะของวงจรพฒันาโปรแกรมและ 
    ผงังานได ้
2. อธิบายลกัษณะและวิธีการสร้างโปรแกรมดว้ย  
    HTML และ JavaScript ได ้
3. อธิบายหลกัการสร้างงานดว้ย Macromedia Flash 
    ได ้
4. นาํเสนอขอ้มูลดว้ยผงังานได ้
5. สร้างโปรแกรมดว้ย HTML และ JavaScript ได ้
6. ใชค้อมพิวเตอร์สร้างแอนิเมชนัดว้ย Macromedia  
     Flash ได ้
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5. HTML และ JavaScript มีหลกัการทาํงาน  
    3 ขั้นตอน คือ การเขียนโคด้ การคอมไพล ์ 
    และการรันโปรแกรม 
6. Macromedia Flash เวอร์ชนั Professional 8 มี 
    หลกัการสร้างงานมลัติมีเดียดว้ยการนาํภาพน่ิง 
    หลาย ๆ ภาพมาเรียงต่อกนั แลว้ค่อย ๆ เปล่ียน 
    ลกัษณะของภาพนั้นอยา่งต่อเน่ืองเป็นเร่ืองราว 

ขั้นที่ 2  ภาระงานและการประเมนิผลการเรียนรู้ซ่ึงเป็นหลกัฐานท่ีแสดงว่านักเรียนมีผลการเรียนรู้ 
             ตามที่กาํหนดไว้อย่างแท้จริง
1.  ภาระงานท่ีนักเรียนต้องปฏิบัต ิ

– นาํวงจรพฒันาโปรแกรมไปใชแ้กปั้ญหาท่ีพบในชีวิตประจาํวนั 
– เขียนโครงสร้างของผงังานแบบต่าง ๆ 
– ใช ้HTML และ JavaScript สร้างโปรแกรมท่ีนาํเสนอขอ้มูลในรูปแบบเวบ็ไซต ์
– ใชค้อมพิวเตอร์สาธิตวิธีการสร้างงานดว้ย Macromedia Flash  
– สร้างงานและคดัเลือก Macromedia Flash ท่ีช่ืนชอบมากท่ีสุด 

2.  วธีิการและเคร่ืองมือประเมินผลการเรียนรู้
     วธีิการประเมินผลการเรียนรู้ 

– การตอบคาํถาม การอธิบาย  
   และการแสดงความคิดเห็น 
– การคน้หาและการนาํเสนอขอ้มูล 
– การทดสอบ 
– การฝึกปฏิบติัระหวา่งเรียน 
– การประเมินตนเองของนกัเรียน 

    เคร่ืองมอืประเมนิผลการเรียนรู้ 
– แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน 
– แบบบนัทึกความรู้ 
– แบบประเมินผลงาน 
– แบบทดสอบประจาํหน่วยการเรียนรู้ 
– ใบงาน/ใบกิจกรรม 
– แบบประเมินดา้นคุณธรรม จริยธรรม  
   และค่านิยม 
– แบบประเมินดา้นทกัษะ/กระบวนการ 

3.  ส่ิงที่มุ่งประเมนิ 
– ความสามารถในการอธิบายเก่ียวกบัการเขียนโปรแกรมภาษาขั้นพ้ืนฐานใหผู้อ่ื้นเขา้ใจ 
– ความสามารถในการนาํเสนอขอ้มูล 
– ความสามารถในการใชค้อมพิวเตอร์ 
– พฤติกรรมการปฏิบติักิจกรรมเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม 
– เจตคติท่ีดีต่อโปรแกรมภาษาขั้นพ้ืนฐาน ความรอบคอบ ความคิดสร้างสรรค ์และมารยาทในการ
ทาํงาน 
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ขั้นที่ 3  แผนการจัดการเรียนรู้ 
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี   4   หลกัการพื้นฐานในการเขียนโปรแกรม    3  ชัว่โมง
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี   5    HTML และ JavaScript    4   ชัว่โมง 
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี   6    Macromedia Flash    5  ชัว่โมง 
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แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 4 
หลกัการพืน้ฐานในการเขยีนโปรแกรม 

 
 
 

 

1. สาระสําคัญ 
 การเขียนโปรแกรมจะต้องปฏิบัติตามวงจรพฒันาโปรแกรมโดยใช้ผงังานช่วยในการถ่ายทอด
กระบวนการทาํงานของโปรแกรม ผงังานแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ผงังานระบบท่ีใชแ้สดงภาพรวมของระบบ
และผงังานโปรแกรมท่ีใชแ้สดงการทาํงานยอ่ยหรือลาํดบัในโปรแกรม ซ่ึงแบ่งโครงสร้างเป็น 3 ประเภท คือ 
โครงสร้างแบบเรียงลาํดบั โครงสร้างแบบทางเลือก และโครงสร้างแบบทาํซํ้ า 
 

2. ตัวช้ีวัดช้ันปี 
 เขียนโปรแกรมภาษาขั้นพ้ืนฐาน (ง 3.1 ม. 3/2) 

 

3. จดุประสงค์การเรียนรู้  

1. อธิบายลกัษณะของวงจรพฒันาโปรแกรมและผงังานได ้(K) 
2. มีความรอบคอบและมีเจตคติท่ีดีต่อโปรแกรมภาษาขั้นพื้นฐาน (A) 
3. มีทกัษะในการนาํเสนอขอ้มลูดว้ยผงังาน (P) 

 

4. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 

 
 
 
 

ด้านความรู้ (K) 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม

และค่านิยม (A) 
ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

1. สงัเกตการตอบคาํถาม  
    การอธิบาย และการเขียนโคด้ 
2. ตรวจการเขียนวงจรพฒันา 
    โปรแกรมและผงังาน 
3. ตรวจการทาํแบบทดสอบ 
    ก่อนเรียน (Pre-test) 

1. สงัเกตความพอใจในการ 
    ปฏิบติักิจกรรม 
2. สงัเกตความร่วมมือและความ 
    รอบคอบในการปฏิบติั 
    กิจกรรม 

1. สงัเกตพฤติกรรมการทาํงาน 
    ร่วมกบัผูอ่ื้น 
2. สงัเกตทกัษะการใชเ้ทคโนโลยี    
    ในการคน้หาขอ้มูล 
3. สงัเกตทกัษะการเขียนผงังาน 
    และการนาํเสนอผลงาน 
 

สาระที ่3 เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร  ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 โปรแกรมภาษาขั้นพืน้ฐาน  เวลา 3 ช่ัวโมง 
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 5. สาระการเรียนรู้ 
 หลกัการพื้นฐานในการเขียนโปรแกรม 

– วงจรพฒันาโปรแกรม 
– ผงังาน 

 

6. แนวทางบูรณาการ 
 ภาษาไทย  การตอบคาํถาม การอธิบาย และการเขียนโคด้ 
 คณิตศาสตร์  การคาํนวณพ้ืนท่ีบนกระดาษโปสเตอร์เพ่ือสร้างผงังาน 

วิทยาศาสตร์ การเปรียบเทียบการตั้งสมมุติฐานในวงจรพฒันาโปรแกรมกบั        
 การตั้งสมมุติฐานในการทดลองทางวิทยาศาสตร์ 
ศิลปะ การเขียนผงังานโดยยดึหลกัการดา้นองคป์ระกอบศิลป์ 
ภาษาต่างประเทศ องคก์รท่ีดูแลเก่ียวกบัสญัลกัษณ์ท่ีใชใ้นการเขียนผงังาน 
 

7. กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
 

ขั้นที ่1 ขั้นนําเข้าสู่บทเรียน 
1. ครูเปิดคู่มือครู แผนการจดัการเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ม. 3 ตอนท่ี 3 เอกสาร/ความรู้

เสริมสําหรับครู เร่ือง แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 โปรแกรมภาษาขั้นพ้ืนฐาน แล้วให้
นกัเรียนทาํแบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) จาํนวน 10 ขอ้ เวลา 10 นาที 

2. ครูเขียนคาํว่า วงจรพฒันาโปรแกรมบนกระดานดาํ แลว้ให้นักเรียนคน้หาความหมายและ
ลกัษณะของคาํดงักล่าวภายในเวลา 5 นาที 

 

ขั้นที ่2 ขั้นสอน 
 ช่ัวโมงท่ี 1 วงจรพฒันาโปรแกรม 

1. ครูถามคาํถามเก่ียวกับงานท่ีมอบหมายให้นักเรียนไปศึกษาเน้ือหาในหน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 
โปรแกรมภาษาขั้นพ้ืนฐาน (ซ่ึงมอบหมายในชัว่โมงสุดทา้ยของการเรียนการสอนหน่วยการเรียนรู้ท่ี 1) 

2. ครูอธิบายหลักพ้ืนฐานในการเขียนโปรแกรมและวงจรพัฒนาโปรแกรม โดยบูรณาการ
วิทยาศาสตร์ เร่ือง การเปรียบเทียบการตั้งสมมุติฐานในวงจรพฒันาโปรแกรมกบัการตั้งสมมุติฐานในการ
ทดลองทางวิทยาศาสตร์ แลว้ใหน้กัเรียนซกัถามขอ้สงสยั 

3. นกัเรียนศึกษาขั้นตอนของวงจรพฒันาโปรแกรม จากหนงัสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน เทคโนโลยี
สารสนเทศ ม. 3 หรือแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ แลว้สรุปความรู้ 

4. นกัเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4–5 คน ฝึกวิเคราะห์ปัญหาและออกแบบโปรแกรม แลว้นาํเสนอ
ผลงานหนา้ชั้นเรียน 

5. ครูสาธิตวิธีการเขียนโค้ดด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ให้นักเรียนดูและซักถามขอ้สงสัย แล้วให ้
นกัเรียน (กลุ่มเดิม) คน้หาตวัอยา่งภาษาคอมพิวเตอร์เพ่ิมเติม 
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6. ครูสาธิตวิธีการทดสอบโปรแกรมทีละขั้นตอน แลว้ใหน้กัเรียนฝึกปฏิบติั 
7. ครูอธิบายการบาํรุงรักษาโปรแกรมภาษา แลว้ใหน้กัเรียนซกัถามขอ้สงสยั 

 8. ครูเสริมความรู้อาเซียนเกีย่วกบัการเขียนโค้ดด้วยภาษาคอมพวิเตอร์ในประเทศสมาชิกอาเซียน เช่น  
    – ประเทศสิงคโปร์นิยมใช้ภาษาซีพลัสพลัสและภาษาจาวาในการเขียนโปรแกรมต่าง ๆ ซ่ึง
คล้ายกนักบัประเทศไทย 
    – นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์อินเตอร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเทศไทย ชนะเลิศ
การแข่งขันออกแบบแอปพลเิคช่ันด้านสุขภาพด้วยภาษาจาวาในภูมภิาคอาเซียน 
 9. นักเรียนทาํแบบฝึกทกัษะ รายวิชาพื้นฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศ ม. 3 กิจกรรมท่ี 17 ลกัษณะ
สําคัญของโปรแกรมภาษา กิจกรรมท่ี 18 ความหมายของคาํสําคัญ  และกิจกรรมท่ี 19 วงจรพัฒนา
โปรแกรม 

ช่ัวโมงท่ี 2  วงจรพฒันาโปรแกรม (ต่อ) 
1. ครูถามคาํถามเพ่ือกระตุน้ความคิดและความสนใจของนักเรียน เช่น วงจรพฒันาโปรแกรม

สมัพนัธ์กบัการเขียนโปรแกรมภาษาอยา่งไร 
2. ครูอธิบายเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการเขียนวงจรพฒันาโปรแกรม แลว้เปิดโอกาสให้นกัเรียนซกัถาม

เก่ียวกบัการเขียนวงจรพฒันาโปรแกรมจนเขา้ใจ 
3. ครูให้นกัเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4–5 คน ปฏิบติัการเขียนวงจรพฒันาโปรแกรม ตามขั้นตอน

ต่อไปน้ี 
 1) คดัเลือกปัญหา 1 ปัญหา 
 2) คน้หาขอ้มูลเพ่ิมเติมเพ่ือกาํหนดขอ้มูลลงในวงจรพฒันาโปรแกรม 
 3) วิเคราะห์ปัญหาโดยพิจารณา Input, Process และ Output 
 4) ออกแบบโปรแกรมดว้ยผงังานในโครงสร้างท่ีกลุ่มเลือกไว ้
 5) เลือกภาษาท่ีเหมาะสมในการเขียนโคด้ 
 6) ระบุวิธีการทดสอบโปรแกรมและการบาํรุงรักษา 
 7) บนัทึกขั้นตอนการเขียนวงจรพฒันาโปรแกรมลงในกระดาษขนาด A4 
 8) ใชป้ากกาเมจิกสร้างผงังานลงในกระดาษโปสเตอร์ 
4. ครูสุ่มเลือกตวัแทนกลุ่ม กลุ่มละ 2 คน ช่วยกนันาํเสนอการเขียนวงจรพฒันาโปรแกรม 
5. นักเรียนคนอ่ืน  ๆ ร่วมกันแสดงความคิดเห็นและซักถามเก่ียวกับการเขียนวงจรพัฒนา

โปรแกรมตามความสนใจ 
 6. นกัเรียนสร้างแผนท่ีความคิดวงจรพฒันาโปรแกรมตามความเขา้ใจของตนเอง 
 7. นกัเรียนทาํแบบฝึกทกัษะ รายวิชาพ้ืนฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศ ม. 3 กิจกรรมท่ี 20 วิเคราะห์
ปัญหา กิจกรรมท่ี 21 เลือกใช้ให้เหมาะสม กิจกรรมท่ี 22 คน้หาภาษาคอมพิวเตอร์ และกิจกรรมท่ี 23 
ทดสอบโปรแกรม 
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 ช่ัวโมงท่ี 3 ผงังาน 
 1. ครูถามคาํถามเพ่ือกระตุ้นความคิดและความสนใจของนักเรียน เช่น นักเรียนคิดว่าผงังาน
จาํเป็นต่อการเขียนโปรแกรมหรือไม่ อยา่งไร 

2. ครูแสดงตัวอย่างโครงสร้างของผงังาน โดยบูรณาการศิลปะ เร่ือง การเขียนผงังานโดย           
ยดึหลกัการดา้นองคป์ระกอบศิลป์ แลว้ใหน้กัเรียนทบทวนความรู้จากประสบการณ์เดิมเก่ียวกบัโครงสร้าง
ของผงังานท่ีเห็น 
 3. ครูอธิบายเก่ียวกบัสญัลกัษณ์ในการเขียนผงังาน โดยบูรณาการภาษาต่างประเทศ เร่ือง องคก์ร
ต่างประเทศท่ีดูแลเก่ียวกบัสญัลกัษณ์ท่ีใชใ้นการเขียนผงังาน แลว้ใหน้กัเรียนคน้หาตวัอยา่งสญัลกัษณ์ท่ีใช ้
ในการเขียนผงังานเพ่ิมเติม 
 4. ครูเสริมความรู้อาเซียนเกี่ยวกับการนําเข้าเทปแม่เหล็กและจานแม่เหล็กในประเทศสมาชิก
อาเซียน เช่น ประเทศไทยนําเข้าเทปแม่เหลก็และจานแม่เหลก็จากประเทศสิงคโปร์ 
 5. ครูอธิบายเพ่ิมเติมเก่ียวกับประเภทของผงังาน แล้วให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4–5 คน 
แข่งขนักนัคน้หาตวัอยา่งผงังานท่ีใชส้ญัลกัษณ์ในการเขียนผงังานมากท่ีสุด จากนั้นร่วมกนัอภิปรายการใช ้
สญัลกัษณ์ต่าง ๆ ในผงังาน 
 6. ครูเสริมความรู้อาเซียนเกี่ยวกับการนําเข้าเทปแม่เหล็กและจานแม่เหล็กในประเทศสมาชิก
อาเซียน เช่น ประเทศสิงคโปร์มีอตัราเงินเดือนในภาคการผลติสูงสุดเป็นอนัดับ 1 ของภูมิภาคอาเซียน 
 7. ครูนําเสนอตัวอย่างผงังานระบบและผงังานโปรแกรม โดยบูรณาการคณิตศาสตร์ เร่ือง        
การคาํนวณพ้ืนท่ีบนกระดาษโปสเตอร์เพ่ือสร้างผงังาน แลว้ให้นักเรียนร่วมกนัวิเคราะห์ความแตกต่าง
ระหวา่งผงังานทั้ง 2 ประเภท  

8. ครูติดโครงสร้างของผงังานแบบเรียงลาํดบั แบบทางเลือก และแบบทาํซํ้ าบนกระดานดาํ แลว้ 
ใหน้กัเรียนออกมาเขียนปัญหาท่ีแกไ้ขไดจ้ากผงังานแต่ละแบบไวด้า้นล่างของโครงสร้างของผงังาน 

9. นักเรียนร่วมกนัอภิปรายและเขียนปัญหาบนกระดานดาํคนละ 1 ขอ้ ครูช่วยตรวจสอบและ
แนะนาํปัญหาท่ีแกไ้ขไดจ้ากผงังานแต่ละแบบ 

10. นักเรียนทาํแบบฝึกทกัษะ รายวิชาพ้ืนฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศ ม. 3 กิจกรรมท่ี 24 อธิบาย
ลกัษณะของผงังาน กิจกรรมท่ี 25 สญัลกัษณ์ของผงังาน และกิจกรรมท่ี 26 คน้หาสญัลกัษณ์ 
 

ขั้นที ่3 ขั้นสรุป 
1. นกัเรียนสรุปวา่ วงจรพฒันาโปรแกรมใชส้าํหรับแกปั้ญหาในการปฏิบติักิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึง 

ส่วนผงังานช่วยในการออกแบบโปรแกรมในวงจรพฒันาโปรแกรม โดยผงังานแต่ละแบบมีโครงสร้างท่ี
ส่งเสริมการแกปั้ญหาแตกต่างกนั แต่วงจรพฒันาโปรแกรมท่ีสมบูรณ์แบบท่ีสุดจะตอ้งใชผ้งังานทั้ง 3 แบบ 

2. ครูมอบหมายงานให้นักเรียนไปศึกษาเร่ือง HTML และ JavaScript จากหนังสือเรียน รายวชิา
พืน้ฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศ ม. 3 แล้วบันทึกความรู้ และให้นักเรียนตั้งคําถามท่ีสงสัยคนละ 1 คําถาม   
(เพือ่นํามาร่วมกนัสนทนาในการเรียนคร้ังต่อไป) 
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ขั้นที ่4 ขั้นฝึกฝนนักเรียน 
1. นักเรียนเขียนโครงสร้างของผงังานทุกแบบ โดยคดัเลือกจากปัญหาท่ีเพื่อน ๆ เขียนไว ้แลว้

นาํมาเปรียบเทียบกบัเพ่ือนวา่ เหมือนหรือแตกต่างกนัอยา่งไร 
2. นกัเรียนคน้หาความรู้เพ่ิมเติมเก่ียวกบัประโยชน์ของวงจรพฒันาโปรแกรม  
3. นกัเรียนทาํแบบฝึกทกัษะ รายวิชาพ้ืนฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศ ม. 3 กิจกรรมท่ี 27 เลือกผงังาน 

และกิจกรรมท่ี 28 เช่ือมโยงโครงสร้างของผงังาน   
 

ขั้นที ่5 ขั้นนําไปใช้ 
1. นกัเรียนอธิบายลกัษณะของวงจรพฒันาโปรแกรมได ้  
2. นกัเรียนกาํหนดปัญหาและเขียนวงจรพฒันาโปรแกรมได ้
3. นกัเรียนใชว้งจรพฒันาโปรแกรมช่วยแกปั้ญหาท่ีพบในชีวิตประจาํวนั 

 

8. กจิกรรมเสนอแนะ 
1. กจิกรรมสําหรับกลุ่มสนใจพเิศษ 
    นักเรียนค้นควา้เพ่ิมเติมเก่ียวกับภาษาคอมพิวเตอร์ท่ีใช้ในการเขียนโค้ดและซอฟต์แวร์

สาํเร็จรูปท่ีส่งเสริมการเขียนโคด้ในวงจรพฒันาโปรแกรม 
2. กจิกรรมสําหรับฝึกทักษะเพิม่เตมิ 
    นกัเรียนคน้หาขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการเขียนสญัลกัษณ์ท่ีใชใ้นผงังาน จากนั้นตรวจสอบผงังาน

วา่ถูกตอ้งตามหลกัการเขียนผงังานตามมาตรฐานสากลหรือไม่ อยา่งไร 
 

9. ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
 1. ตวัอยา่งโครงสร้างของผงังาน ตวัอยา่งผงังานระบบและผงังานโปรแกรม  

2. โครงสร้างของผงังานแบบเรียงลาํดบั แบบทางเลือก และแบบทาํซํ้า 
3. ปากกาเมจิกและเคร่ืองมือสาํหรับสร้างผงังาน 
4. ส่ือส่ิงพิมพ ์เช่น หนงัสือ บทความ และเอกสารเก่ียวกบัหลกัการพื้นฐานในการเขียนโปรแกรม 
5. ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เช่น คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เวบ็ไซต์ทางการศึกษา Hyperbook ท่ีนาํเสนอ

เก่ียวกบัหลกัการพื้นฐานในการเขียนโปรแกรม 
6. สถานท่ี เช่น  พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ห้องสมุดโรงเรียน ศูนยก์ารเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ ร้านจาํหน่ายซอฟตแ์วร์ 
7. บุคคล เช่น ผูป้กครอง ครู นักวิชาการ เจา้หน้าท่ีห้องคอมพิวเตอร์ ผูเ้ช่ียวชาญดา้นโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ โปรแกรมเมอร์ 
8. หนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศ ม. 3 บริษทั สํานักพิมพ์วฒันาพานิช 

จาํกดั 
9. แบบฝึกทกัษะ รายวิชาพ้ืนฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศ ม. 3 บริษทั สํานักพิมพว์ฒันาพานิช 

จาํกดั 
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10. คู่มือการสอน เทคโนโลยสีารสนเทศ ม. 3 บริษทั สาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช จาํกดั 
 

10. บันทกึหลงัการจัดการเรียนรู้ 

 
1. ความสาํเร็จในการจดัการเรียนรู้        
      แนวทางการพฒันา         
2. ปัญหา/อุปสรรคในการจดัการเรียนรู้       
      แนวทางแกไ้ข         
3. ส่ิงท่ีไม่ไดป้ฏิบติัตามแผน        
     เหตุผล          
4. การปรับปรุงแผนการจดัการเรียนรู้       
                

 
                                                                                            ลงช่ือ     (ผู้สอน) 
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แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 5 
HTML และ JavaScript 

 
 
 

 

1. สาระสําคัญ 
 HTML และ JavaScript เป็นโปรแกรมภาษาท่ีใชส้าํหรับสร้างและตกแต่งเวบ็ไซตท่ี์นาํเสนอบน
อินเทอร์เน็ต มีหลกัการทาํงาน 3 ขั้นตอน คือ การเขียนโคด้ การคอมไพล ์และการรันโปรแกรม ซ่ึง HTML 
สามารถทาํงานไดโ้ดยไม่ตอ้งอาศยั JavaScript แต่ JavaScript จะตอ้งใช ้HTML ช่วยในการรันโปรแกรม 
 

2. ตัวช้ีวัดช้ันปี 
 เขียนโปรแกรมภาษาขั้นพ้ืนฐาน (ง 3.1 ม. 3/2) 

 

3. จดุประสงค์การเรียนรู้  

1. อธิบายลกัษณะและวิธีการสร้างโปรแกรมดว้ย HTML และ JavaScript ได ้(K) 
2. มีความรอบคอบและมีมารยาทในการใชค้อมพิวเตอร์ (A) 
3. มีทกัษะในการสร้างโปรแกรมดว้ย HTML และ JavaScript (P) 

 

4. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 

 

 5. สาระการเรียนรู้ 
 HTML และ JavaScript 
 
 
 
 

ด้านความรู้ (K) 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม

และค่านิยม (A) 
ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

1. สงัเกตการตอบคาํถาม  
    และการอธิบาย 
2. ตรวจการเขียน HTML และ  
    JavaScript จากการ 
    รันโปรแกรม 

1. สงัเกตความรอบคอบและ 
    การมีมารยาทในการทาํงาน 
2. สงัเกตพฤติกรรมในการใช ้
    คอมพิวเตอร์ดว้ยความ 
    ระมดัระวงั 

1. สงัเกตพฤติกรรมการทาํงาน 
    ร่วมกบัผูอ่ื้น 
2. สงัเกตทกัษะในการใช ้
    เทคโนโลย ี  
3. สงัเกตทกัษะการเขียน 
    โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

สาระที ่3 เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร  ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 โปรแกรมภาษาขั้นพืน้ฐาน  เวลา 4 ช่ัวโมง 
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6. แนวทางบูรณาการ 
ภาษาไทย การตอบคาํถาม การอธิบาย 
คณิตศาสตร์ การศึกษาเพิ่มเติมเก่ียวกบัพ้ืนฐานของโปรแกรมภาษาท่ีเกิดจาก 
 ระบบเลขฐานต่าง ๆ 
วิทยาศาสตร์ การเปิดและปิดกระแสไฟฟ้ากบัการเปรียบเทียบภาษาโปรแกรมดว้ย 
 ระบบตรรกะ 
สุขศึกษาฯ การใชค้อมพิวเตอร์โดยคาํนึงถึงความปลอดภยัของผูใ้ชง้านเป็นหลกั 
ศิลปะ การใชค้าํสัง่แทรกภาพเพ่ือนาํเสนอในเวบ็เบราวเ์ซอร์ 
ภาษาต่างประเทศ การเขียนประโยคภาษาองักฤษดว้ย HTML และ JavaScript เพ่ือ 
 เป็นคาํสัง่ในการสร้างโปรแกรม 
 

7. กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
 

ขั้นที ่1 ขั้นนําเข้าสู่บทเรียน 
นกัเรียนร่วมกนัทบทวนเก่ียวกบัขอ้ควรระวงัในการใชค้อมพิวเตอร์ การเรียกใชโ้ปรแกรม และ

ภาษาคอมพิวเตอร์ดว้ยการผลดักนัถามคาํถามและตอบคาํถาม 
 

ขั้นที ่2 ขั้นสอน 
 ช่ัวโมงท่ี 1 HTML 

1. ครูตรวจบนัทึกความรู้/ใหน้กัเรียนนาํคาํถามมาร่วมกนัสนทนาเก่ียวกบังานท่ีมอบหมายใหท้าํ 
2.  ครูอธิบายเก่ียวกบัขั้นตอนการสร้างโปรแกรม ไดแ้ก่ การเขียนโคด้ การคอมไพล์ และการรัน

โปรแกรม แลว้ใหน้กัเรียนแสดงความคิดเห็น 
 3. ครูให้นักเรียนศึกษาและเขียนผงังานหลกัการสร้างโปรแกรม แลว้เปล่ียนช่ือซอฟต์แวร์ท่ีใช้
งานในแต่ละขั้นตอนของหลกัการสร้างโปรแกรม 

4. นักเรียนศึกษาเก่ียวกบั HTML จากหนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศ ม. 3 
แลว้สรุปความรู้ 

5. ครูติดภาพหนา้ต่างโปรแกรม Notepad บนกระดานดาํ แลว้ถามคาํถาม เช่น ใครรู้จกัโปรแกรม
น้ีบา้ง มีวิธีการเรียกใชอ้ยา่งไร ตวัอกัษรท่ีอยูใ่นพ้ืนท่ีใชง้านคืออะไร 

 
 
 

             ภาพหน้าต่างโปรแกรม Notepad 
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6. ครูสุ่มเลือกตวัแทนนกัเรียนท่ียกมือเพ่ือตอบคาํถาม 
 7. ครูให้นักเรียนคน้หาขอ้มูลเก่ียวกบั HTML ภายในเวลา 5 นาที เม่ือหมดเวลาให้นกัเรียนสรุป 
ขอ้มูลเก่ียวกบั HTML แลว้เขียนบนกระดานดาํคนละ1 ขอ้มูล โดยครูตรวจสอบไม่ใหข้อ้มูลซํ้ากนั 

8. ครูสาธิตวิธีการเปิดคอมพิวเตอร์ เรียกใช้ Notepad โดยบูรณาการวิทยาศาสตร์ เร่ือง การเปิด
และปิดกระแสไฟฟ้ากบัการเปรียบเทียบภาษาโปรแกรมดว้ยระบบตรรกะ แลว้อธิบายวา่ การเขียนโคด้ใน
วงจรพฒันาโปรแกรมสามารถทาํไดด้ว้ย Notepad ดว้ยการเขียน HTML ลงในพ้ืนท่ีใชง้าน  
 9. ครูสุ่มเลือกตวัแทนนกัเรียนสาธิตวิธีการเรียกใช ้Notepad แลว้ใหน้กัเรียนคนอ่ืน ๆ ปฏิบติัตาม 
 10. ครูใหน้กัเรียนพิมพข์อ้ความตามตวัอยา่งภาพหนา้ต่างโปรแกรม Notepad แลว้อธิบายเก่ียวกบั 
การเขียน HTML 
 11. ครูสาธิตวิธีการบนัทึกไฟล์งาน แลว้ให้นักเรียนบนัทึกไฟล์งานท่ีพิมพด์ว้ย Notepad ไวบ้น 
เดสกท์อ็ป โดยกาํหนดใหช่ื้อไฟลง์านเป็นช่ือเล่นของนกัเรียน 
 12. นักเรียนทาํแบบฝึกทกัษะ รายวิชาพื้นฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศ ม. 3 กิจกรรมท่ี 29 บอก
ความหมายของ HTML กิจกรรมท่ี 31 สร้างโปรแกรม และกิจกรรมท่ี 32 เทก็ซ์เอดิเตอร์ 

ช่ัวโมงท่ี 2  HTML (ต่อ) 
 1. ครูดบัเบิลคลิกไอคอนของไฟลง์านท่ีบนัทึกไวบ้นเดสกท์็อป พร้อมกบัอธิบายเก่ียวกบัการรัน 
HTML แลว้ใหน้กัเรียนปฏิบติัตามทีละขั้นตอน 

2. ครูอธิบายเก่ียวกบัโครงสร้างของ HTML แลว้ใหน้กัเรียนซกัถามขอ้สงสยั 
3. ครูให้นักเรียนจบัคู่กับเพื่อน กาํหนดให้นักเรียนคนท่ี 1 เปิดหน้าต่างโปรแกรม Notepad ท่ี 

พิมพ์ไว ้แล้วให้นักเรียนคนท่ี 2 เปิดการแสดงผลท่ีเว็บเบราวเ์ซอร์ จากนั้นเปรียบเทียบโครงสร้างของ 
HTML จากหนา้ต่างโปรแกรมของนกัเรียนทั้ง 2 คน 
 4. ครูสาธิตวิธีการเปล่ียนขอ้มูลท่ีหวัโปรแกรมและ เน้ือหาโปรแกรม แลว้ใหน้กัเรียนปฏิบติัตาม 
 5. ครูอธิบายเก่ียวกบัหลกัการเขียนคาํสัง่ HTML โดยบูรณาการภาษองักฤษ เร่ือง การเขียนประโยค
ภาษาองักฤษดว้ย HTML เพ่ือเป็นคาํสัง่ในการสร้างโปรแกรม 
 6. นกัเรียนเขียนคาํสัง่ HTML โดยกาํหนดใหห้วัโปรแกรมเป็นช่ือของนกัเรียนและเน้ือหา โปรแกรม
เป็นขอ้มูลท่ีนกัเรียนสนใจ 
 7. ครูสาธิตวิธีการใชค้าํสัง่ Unordered Lists แลว้ใหน้กัเรียนซกัถามและปฏิบติัตาม 
 8. ครูเขียนคาํสั่งสําหรับนาํเสนอรูปภาพบนกระดานดาํ แลว้อธิบายวิธีการนาํเสนอรูปภาพดว้ย 
HTML 
 9. นักเรียนนําเสนอรูปภาพโดยเปล่ียนรูปภาพท่ีนําเสนอให้เป็นรูปภาพอ่ืน ๆ ท่ีบันทึกไวใ้น 
คอมพิวเตอร์ของนกัเรียน 
 10. ครูเขียนคําสั่งสําหรับเช่ือมโยงไปยงัเว็บไซต์อ่ืน  ๆ บนกระดานดํา แล้วอธิบายวิธีการ 
เช่ือมโยงไปยงัเวบ็ไซตอ่ื์น ๆ ดว้ย HTML 
 11. ครูแสดงตวัอย่างคาํสั่งการเช่ือมโยงไปยงัเว็บไซต์อ่ืน ๆ แล้วกาํหนดให้นักเรียนเช่ือมโยง 
รูปภาพท่ีนาํเสนอไปยงัเวบ็ไซตข์องโรงเรียน จากนั้นใหน้กัเรียนฝึกปฏิบติัตาม 
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 12. นกัเรียนทาํแบบฝึกทกัษะ รายวิชาพ้ืนฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศ ม. 3 กิจกรรมท่ี 33 Notepad 
and IE กิจกรรมท่ี 34 โครงสร้าง HTMLกิจกรรมท่ี 35 เลือกคาํสัง่ HTML และกิจกรรมท่ี 36 คน้หา HTML
 ช่ัวโมงท่ี 3 JavaScript 
 1. ครูถามคาํถามเพื่อกระตุน้ความคิดและความสนใจของนักเรียน เช่น HTML และ JavaScript 
เหมือนหรือแตกต่างกนัอยา่งไร 

 2. ครูอธิบายเก่ียวกบั JavaScript โดยบูรณาการศิลปะ เร่ือง การใชค้าํสั่งแทรกภาพเพ่ือนาํเสนอใน
เวบ็เบราวเ์ซอร์ 

3. นกัเรียนศึกษา JavaScript จากหนงัสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน เทคโนโลยสีารสนเทศ     ม. 3 หรือ
แหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ แลว้ร่วมกนับอกลกัษณะเด่นของ JavaScript 
 4. ครูอธิบายเพ่ิมเติมเก่ียวกบัหลกัการเขียนคาํสัง่ JavaScript และนาํเสนอตวัอยา่งคาํสั่ง JavaScript 
แลว้ใหน้กัเรียนร่วมกนัแสดงความคิดเห็น 

5. ครูสาธิตวิธีการใช ้JavaScript เขียนคาํสัง่ทกัทายผูใ้ชใ้หน้กัเรียนดูและซกัถามขอ้สงสยั 
 6. นกัเรียนศึกษาตวัอยา่งคาํสัง่ทกัทายผูใ้ช ้แลว้ใช ้JavaScript เขียนคาํสัง่ทกัทายผูใ้ชด้ว้ยขอ้ความ 
อ่ืน ๆ โดยไม่ใหซ้ํ้ ากบัขอ้ความท่ีครูสาธิต 
 7. นักเรียนทาํแบบฝึกทักษะ รายวิชาพ้ืนฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศ ม. 3 กิจกรรมท่ี 37 แทรก
คาํสัง่ JavaScript 
 ช่ัวโมงท่ี 4 JavaScript (ต่อ) 
 1. ครูเขียนคําสั่งห้ามคลิกขวาบนกระดานดํา แล้วอธิบายวิธีการใช้คําสั่งห้ามคลิกขวาด้วย  
JavaScript 
 2. นักเรียนศึกษาตัวอย่างคาํสั่งห้ามคลิกขวา แล้วใช้คาํสั่งห้ามคลิกขวาด้วย JavaScript โดย
กาํหนดขอ้ความท่ีตอ้งการแจง้ผูใ้ชต้ามความตอ้งการของนกัเรียน 
 3. ครูนาํเสนอตวัอยา่งการแสดงผลตวัอกัษรท่ีมีการเคล่ือนไหวบนเวบ็เบราวเ์ซอร์ แลว้ใหน้กัเรียน 
แสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม 
 4. ครูเปิดคาํสัง่ท่ีเขียนไวใ้น Notepad แลว้ใหน้กัเรียนผลดักนัเปล่ียนขอ้ความ “WELCOME” และ 
สงัเกตการแสดงผลบนเวบ็เบราวเ์ซอร์ 

5. นักเรียนติดตวัอย่างคาํสั่งสร้างและกาํหนดให้ตวัอกัษรเคล่ือนไหวบนกระดานดาํ แล้วให ้
นกัเรียนสร้างและกาํหนดใหต้วัอกัษรเคล่ือนไหวดว้ยตนเอง 
 6. นักเรียนจับคู่กับเพ่ือนช่วยกันพิมพ์และตรวจสอบคําสั่งสร้างและกําหนดให้ตัวอักษร 
เคล่ือนไหว โดยใชต้วัอกัษรอ่ืนนอกเหนือจากตวัอยา่งท่ีครูแสดง 
 7. นักเรียนค้นหาความรู้เพ่ิมเติมและประยุกต์ใช้ข้อมูลเหล่านั้นสร้างเว็บเพจของตนเอง แล้ว
รวบรวมเวบ็เพจของเพ่ือนในชั้นเรียนจดัทาํเป็นเวบ็เพจร่วมกนั 
 8. นกัเรียนทาํแบบฝึกทกัษะ รายวิชาพ้ืนฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศ ม. 3 กิจกรรมท่ี 38 เลือกปฏิบติั 
และกิจกรรมท่ี 39 คน้หา JavaScript 
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ขั้นที ่3 ขั้นสรุป 
1. นกัเรียนสรุปว่า HTML และ JavaScript เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ท่ีใชส้าํหรับนาํเสนอขอ้มูลใน

รูปแบบของเวบ็ไซต ์ 
2. นักเรียนร่วมกนัสรุปว่า การสร้างโปรแกรมจะตอ้งอาศยัหลกัการสําคญั 3 ขั้นตอน คือ การ

เขียนโคด้ การคอมไพล ์และการรันโปรแกรม 
3. ครูมอบหมายงานให้นักเรียนไปศึกษาเร่ือง Macromedia จากหนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน 

เทคโนโลยสีารสนเทศ ม. 3 แล้วบันทึกความรู้ และให้นักเรียนตั้งคําถามที่สงสัยคนละ 1 คําถาม (เพือ่นํามา
ร่วมกนัสนทนาในการเรียนคร้ังต่อไป) 
 

ขั้นที ่4 ขั้นฝึกฝนนักเรียน 
1. นกัเรียนเปล่ียนช่ือในส่วนหวัโปรแกรมและเปล่ียนขอ้มูลท่ีแสดงในส่วนเน้ือหาโปรแกรมดว้ย

ภาษา  HTML จากนั้นทดลองคอมไฟลแ์ละรันโปรแกรมแลว้สงัเกตความแตกต่าง 
2. นกัเรียนฝึกปฏิบติัการการเขียนโคด้ดว้ย HTML และ JavaScript การคอมไฟลแ์ละรันโปรแกรม

ดว้ย IE ทั้ง 3 คาํสัง่ดว้ยตนเอง 
3. นกัเรียนทาํแบบฝึกทกัษะ รายวิชาพ้ืนฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศ ม. 3 กิจกรรมท่ี 30 HTML and 

JavaScript 
 

ขั้นที ่5 ขั้นนําไปใช้ 
1. นกัเรียนสาธิตขั้นตอนการเขียนโปรแกรมได ้
2. นักเรียนใช้ HTML และ JavaScript เขียนโปรแกรมท่ีใช้นําเสนอข้อมูลในรูปแบบของ 

เวบ็ไซตไ์ด ้
 

8. กจิกรรมเสนอแนะ 
1. กจิกรรมสําหรับกลุ่มสนใจพเิศษ 
    นักเรียนศึกษาวิธีการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์อ่ืน ๆ นอกเหนือจาก HTML และ 

JavaScript แลว้สรุปลกัษณะและประโยชน์ของภาษาคอมพิวเตอร์นั้น ๆ 
2. กจิกรรมสําหรับฝึกทักษะเพิม่เตมิ 
    นักเรียนคน้หาคาํสั่งท่ีเขียนด้วย HTML และ JavaScript เพ่ิมเติมจากท่ีนาํเสนอในหน่วยการ

เรียนรู้น้ี แลว้ทดลองปฏิบติัตามและแลกเปล่ียนกนันาํเสนอกบัเพ่ือน 
 

9. ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
1. ภาพหนา้ต่างโปรแกรม Notepad ตวัอยา่งคาํสัง่ต่าง ๆ 
2. คอมพิวเตอร์ท่ีติดตั้ง Notepad และ IE 
3. ส่ือส่ิงพิมพ ์เช่น หนงัสือ บทความ และเอกสารเก่ียวกบั HTML และ JavaScript 
4. ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เช่น คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เวบ็ไซต์ทางการศึกษา Hyperbook ท่ีนาํเสนอ

เก่ียวกบั HTML และ JavaScript 
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5. สถานท่ี เช่น  พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ห้องสมุดโรงเรียน ศูนยก์ารเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ร้านจาํหน่ายซอฟตแ์วร์ 

6. บุคคล เช่น ผูป้กครอง ครู นกัวิชาการ เจา้หน้าท่ีห้องคอมพิวเตอร์ ผูเ้ช่ียวชาญดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศ ผูเ้ช่ียวชาญดา้น HTML และ JavaScript โปรแกรมเมอร์ 

7. หนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศ ม. 3 บริษทั สํานักพิมพ์วฒันาพานิช 
จาํกดั 

8. แบบฝึกทกัษะ รายวิชาพ้ืนฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศ ม. 3 บริษทั สํานักพิมพว์ฒันาพานิช 
จาํกดั 

9. คู่มือการสอน เทคโนโลยสีารสนเทศ ม. 3 บริษทั สาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช จาํกดั 
 

10. บันทกึหลงัการจัดการเรียนรู้ 

 
1. ความสาํเร็จในการจดัการเรียนรู้        
      แนวทางการพฒันา         
2. ปัญหา/อุปสรรคในการจดัการเรียนรู้       
      แนวทางแกไ้ข         
3. ส่ิงท่ีไม่ไดป้ฏิบติัตามแผน        
     เหตุผล          
4. การปรับปรุงแผนการจดัการเรียนรู้       
                

 
                                                                                            ลงช่ือ     (ผู้สอน) 
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แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 6 
Macromedia Flash 

 
 
 

 

1. สาระสําคัญ 
 Macromedia Flash เป็นโปรแกรมสําเร็จรูปท่ีใช้สร้างแอนิเมชันตามหลักการพ้ืนฐานของ        
การสร้างแอนิเมชนั โดยการนาํภาพน่ิงหลาย ๆ รูปมาเรียงต่อกนั แลว้ค่อย ๆ เปล่ียนลกัษณะของภาพนั้น
อย่างต่อเน่ืองเป็นเร่ืองราวจนทําให้ภาพน่ิงเปล่ียนเป็นภาพเคล่ือนไหว  ซ่ึงเป็นการสร้างงานด้วย 
Macromedia Flash เวอร์ชนั Professional 8 ท่ีอาศยัหลกัความสมัพนัธ์ระหวา่ง Frame กบัเสน้ Timeline 
 

2. ตัวช้ีวัดช้ันปี 
 เขียนโปรแกรมภาษาขั้นพ้ืนฐาน (ง 3.1 ม. 3/2) 

 

3. จดุประสงค์การเรียนรู้  

1. อธิบายหลกัการสร้างงานดว้ย Macromedia Flash ได ้(K) 
2. มีความรับผดิชอบ ความคิดสร้างสรรค ์และมีมารยาทในการสร้างงานดว้ย Macromedia Flash (A) 
3. มีทกัษะในใชค้อมพิวเตอร์สร้างแอนิเมชนัดว้ย Macromedia Flash (P) 

 

4. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 

 

 5. สาระการเรียนรู้ 
 Macromedia Flash 

ด้านความรู้ (K) 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม

และค่านิยม (A) 
ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

1. สงัเกตการตอบคาํถาม การ 
    เขียนสรุป และการนาํเสนอ 
    ขอ้มลู 
2. ตรวจผลงานการสร้าง 
    แอนิเมชนั 
3. ตรวจการทาํแบบทดสอบ 
    หลงัเรียน (Post-test)  

1. สงัเกตความรับผิดชอบ  
    ความคิดสร้างสรรค ์และ 
    มารยาทในการใชค้อมพิวเตอร์ 
2. ประเมินพฤติกรรมนกัเรียน 
    ตามแบบประเมินดา้นคุณธรรม  
    จริยธรรม และค่านิยม 

1. สงัเกตพฤติกรรมการใช ้
    คอมพิวเตอร์และ Macromedia 
    Flash  
2. สงัเกตทกัษะการใชเ้ทคโนโลย ี
3. ประเมินพฤติกรรมนกัเรียน 
    ตามแบบประเมินดา้นทกัษะ/ 
    กระบวนการ 

สาระที ่3 เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร  ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 โปรแกรมภาษาขั้นพืน้ฐาน  เวลา 5 ช่ัวโมง 
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6. แนวทางบูรณาการ 
ภาษาไทย การตอบคาํถาม การเขียนสรุป และการนาํเสนอขอ้มลู 
คณิตศาสตร์ การคาํนวณเพ่ือหาความสมัพนัธ์ระหวา่ง Frame กบัเสน้ Timeline 
สงัคมศึกษาฯ การแสดงความคิดเห็นและเลือกแอนิเมชนัตามหลกัประชาธิปไตย 
สุขศึกษาฯ การสร้างแอนิเมชนัเพ่ือรณรงคก์ารป้องกนัปัญหาสุขภาพในชุมชน 
ศิลปะ การวาดภาพน่ิงบนพ้ืนท่ีใชง้านเพ่ือสร้างแอนิเมชนั 
ภาษาต่างประเทศ การศึกษาคาํสัง่ภาษาองักฤษเพื่อใชง้าน Macromedia Flash  
 

7. กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
 

ขั้นที ่1 ขั้นนําเข้าสู่บทเรียน 
ครูถามคาํถามเพื่อกระตุน้ความคิดและความสนใจของนกัเรียน เช่น งานลกัษณะใดท่ีสร้างข้ึนจาก 

Macromedia Flash 
 

ขั้นที ่2 ขั้นสอน 
 ช่ัวโมงท่ี 1 Macromedia Flash 

1. ครูตรวจบนัทึกความรู้/ใหน้กัเรียนนาํคาํถามมาร่วมกนัสนทนาเก่ียวกบังานท่ีมอบหมายใหท้าํ 
2. ครูอธิบายเก่ียวกบัลกัษณะของ Macromedia Flash โดยบูรณาการสงัคมศึกษาฯ เร่ือง การแสดง

ความคิดเห็นและเลือกแอนิเมชนัตามหลกัประชาธิปไตย  
 3 . นักเรียนศึกษาเร่ือง  Macromedia Flash จากหนังสือเรียน  รายวิชาพื้ นฐาน  เทคโนโลยี
สารสนเทศ ม. 3 หรือแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ แลว้สรุปลกัษณะและความสามารถของ Macromedia Flash 
 4. ครูเสริมความรู้อาเซียนเกี่ยวกับการใช้มัลติมีเดียในประเทศสมาชิกอาเซียน เช่น ประเทศ
มาเลเซียและสิงคโปร์มเีทคโนโลยีมลัตมีิเดียและแอนเิมชันท่ีทันสมยัมากที่สุดในภูมิภาคอาเซียน 
 5. ครูเสริมความรู้อาเซียนเกี่ยวกับการฉายภาพยนตร์ในประเทศสมาชิกอาเซียน เช่น ประเทศ
เมียนมามีข้อบังคบัให้ฉายภาพยนตร์เฉพาะแนวตลก แนวรักหวานซ้ึง และแนวปลุกใจให้รักชาต ิ
 6. ครูอธิบายเพ่ิมเติมเก่ียวกับวิธีการเรียกใช้ Macromedia Flash แล้วสุ่มเลือกตวัแทนนักเรียน      
2–3 คน สาธิตวิธีเรียกใช้ Macromedia Flash โดยครูตรวจสอบความถูกต้อง และให้นักเรียนคนอ่ืน ๆ 
ปฏิบติัตาม 
 7. นักเรียนคน้หาขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบัลกัษณะช้ินงานของ Macromedia Flash แลว้นาํขอ้มูลท่ี 
ไดม้าแลกเปล่ียนกบัเพ่ือน 

ช่ัวโมงท่ี 2  Macromedia Flash (ต่อ) 
 1. ครูถามคาํถามเพื่อกระตุน้ความคิดและความสนใจของนกัเรียน เช่น หน้าต่างโปรแกรมแต่ละ
โปรแกรมเหมือนกนัหรือไม่ เพราะอะไร 
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2. ครูอธิบายเพ่ิมเติมเก่ียวกบัส่วนประกอบหนา้ต่างโปรแกรม Macromedia Flash โดยบูรณาการ
ภาษาต่างประเทศ  เร่ือง การศึกษาคาํสัง่ภาษาองักฤษเพ่ือใชง้าน Macromedia Flash แลว้ใหน้กัเรียนซกัถาม
ขอ้สงสยั 
 3. นกัเรียนสังเกตและสาํรวจคาํสั่งพื้นฐานของหนา้ต่างโปรแกรม Macromedia Flash ท่ีเหมือนกบั
คาํสัง่พ้ืนฐานของโปรแกรมอ่ืน ๆ 
 4. ครูสาธิตวิธีการใชง้านอุปกรณ์ต่าง ๆ ในกล่องเคร่ืองมือ แลว้ใหน้กัเรียนปฏิบติัตาม 
 5. ครูอธิบายเก่ียวกบัความสําคญัของเส้นเวลา โดยเปรียบเทียบการดาํเนินชีวิตประจาํวนั เช่น 
เวลาเชา้เป็นเฟรม 1 เวลากลางวนัเป็นเฟรม 2 และเวลากลางคืนเป็นเฟรม 3 เรียงต่อกนัไป 
 6. ครูถามคาํถามทบทวนความรู้และความเขา้ใจของนกัเรียน เช่น ในชีวติประจาํวนั หากเส้น เวลา
เดินทางมายงัเฟรม 5 แลว้จะสามารถยอ้นกลบัไปยงัเฟรม 1 ไดห้รือไม่ เพราะอะไร 
 7. ครูอธิบายเพ่ิมเติมเก่ียวกับหน้าต่างย่อย พ้ืนท่ีใช้งาน และหน้าต่างคุณสมบัติ แลว้ให้นักเรียน
ซกัถามขอ้สงสยั 
 8. นักเรียนสํารวจหน้าต่างย่อย Macromedia Flash ของตนเองว่ามีหน้าต่าง Color และหน้าต่าง 
Library ครบหรือไม่ ถา้ไม่มีใหช่้วยกนัแกไ้ขกบัเพ่ือน 
 9. นกัเรียนทดลองตั้งค่าพ้ืนท่ีใชง้านในหนา้ต่างคุณสมบติัตามความตอ้งการของตนเอง 
 10. นกัเรียนทาํแบบฝึกทกัษะ รายวิชาพ้ืนฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศ ม. 3 กิจกรรมท่ี 40 หนา้ต่าง
โปรแกรม Macromedia Flash 
 ช่ัวโมงท่ี 3 Macromedia Flash (ต่อ) 
 1. ครูถามคาํถามเพื่อกระตุน้ความคิดและความสนใจของนักเรียน เช่น รูปภาพในคอมพิวเตอร์มี
ลกัษณะอยา่งไร 

2. ครูอธิบายเก่ียวกบัรูปภาพในคอมพิวเตอร์ โดยบูรณาการศิลปะ เร่ือง การวาดภาพน่ิงบนพ้ืนท่ีใช้
งานเพื่อสร้างแอนิเมชนั แลว้ใหน้กัเรียนซกัถามขอ้สงสยั 
 3. นักเรียนสํารวจรูปภาพท่ีบันทึกไวใ้นคอมพิวเตอร์ แล้วแยกประเภทของรูปภาพนั้ นตาม 
ประเภท Raster และ Vector 
 4. ครูให้นักเรียนใช้เคร่ืองมือในกลุ่มการวาดและ แก้ไขวตัถุสร้างรูปทรงเรขาคณิต แล้วแยก 
Stroke ออกจาก Fill 
 5. ครูอธิบายและสาธิตวิธีการใช้ Subselection Tool ตกแต่งรูปทรงเรขาคณิตให้นักเรียนดูและ
ซกัถามขอ้สงสยั  
 6. ครูให้นกัเรียนคน้หาวิธีการใชง้าน Lasso Tool และ Pencil Tool แลว้สุ่มเลือกตวัแทนนกัเรียน 
2–3 คน สาธิตวธีิการใชง้าน Lasso Tool และ Pencil Tool 
 7. นกัเรียนวาดวตัถุดว้ย Pencil Tool โดยใช ้Options ต่าง ๆ แลว้นาํวตัถุนั้นมาเปรียบเทียบกนั 
 8. นกัเรียนทาํแบบฝึกทกัษะ รายวิชาพ้ืนฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศ ม. 3 กิจกรรมท่ี 41 Raster and 
Vector 
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 ช่ัวโมงท่ี 4 Macromedia Flash (ต่อ) 
1. ครูเปิดไฟลภ์าพยนตร์แอนิเมชนัใหน้กัเรียนดู 3–5 นาที แลว้ใหน้กัเรียนแสดงความคิดเห็นและ

ยกตวัอยา่งภาพยนตร์แอนิเมชนัเร่ืองอ่ืน ๆ ท่ีตนเองรู้จกั 
 2. ครูลากเส้นตรงในแนวนอนบนกระดานดาํ และสมมุติให้เป็นเส้นเวลา เพ่ืออธิบายหลกัการ 
พื้นฐานของแอนิเมชนั แลว้ใหน้กัเรียนซกัถามขอ้สงสยั 
 3. ครูอธิบายเพ่ิมเติมเก่ียวกบัหลกัการสร้างภาพแอนิเมชนัของ Macromedia Flash โดยบูรณาการ
สุขศึกษาฯ เร่ือง การสร้างแอนิเมชันเพ่ือรณรงค์การป้องกันปัญหาสุขภาพในชุมชน และบูรณาการ
คณิตศาสตร์ เร่ือง การคาํนวณเพื่อหาความสมัพนัธ์ระหวา่ง Frame กบัเสน้ Timeline  
 4. ครูสาธิตวิธีสร้างวตัถุ แลว้กาํหนดให้เคล่ือนท่ีแบบเคล่ือนยา้ยตาํแหน่ง จากนั้นให้นักเรียนดู
ปฏิบติัตามทีละขั้นตอน 
 5. นกัเรียนสร้างวตัถุตามความสนใจ แลว้กาํหนดใหเ้คล่ือนท่ีแบบเคล่ือนยา้ยตาํแหน่ง  
 6. ครูสาธิตวิธีสร้างวตัถุ แลว้กาํหนดใหเ้คล่ือนท่ีแบบเปล่ียนรูปร่าง จากนั้นใหน้กัเรียนปฏิบติัตาม     
ทีละขั้นตอน 
 7. นกัเรียนศึกษาเพิ่มเติมเก่ียวกบัคาํสัง่ยอ่ยต่าง ๆ แลว้นาํขอ้มูลท่ีไดม้าแลกเปล่ียนกบัเพ่ือน 
 8. นกัเรียนสร้างวตัถุตามความสนใจ แลว้กาํหนดใหเ้คล่ือนท่ีแบบเปล่ียนรูปร่าง 
 9. นกัเรียนทาํแบบฝึกทกัษะ รายวิชาพ้ืนฐาน เทคโนโลยสีารสนเทศ ม. 3 กิจกรรมท่ี 42 พ้ืนฐานของ
แอนิเมชนั กิจกรรมท่ี 43 เติมส่วนประกอบของรูปภาพ และกิจกรรมท่ี 44 เลือกสร้างใหเ้หมาะสม 
 ช่ัวโมงท่ี 5 Macromedia Flash (ต่อ) 
 1. ครูอธิบายเก่ียวกบัการสร้าง Symbol และ Instance ใน macromedia Flash แลว้ให้นกัเรียนซกัถาม
ขอ้สงสยั 
 2. ครูสาธิตวิธีเรียกใชแ้ละสร้าง Symbol ให้นกัเรียนดูและปฏิบติัตามทีละขั้นตอน โดยกาํหนดให้
สร้าง Symbol ใน Library อยา่ง นอ้ย คนละ 3 Symbol 
 3. ครูสุ่มเลือกตวัแทนนกัเรียน 2–3 คน บอกความแตกต่างระหว่าง Symbol กบั Instance แลว้ให้
นกัเรียนคนอ่ืน ๆ ตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม  
 4. ครูใหน้กัเรียนสร้างแอนิเมชนัง่าย ๆ ดว้ย Macromedia Flash ภายในเวลา 15 นาที 
 5.  ครูถามคาํถามเพ่ือกระตุน้ความคิดและความสนใจของนกัเรียน เช่น ถา้พบปัญหาในขณะสร้าง 
แอนิเมชนัดว้ย Macromedia Flash นกัเรียนมีแนวทางในการแกปั้ญหาอยา่งไร 
 6. ครูอธิบายเพ่ิมเติมเก่ียวกบัเทคนิคและปัญหาในการใช้งาน Macromedia Flash แลว้ให้นักเรียน
ร่วมกนัแสดงความคิดเห็น 

7. นักเรียนจบัคู่กับเพ่ือน ออกแบบแอนิเมชันท่ีต้องการสร้างด้วย Macromedia Flash แล้วทาํ      
ใบงานท่ี 2 เทคโนโลยีสารสนเทศ ม. 3 เร่ือง Macromedia Flash หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 โปรแกรมภาษา      
ขั้นพ้ืนฐาน 
 8. นกัเรียนแต่ละคู่ช่วยกนัสร้างแอนิเมชนัตามท่ีไดอ้อกแบบไวใ้นขอ้ 7 แลว้นาํเสนอแอนิเมชนั 
หนา้ชั้นเรียน 
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 9. ครูคัดเลือกผลงานการสร้างแอนิเมชันท่ีมีคะแนนสูงสุด 3 อันดับแรก สาธิตวิธีการสร้าง
แอนิเมชนัดว้ย Macromedia Flash พร้อมกบับอกปัญหาและ แนวทางการแกปั้ญหาในการใช ้ Macromedia 
Flash 
 10. นักเรียนทาํแบบฝึกทกัษะ รายวิชาพ้ืนฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศ ม. 3 กิจกรรมท่ี 45 เติม
อกัษรไขวแ้อนิเมชนั และกิจกรรมท่ี 46 คน้หาตวัอยา่งแหล่งขอ้มูล 
 11. ครูเปิดคู่มือครู แผนการจดัการเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ม. 3 ตอนท่ี 3 เอกสาร/ความรู้
เสริมสําหรับครู เร่ือง แบบทดสอบหลงัเรียน หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 โปรแกรมภาษาขั้นพ้ืนฐาน แล้วให้
นกัเรียนทาํแบบทดสอบหลงัเรียน (Post-test) จาํนวน 10 ขอ้ เวลา 10 นาที 
 

ขั้นที ่3 ขั้นสรุป 
1. นกัเรียนสรุปวิธีการสร้างแอนิเมชนัดว้ย Macromedia Flash วา่ตอ้งวาดภาพลงบนพ้ืนท่ีใชง้าน 

แลว้กาํหนดการเคล่ือนท่ีดว้ยการยา้ยตาํแหน่งหรือเปล่ียนรูปร่าง 
2. นกัเรียนสรุปวา่ การสร้างแอนิเมชนัดว้ย Macromedia Flash จะตอ้งคาํนึงถึงจาํนวน Frame กบั

เสน้ Timeline ใหมี้ความสมัพนัธ์กนัจึงจะเกิดแอนิเมชนัอยา่งท่ีตอ้งการ 
 3. ครูมอบหมายงานให้นักเรียนไปศึกษาเนือ้หาในหน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 เร่ือง การนําเสนองาน เพือ่
จัดการเรียนรู้คร้ังต่อไป 
 

ขั้นที ่4 ขั้นฝึกฝนนักเรียน 
1. นกัเรียนใช ้Macromedia Flash สร้างแอนิเมชนัดว้ยการเคล่ือนท่ีแบบเคล่ือนยา้ยตาํแหน่งและ

แบบเปล่ียนรูปร่าง แลว้แลกเปล่ียนกนันาํเสนอกบัเพื่อน 
2. นักเรียนทาํแบบฝึกทกัษะ รายวิชาพ้ืนฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศ ม. 3 กิจกรรมท่ี 47 เรียนรู้

โปรแกรมภาษาขั้นพื้นฐานดว้ยโครงงาน กิจกรรมท่ี 48 ประยุกต์ใชใ้นชีวิตประจาํวนั และกิจกรรมท่ี 49 
คาํถามชวนตอบ 

 

ขั้นที ่5 ขั้นนําไปใช้ 
1. นกัเรียนสาธิตการสร้างงานดว้ย Macromedia Flash ได ้
2. นกัเรียนสร้างและนาํเสนอแอนิเมชนัดว้ย Macromedia Flash ได ้

 

8. กจิกรรมเสนอแนะ 
1. กจิกรรมสําหรับกลุ่มสนใจพเิศษ 
    นักเรียนค้นหาข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับการแอนิเมชันท่ีสร้างจาก Macromedia Flash ไปใช้

ประกอบในการนาํเสนอรูปแบบเวบ็ไซต์ท่ีเขียนดว้ย HTML และ JavaScript ทดลองปฏิบติั แลว้เผยแพร่
ความรู้ใหแ้ก่เพื่อน ๆ 

2. กจิกรรมสําหรับฝึกทักษะเพิม่เตมิ 
    นกัเรียนสร้างแอนิเมชนัจาก Macromedia Flash แลว้นาํเทคนิคการสร้างงานมาแลกเปล่ียนกนั

ศึกษากบัเพ่ือน 
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9. ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
1. ไฟลภ์าพยนตร์แอนิเมชนั 
2. คอมพิวเตอร์ท่ีติดตั้ง Macromedia Flash  
3. ส่ือส่ิงพิมพ ์เช่น หนงัสือ บทความ และเอกสารเก่ียวกบั Macromedia Flash  
4. ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เช่น คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เวบ็ไซต์ทางการศึกษา Hyperbook ท่ีนาํเสนอ

เก่ียวกบั Macromedia Flash  
5. สถานท่ี เช่น  พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ห้องสมุดโรงเรียน ศูนยก์ารเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ ร้านจาํหน่ายซอฟตแ์วร์ 
6. บุคคล เช่น ผูป้กครอง ครู นกัวิชาการ เจา้หน้าท่ีห้องคอมพิวเตอร์ ผูเ้ช่ียวชาญดา้นเทคโนโลยี

สารสนเทศ ผูเ้ช่ียวชาญดา้น Macromedia Flash โปรแกรมเมอร์ 
7. หนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศ ม. 3 บริษทั สํานักพิมพ์วฒันาพานิช 

จาํกดั 
8. แบบฝึกทกัษะ รายวิชาพ้ืนฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศ ม. 3 บริษทั สํานักพิมพว์ฒันาพานิช 

จาํกดั 
9. คู่มือการสอน เทคโนโลยสีารสนเทศ ม. 3 บริษทั สาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช จาํกดั 
 

10. บันทกึหลงัการจัดการเรียนรู้ 

 
1. ความสาํเร็จในการจดัการเรียนรู้        
      แนวทางการพฒันา         
2. ปัญหา/อุปสรรคในการจดัการเรียนรู้       
      แนวทางแกไ้ข         
3. ส่ิงท่ีไม่ไดป้ฏิบติัตามแผน        
     เหตุผล          
4. การปรับปรุงแผนการจดัการเรียนรู้       
                

 
                                                                                            ลงช่ือ     (ผู้สอน) 
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ทดสอบกลางปี 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

สาระที ่3 เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร     ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3 
      เวลา 1 ช่ัวโมง 

 

ช่ัวโมงท่ี 22         ทดสอบกลางปี 



คู่มือครู แผนการจดัการเรียนรู้ เทคโนโลยสีารสนเทศ ม. 3   73 
 

การนําเสนองาน 

หน่วยการเรียนรู้ที ่3 การนําเสนองาน  
 

6 ช่ัวโมง 
 

ผงัมโนทศัน์เป้าหมายการเรียนรู้และขอบข่ายภาระงาน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาระงาน/ช้ินงาน 
� นาํเสนองาน 
� ใชง้านและเปรียบเทียบรูปแบบ
ของงานนาํเสนอ 

� ออกแบบฮาร์ดแวร์ท่ีส่งเสริม   
การนาํเสนองาน 

� คน้หาขอ้มูลเก่ียวกบัการ    
นาํเสนองาน 

ทักษะ/กระบวนการ 
� ทกัษะการแสวงหาความรู้ 
� ทกัษะการจดัการ 
� ทกัษะการทาํงานกลุ่ม 
� ทกัษะการนาํเสนอผลงาน 
� ทกัษะการใชเ้ทคโนโลย ี
 

ความรู้ 
� หลกัการนาํเสนองาน 
� รูปแบบของงานนาํเสนอ 
� เทคโนโลยท่ีีใชใ้นการ      
นาํเสนองาน 
 

คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม 
� เจตคติท่ีดีต่อการนาํเสนองาน 
� ความรับผดิชอบ 
� ความคิดสร้างสรรค ์
� มารยาทในการทาํงาน 
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ผงัการออกแบบการจัดการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ที ่3 การนําเสนองาน 

ขั้นที่ 1   ผลลพัธ์ปลายทางที่ต้องการให้เกดิขึน้กบันักเรียน
ตวัช้ีวดัช้ันปี 
  ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศนาํเสนองานในรูปแบบท่ีเหมาะสมกบัลกัษณะงาน (ง 3.1 ม. 3/3) 
ความเข้าใจท่ีคงทนของนักเรียน 
นักเรียนจะเข้าใจว่า... 
1. การนาํเสนองานเป็นการถ่ายทอดขอ้มูลจาก 
    ผูน้าํเสนองานไปยงัผูรั้บขอ้มูล 
2. การนาํเสนองานท่ีดีควรปฏิบติัตามขั้นตอน 
    การนาํเสนองานและผูน้าํเสนองานจะตอ้งมี 
   ประสบการณ์และเทคนิคในการนาํเสนองานท่ีดี 
3. งานนาํเสนอมีหลายรูปแบบ แต่ละรูปแบบจะมี 
    ขอ้ดีและขอ้เสียแตกต่างกนั ผูน้าํเสนองานควร 
    เลือกใชวิ้ธีการนาํเสนองานท่ีเหมาะสมและ 
    ตรงกบัวตัถุประสงคข์องตนเองมากท่ีสุด 
4. เทคโนโลยจีะช่วยใหก้ารนาํเสนองานเกิด 
    ประสิทธิภาพ สะดวก และรวดเร็วยิง่ข้ึน 

คาํถามสําคญัที่ทําให้เกดิความเข้าใจที่คงทน 
– การนาํเสนองานหมายถึงอะไร 
– การนาํเสนองานท่ีดีควรมีลกัษณะอยา่งไร 
– งานนาํเสนอในแต่ละรูปแบบมีขอ้ดีและขอ้เสีย
อยา่งไร 

– การเลือกใชง้านนาํเสนอในแต่ละรูปแบบ         
ควรพิจารณาจากอะไร 

– เทคโนโลยเีก่ียวขอ้งกบัการนาํเสนองานอยา่งไร 
 

ความรู้ของนักเรียนที่นําไปสู่ความเข้าใจท่ีคงทน
นักเรียนจะรู้ว่า… 
1. คาํท่ีควรรู้ ไดแ้ก่ การส่ือสารทิศทางเดียว  
    ส่วนหนา้ แอนะลอ็ก เคร่ืองฉายภาพทึบแสง   
    โฮมเพจ ดิจิทลั ซอฟตแ์วร์ระบบ ดาวนโ์หลด  
    อปัเดต เซิร์ชเอนจ้ิน ไปรษณียอิ์เลก็ทรอนิกส์  
    สนทนาออนไลน ์และตวัช้ีเมาส์ 
2. องคป์ระกอบในการนาํเสนองาน ไดแ้ก่  
    ผูน้าํเสนอ ผูรั้บขอ้มูล งาน ส่ือ และโพรโทคอล  
3. การนาํเสนองานแบ่งเป็น 3 ขั้นตอน ไดแ้ก่  
    ขั้นเตรียมตวั ขั้นนาํเสนองาน และขั้นสรุป 
4. รูปแบบของงานนาํเสนอแบ่งเป็น 2 ประเภท  
    ไดแ้ก่ ส่ิงพิมพเ์ป็นรูปแบบของงานนาํเสนอท่ีมี  
    ความน่าเช่ือถือและไฟลอิ์เลก็ทรอนิกส์เป็น 
    รูปแบบของงานนาํเสนอท่ีใชแ้ละแกไ้ขขอ้มลูได ้
    สะดวก 

ทักษะ/ความสามารถของนักเรียนท่ีนําไปสู่ 
ความเข้าใจท่ีคงทน นักเรียนจะสามารถ... 
1. อธิบายองคป์ระกอบ ประเภท ขั้นตอน และ 
    เทคนิคในการนาํเสนองานได ้
2. อธิบายลกัษณะ ขอ้ดี และขอ้ดอ้ยของการ 
    นาํเสนองานในแต่ละรูปแบบได ้
3. อธิบายประโยชนแ์ละลกัษณะของเทคโนโลย ี
    ท่ีใชใ้นการนาํเสนองานได ้
4. นาํเสนองานและแยกประเภทของการนาํเสนอ 
    งานตามองคป์ระกอบได ้
5. คน้หาขอ้มลูเพ่ิมเติมและยกตวัอยา่งการนาํเสนอ 
    งานในแต่ละประเภทได ้
6. คน้หาขอ้มลูและออกแบบเทคโนโลยท่ีีใชใ้นการ 
    นาํเสนองานได ้
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5. เทคโนโลยท่ีีใชใ้นการนาํเสนองานแบ่งเป็น
    2 ประเภท คือ ฮาร์ดแวร์และซอฟตแ์วร์
ขั้นที่ 2  ภาระงานและการประเมนิผลการเรียนรู้ซ่ึงเป็นหลกัฐานท่ีแสดงว่านักเรียนมีผลการเรียนรู้ 
             ตามที่กาํหนดไว้อย่างแท้จริง 

1.  ภาระงานท่ีนักเรียนต้องปฏิบัต ิ
– นาํเสนองานในรูปแบบละครใบ ้
– ใชง้านและเปรียบเทียบการนาํเสนอขอ้มลูในรูปแบบส่ิงพิมพก์บัไฟลอิ์เลก็ทรอนิกส์ 
– โตว้าทีในญตัติ การนาํเสนองานดว้ยส่ิงพิมพดี์กวา่ไฟลอิ์เลก็ทรอนิกส์ 
– สรุปจุดเด่นและจุดดอ้ยของการนาํเสนอขอ้มลูในแต่ละรูปแบบ 
– บอกประโยชนท่ี์ไดจ้ากการใชอุ้ปกรณ์เทคโนโลยท่ีีส่งเสริมการนาํเสนองาน 
– ออกแบบฮาร์ดแวร์ท่ีส่งเสริมการนาํเสนองาน 
– คน้หาขอ้มูลเก่ียวกบัรูปแบบของการนาํเสนองานและเทคโนโลยท่ีีส่งเสริมการนาํเสนองาน 

2.  วธีิการและเคร่ืองมือประเมินผลการเรียนรู้
     วธีิการประเมินผลการเรียนรู้ 

– การตอบคาํถาม การอธิบาย และการแสดง 
   ความคิดเห็น 
– การนาํเสนอผลงาน 
– การทดสอบ 
– การฝึกปฏิบติัระหวา่งเรียน 
– การประเมินตนเองของนกัเรียน 

    เคร่ืองมอืประเมินผลการเรียนรู้ 
– แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน 
– แบบบนัทึกความรู้ 
– แบบประเมินผลงาน 
– แบบทดสอบประจาํหน่วยการเรียนรู้ 
– ใบงาน/ใบกิจกรรม 
– แบบประเมินดา้นคุณธรรม จริยธรรม  
   และค่านิยม 
– แบบประเมินดา้นทกัษะ/กระบวนการ 

3.  ส่ิงที่มุ่งประเมนิ 
– ความสามารถในการอธิบายความรู้เก่ียวกบัการนาํเสนองานใหผู้อ่ื้นเขา้ใจ 
– ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลย ี
– ความสามารถในการคน้หาขอ้มูล และการนาํเสนองาน 
– พฤติกรรมการปฏิบติักิจกรรมเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม 
– เจตคติท่ีดีต่อการนาํเสนองาน ความรับผดิชอบ ความคิดสร้างสรรค ์และมารยาทในการทาํงาน 

ขั้นที่ 3   แผนการจัดการเรียนรู้ 
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  7   หลกัการนาํเสนองาน   2  ชัว่โมง 
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  8   รูปแบบของงานนาํเสนอ   2  ชัว่โมง 
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  9   เทคโนโลยท่ีีใชใ้นการนาํเสนองาน   2  ชัว่โมง 
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แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 7 
หลกัการนําเสนองาน 

 
 
 

 

1. สาระสําคัญ 
 การนาํเสนองานเป็นการถ่ายทอดขอ้มูลจากผูน้าํเสนอไปยงัผูรั้บขอ้มูล โดยมีองคป์ระกอบในการ
นาํเสนองาน ได้แก่ ผูน้าํเสนอ ผูรั้บขอ้มูล งาน ส่ือ และโพรโทคอล ซ่ึงทาํไดด้้วยการบรรยายสรุป การ
นาํเสนอ และการฝึกอบรม โดยแบ่งวิธีการนาํเสนอเป็น 3 ขั้นตอน คือ ขั้นเตรียมตวั ขั้นนาํเสนองาน และ
ขั้นสรุป  
 

2. ตัวช้ีวัดช้ันปี 
ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศนาํเสนองานในรูปแบบท่ีเหมาะสมกบัลกัษณะงาน (ง 3.1 ม. 3/3) 

 

3. จดุประสงค์การเรียนรู้  

1. อธิบายองคป์ระกอบ ประเภท ขั้นตอน และเทคนิคในการนาํเสนองานได ้(K) 
2. มีความรับผดิชอบ ความกระตือรือร้น และเห็นประโยชน์ของการนาํเสนองาน (A) 
3. นาํเสนองานและแยกประเภทของการนาํเสนองานตามองคป์ระกอบได ้(P) 

 

4. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 

 

 5. สาระการเรียนรู้ 
หลกัการนาํเสนองาน 
 

ด้านความรู้ (K) 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม

และค่านิยม (A) 
ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

1. สงัเกตการถาม การตอบคาํถาม  
    และการแสดงความคิดเห็น 
2. ตรวจการทาํแบบทดสอบ 
    ก่อนเรียน (Pre-test) 

1. สงัเกตความรับผดิชอบและ 
    ความกระตือรือร้นในการ 
    ปฏิบติักิจกรรม 
2. สงัเกตความเตม็ใจในการ 
    ปฏิบติักิจกรรม 

1. สงัเกตพฤติกรรมในการทาํงาน 
    ร่วมกบัผูอ่ื้น 
2. สงัเกตการใชท้กัษะการ 
    แกปั้ญหาในการทาํงาน 

สาระที ่3 เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร  ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การนําเสนองาน  เวลา 2 ช่ัวโมง 
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6. แนวทางบูรณาการ 
ภาษาไทย การถาม การตอบคาํถาม การแสดงความคิดเห็น 
วิทยาศาสตร์ การศึกษาความแตกต่างทางพนัธุกรรมท่ีส่งผลต่อพฤติกรรม          

 ของผูรั้บขอ้มลู 
สงัคมศึกษาฯ การรู้จกับริโภคงานท่ีนาํเสนอดว้ยสติปัญญา 
สุขศึกษาฯ การวิเคราะห์ผูรั้บขอ้มลูท่ีมีวยัต่างกนั ในดา้นอารมณ์ สงัคม และ

สติปัญญา 
ศิลปะ การสร้างสรรคอุ์ปกรณ์และเคร่ืองแต่งกายเพ่ือการนาํเสนองาน 
 ในรูปแบบละคร 
ภาษาต่างประเทศ คาํศพัทภ์าษาองักฤษเก่ียวกบัประเภทของการนาํเสนองาน 
 

7. กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
 

ขั้นที ่1 ขั้นนําเข้าสู่บทเรียน 
1. ครูเปิดคู่มือครู แผนการจดัการเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ม. 3 ตอนท่ี 3 เอกสาร/ความรู้

เสริมสําหรับครู เร่ือง แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 การนาํเสนองาน แลว้ให้นักเรียนทาํ
แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) จาํนวน 10 ขอ้ เวลา 10 นาที 

2. ครูวางอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ 3 ช้ินไวบ้นโต๊ะหนา้ชั้นเรียน แลว้ใหน้กัเรียนอาสาสมคัร 
2–3 คน เลือกอุปกรณ์เทคโนโลยี 1 ช้ิน แล้วโฆษณาเพ่ือจาํหน่ายอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศนั้น ๆ 
ภายในเวลา 2 นาที 

 

ขั้นที ่2 ขั้นสอน 
 ช่ัวโมงท่ี 1 หลกัการนําเสนองาน 

1. ครูถามคาํถามเก่ียวกับงานท่ีมอบหมายให้นักเรียนไปศึกษาเน้ือหาในหน่วยการเรียนรู้ท่ี 3    
การนาํเสนองาน (ซ่ึงมอบหมายในชัว่โมงสุดทา้ยของการเรียนการสอนหน่วยการเรียนรู้ท่ี 2)      

2. ครูถามคาํถามว่า การโฆษณาอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศของเพ่ือนมีองคป์ระกอบใดบา้ง  
ในการนาํเสนองาน 

3. นักเรียนร่วมกันอภิปรายคาํถามและศึกษาเก่ียวกับหลกัการนําเสนองาน จากหนังสือเรียน 
รายวิชาพ้ืนฐาน เทคโนโลยสีารสนเทศ ม. 3 หรือแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ แลว้ส่งตวัแทนตอบคาํถามของครู 

4. ครูอธิบายเพ่ิมเติมเก่ียวกบัองคป์ระกอบในการนาํเสนองาน โดยบูรณาการวิทยาศาสตร์ เร่ือง 
การศึกษาความแตกต่างทางพนัธุกรรมท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมของผูรั้บขอ้มูล และบูรณาการสังคมศึกษาฯ 
เร่ือง การวเิคราะห์ผูรั้บขอ้มูลท่ีมีวยัต่างกนั ในดา้นอารมณ์ สงัคม และสติปัญญา 
 5. ครูเสริมความรู้อาเซียนเกีย่วกบัการใช้ส่ือในประเทศสมาชิกอาเซียน เช่น ส่ือต่าง ๆ ในประเทศ
เวยีดนาม เช่น ส่ิงพมิพ์ โทรทัศน์ วทิยุ จะอยู่ในความควบคุมของรัฐบาล 
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 6. นักเรียนศึกษาประเภทของการนําเสนอและขั้นตอนในการนําเสนองาน จากหนังสือเรียน 
รายวิชาพ้ืนฐาน เทคโนโลยสีารสนเทศ ม. 3 แลว้สรุปความรู้ 
 7. ครูเสริมความรู้อาเซียนเกี่ยวกับการฝึกอบรมในประเทศสมาชิกอาเซียน เช่น ประเทศฟิลิปปินส์    
มกีารฝึกอบรมทักษะอาชีพให้แก่เยาวชนท่ีไม่ได้เรียนหนังสือในโรงเรียนและผู้ใหญ่ที่ว่างงาน  
 8. นักเรียนทาํแบบฝึกทกัษะ รายวิชาพ้ืนฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศ ม. 3 กิจกรรมท่ี 50 แสดง
ตวัอย่างการนําเสนอ กิจกรรมท่ี 51 ประเภทของการนําเสนองาน และกิจกรรมท่ี 52 ขั้นตอนในการ
นาํเสนอ 

ช่ัวโมงท่ี 2  หลกัการนําเสนองาน (ต่อ) 
1. ครูทบทวนความรู้ของนักเรียนโดยให้บอกองค์ประกอบ ประเภทของการนําเสนองาน และ

อธิบายขั้นตอนในการนาํเสนองาน 
2. นกัเรียนศึกษาเทคนิคในการนาํเสนองาน จากหนงัสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน เทคโนโลยสีารสนเทศ 

ม. 3 แลว้แสดงความคิดเห็น 
3. ครูอธิบายเพ่ิมเติมเก่ียวกบัขั้นตอนในการทาํงานเสนองานและเทคนิคการนาํเสนองาน โดย

บูรณาการภาษาต่างประเทศ เช่น คาํศพัทภ์าษาองักฤษท่ีเก่ียวกบัประเภทของการนาํเสนองาน เช่น Briefing 
Proposal Training และบูรณาการศิลปะ เร่ือง การสร้างสรรคอุ์ปกรณ์และเคร่ืองแต่งกายเพื่อการนาํเสนอ
งานในรูปแบบละคร 

4. ครูเสริมความรู้อาเซียนเกี่ยวกับการใช้ภาษาในประเทศสมาชิกอาเซียน เช่น ชาวฟิลิปปินส์นิยม 
พูดคุยด้วยภาษาทากีส (Taglish = Tagalog + English) คือ พูดภาษาตากาล็อกผสมกับภาษาอังกฤษใน
ประโยคเดียวกนั 

5. นกัเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4–5 คน ให้ตวัแทนกลุ่มจบัสลากหัวขอ้เร่ืองท่ีตอ้งนาํเสนอ แลว้ครู
อธิบายขอ้กาํหนดต่าง ๆ ดงัน้ี 

 1) ใหน้กัเรียนแสดงละครใบเ้ร่ืองท่ีตวัแทนกลุ่มจบัสลากได ้
 2) แต่ละกลุ่มมีเวลาเตรียมตวั 3 นาที และมีเวลาในการนาํเสนองานประมาณ 10 นาที 
 3) ระหวา่งการนาํเสนองานหา้มนกัเรียนส่งเสียงใด ๆ  
 4) สมาชิกทุกคนในกลุ่มตอ้งมีส่วนร่วมในการนาํเสนองาน 
6. นกัเรียนแต่ละกลุ่มนาํเสนองานในรูปแบบละครใบ ้โดยใชอุ้ปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีมีอยู่ในห้องเรียน

ช่วยนาํเสนองาน 
7. นักเรียนร่วมกนัวิเคราะห์งานนําเสนอของแต่ละกลุ่มว่านําเสนองานประเภทใด เร่ืองอะไร 

นาํเสนองานตามขั้นตอนในการนาํเสนองานหรือไม่ อยา่งไร แลว้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 
  

ขั้นที ่3 ขั้นสรุป 
1. นกัเรียนร่วมกนัสรุปการนาํเสนองานจากการแสดงละครใบว้า่ ผูน้าํเสนอ คือ ผูแ้สดง ผูรั้บขอ้มูล 

คือ นกัเรียนท่ีดูการแสดง งาน คือ เร่ืองท่ีตอ้งการนาํเสนอ ส่ือ คือ อุปกรณ์ท่ีผูแ้สดงใชป้ระกอบการแสดง
ละครใบ ้โพรโตคอล คือ ละครใบ ้ 
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2. นกัเรียนสรุปวา่ การนาํเสนองานท่ีดีควรปฏิบติัตามขั้นตอนการนาํเสนองาน ไดแ้ก่ ขั้นเตรียมตวั 
ขั้นนาํเสนองาน และขั้นสรุปหรือประเมินการนาํเสนองาน นอกจากน้ียงัควรมีเทคนิคในการนาํเสนองาน    
ท่ีเหมาะสม 

3. ครูมอบหมายงานให้นักเรียนไปศึกษาเร่ือง รูปแบบงานนําเสนอ จากหนังสือเรียน รายวิชา
พืน้ฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศ ม. 3 แล้วบันทึกความรู้ และให้นักเรียนตั้งคําถามท่ีสงสัยคนละ 1 คําถาม   
(เพือ่นํามาร่วมกนัสนทนาในการเรียนคร้ังต่อไป) 
 

ขั้นที ่4 ขั้นฝึกฝนนักเรียน 
1. นกัเรียนนาํเสนองานดว้ยการพดูหนา้ชั้นเรียนเพ่ือแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัละครใบข้องเพ่ือน 
2. นกัเรียนคน้หาเทคนิคการนาํเสนองานเพิ่มเติมจากท่ีนาํเสนอในหน่วยการเรียนรู้น้ี แลว้ร่วมกนั

อภิปรายวา่ เทคนิคนั้นสามารถนาํมาใชใ้นการนาํเสนองานไดจ้ริงหรือไม่ อยา่งไร 
3. นกัเรียนทาํแบบฝึกทกัษะ รายวิชาพ้ืนฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศ ม. 3 กิจกรรมท่ี 53 เทคนิคการ

นาํเสนองาน 
 

ขั้นที ่5 ขั้นนําไปใช้ 
1. นกัเรียนนาํเสนองานตามขั้นตอนในการนาํเสนองานโดยใชเ้ทคนิคต่าง ๆ ได ้
2. นกัเรียนแยกองคป์ระกอบของการนาํเสนองานจากการนาํเสนองานท่ีพบในชีวิตประจาํวนัได ้

 

8. กจิกรรมเสนอแนะ 
1. กจิกรรมสําหรับกลุ่มสนใจพเิศษ 
    นกัเรียนดูตวัอย่างคลิปวิดีโอ วีซีดี หรือดีวีดีบนัทึกการแสดงทอล์กโชว ์แลว้สรุปเทคนิคท่ีได้

จากการนาํเสนองานของวิทยากร 
2. กจิกรรมสําหรับฝึกทักษะเพิม่เตมิ 
    นักเรียนคน้หาขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบัประเภทของการนาํเสนอ สรุปขอ้มูล แลว้บนัทึกลงใน

ตารางเปรียบเทียบลกัษณะ จุดเด่น และจุดดอ้ยของการนาํเสนองานแต่ละประเภท 
 

9. ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
1. อุปกรณ์เทคโนโลยสีารสนเทศ เช่น ยเูอสบีแฟลชไดรฟ์ โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี เคร่ืองเล่น MP3 
2. สลากหัวขอ้เร่ืองท่ีตอ้งการให้นักเรียนแสดงละครใบ ้เช่น พระอภยัมณี บา้นทรายทอง สโน

ไวทก์บัคนแคระทั้ง 7 
3. ส่ือส่ิงพิมพ ์เช่น หนงัสือ บทความ และเอกสารเก่ียวกบัหลกัการนาํเสนองาน 
4. ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เช่น คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เวบ็ไซต์ทางการศึกษา Hyperbook ท่ีนาํเสนอ

เก่ียวกบัหลกัการนาํเสนองาน 
5. สถานท่ี  เช่น  พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์การเรียนรู้ด้าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ หอ้งประชุม 
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6. บุคคล เช่น ผูป้กครอง ครู นกัวิชาการ เจา้หน้าท่ีห้องคอมพิวเตอร์ ผูเ้ช่ียวชาญดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศ นกัพดู  

7. หนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศ ม. 3 บริษทั สํานักพิมพ์วฒันาพานิช 
จาํกดั 

8. แบบฝึกทกัษะ รายวิชาพ้ืนฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศ ม. 3 บริษทั สํานักพิมพว์ฒันาพานิช 
จาํกดั 

9. คู่มือการสอน เทคโนโลยสีารสนเทศ ม. 3 บริษทั สาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช จาํกดั 
 

10. บันทกึหลงัการจัดการเรียนรู้ 

 
1. ความสาํเร็จในการจดัการเรียนรู้        
      แนวทางการพฒันา         
2. ปัญหา/อุปสรรคในการจดัการเรียนรู้       
      แนวทางแกไ้ข         
3. ส่ิงท่ีไม่ไดป้ฏิบติัตามแผน        
     เหตุผล          
4. การปรับปรุงแผนการจดัการเรียนรู้       
                

 
                                                                                            ลงช่ือ     (ผู้สอน) 
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แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 8 
รูปแบบของงานนําเสนอ 

 
 
 

 

1. สาระสําคัญ 
 งานนาํเสนอมีหลายรูปแบบ แต่ละรูปแบบมีขอ้ดีและขอ้เสียแตกต่างกนั รูปแบบของงานนาํเสนอ
ท่ีนิยมใชแ้บ่งเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ ส่ิงพิมพซ่ึ์งเป็นงานนาํเสนอท่ีจบัตอ้งไดแ้ละมีความน่าเช่ือถือ และไฟล์
อิเล็กทรอนิกส์ซ่ึงเป็นงานนาํเสนอท่ีสามารถจดัการกบัขอ้มูลและส่งเสริมการนาํเสนองานไดง่้าย สะดวก 
และมีประสิทธิภาพ ผูน้าํเสนองานควรเลือกใชรู้ปแบบงานนาํเสนอท่ีเหมาะสมและตรงกบัวตัถุประสงค์
ในการนาํเสนองาน 
 

2. ตัวช้ีวัดช้ันปี 
ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศนาํเสนองานในรูปแบบท่ีเหมาะสมกบัลกัษณะงาน (ง 3.1 ม. 3/3) 

 

3. จดุประสงค์การเรียนรู้  

1. อธิบายลกัษณะ ขอ้ดี และขอ้ดอ้ยของการนาํเสนองานในแต่ละรูปแบบได ้(K) 
 2. มีความรับผดิชอบและมีมารยาทในการนาํเสนองานร่วมกบัผูอ่ื้น (A) 
 3. คน้หาขอ้มลูเพ่ิมเติมและยกตวัอยา่งการนาํเสนองานในแต่ละประเภทได ้(P) 

 

4. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 

 

 5. สาระการเรียนรู้ 
รูปแบบของงานนาํเสนอ 
 

ด้านความรู้ (K) 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม

และค่านิยม (A) 
ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

1. สงัเกตการแสดงความคิดเห็น  
    และการตอบคาํถาม 
2. ตรวจผลการวิเคราะห์ขอ้ดีและ 
    ขอ้ดอ้ยของการนาํเสนอขอ้มูล 
    แต่ละรูปแบบ 

1. สงัเกตความรับผดิชอบและการ
    ใหค้วามร่วมมือในการปฏิบติั 
     กิจกรรม 
2. สงัเกตการปฏิบติัตามกติกาและ
    การมีมารยาทในการทาํงาน 

1. สงัเกตพฤติกรรมการทาํงาน 
    ร่วมกบัผูอ่ื้น 
2. สงัเกตการใชท้กัษะการ 
    แสวงหาความรู้ในการคน้หา 
    ขอ้มลู 

สาระที ่3 เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร  ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การนําเสนองาน  เวลา 2 ช่ัวโมง 



คู่มือครู แผนการจดัการเรียนรู้ เทคโนโลยสีารสนเทศ ม. 3   82 
 

6. แนวทางบูรณาการ 
ภาษาไทย การแสดงความคิดเห็น การโตว้าที 
วิทยาศาสตร์ พลงังานท่ีใชก้บัส่ือท่ีส่งเสริมการนาํเสนองานรูปแบบต่าง ๆ 
สงัคมศึกษาฯ รูปแบบของการนาํเสนองานท่ีสามารถนาํไปใชใ้นการอา้งอิง 
 เชิงกฎหมาย 
สุขศึกษาฯ การปฏิบติัตามกฎ กติกา และขอ้ตกลงท่ีกาํหนดข้ึนในการทาํกิจกรรม 
 ร่วมกบัผูอ่ื้น 
ภาษาต่างประเทศ การใชภ้าษาองักฤษนาํเสนองานในรูปแบบท่ีเป็นมาตรฐานสากล 

 

7. กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
 

ขั้นที ่1 ขั้นนําเข้าสู่บทเรียน 
ครูถามคาํถามกระตุน้ความคิดและความสนใจของนักเรียน เช่น นักเรียนสามารถนาํเสนองาน

รูปแบบภาพเคล่ือนไหวไดห้รือไม่ อยา่งไร 
 

ขั้นที ่2 ขั้นสอน 
 ช่ัวโมงท่ี 1 รูปแบบงานนําเสนอ 

1. ครูตรวจบนัทึกความรู้/ใหน้กัเรียนนาํคาํถามมาร่วมกนัสนทนาเก่ียวกบังานท่ีมอบหมายใหท้าํ 
2. ครูอธิบายเก่ียวกบัรูปแบบของงานนาํเสนอ โดยบูรณาการวิทยาศาสตร์ เร่ือง พลงังานท่ีใชก้บั

ส่ือท่ีส่งเสริมการนาํเสนองานรูปแบบต่าง ๆ และบูรณาการสงัคมศึกษาฯ เร่ือง รูปแบบของการนาํเสนองาน
ท่ีสามารถนาํไปใชใ้นการอา้งอิงเชิงกฎหมาย 

3. นกัเรียนร่วมกนัยกตวัอยา่งรูปแบบงานนาํเสนอท่ีใชใ้นชีวิตประจาํวนั 
4. ครูแบ่งนกัเรียนเป็น 2 กลุ่ม แลว้อธิบายกติกาในการโตว้าทีเพ่ิมเติมวา่ 
 1) ใหน้กัเรียนโตว้าทีในญตัติ การนาํเสนองานดว้ยส่ิงพิมพดี์กวา่ไฟลอิ์เลก็ทรอนิกส์ 
 2) กาํหนดใหส้มาชิกกลุ่มท่ี 1 เป็นฝ่ายเสนอและสมาชิกกลุ่มท่ี 2 เป็นฝ่ายคา้น 
 3) สมาชิกกลุ่มคดัเลือกตวัแทนกลุ่มจาํนวน 3 คน เพ่ือเขา้ร่วมการโตว้าที  
 4) ครูสุ่มเลือกตวัแทนนกัเรียนจากแต่ละกลุ่ม กลุ่มละ 1 คน ทาํหนา้ท่ีเป็นกรรมการคอยดูแล

การโตว้าทีและจบัเวลา 
 5) กาํหนดสมาชิกกลุ่มทุกคนคน้หาขอ้มูลเพ่ือโตว้าที 10 นาที ตวัแทนกลุ่มคนท่ี 1 ใชเ้วลาใน

การนาํเสนอขอ้มูล 5 นาที ตวัแทนกลุ่มคนท่ี 2 และ 3 ใชเ้วลาในการนาํเสนอขอ้มูล 3 นาที โดยจะนาํเสนอ
ขอ้มูลสลบักนัระหวา่งฝ่ายเสนอกบัฝ่ายคา้น 

5. นกัเรียนซกัถามเพ่ิมเติมเก่ียวกบักติกาในการโตว้าทีจนเขา้ใจ แลว้ปฏิบติัการโตว้าที 
6. สมาชิกกลุ่มอ่ืน ๆ ท่ีไม่ไดเ้ป็นตวัแทนในการโตว้าทีให้สรุปขอ้ดีและขอ้ดอ้ยของการนาํเสนอ

ขอ้มูลทั้ง 2 รูปแบบ บนัทึกลงในกระดาษขนาด A4 
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ช่ัวโมงท่ี 2  รูปแบบงานนําเสนอ (ต่อ) 
1. ครูวางพจนานุกรมบนโต๊ะหนา้ชั้นเรียน และเปิดโปรแกรมพจนานุกรมท่ีติดตั้งในคอมพิวเตอร์ 

แลว้อธิบายรูปแบบของงานนาํเสนอว่า พจนานุกรมบนโต๊ะเป็นการนาํเสนองานในรูปแบบของส่ิงพิมพ ์
ส่วนโปรแกรมพจนานุกรมท่ีติดตั้งในคอมพิวเตอร์เป็นการนาํเสนองานในรูปแบบของไฟลอิ์เลก็ทรอนิกส์ 

2. นักเรียนสํารวจและทดลองใช้พจนานุกรมบนโต๊ะและโปรแกรมพจนานุกรมท่ีติดตั้ งใน
คอมพิวเตอร์ แลว้ร่วมกนัแสดงความคิดเห็นเชิงเปรียบเทียบการใชง้านพจนานุกรมทั้ง 2 รูปแบบ 

3. นักเรียนศึกษาเร่ือง รูปแบบของงานนาํเสนอ จากหนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน เทคโนโลยี
สารสนเทศ ม. 3 หรือแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ แลว้สรุปความรู้ 

4. นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4–5 คน สรุปจุดเด่นและจุดด้อยของรูปแบบงานนําเสนอแบบ
ส่ิงพิมพแ์ละไฟลอิ์เลก็ทรอนิกส์ 
 5. นักเรียนร่วมกันยกตัวอย่างการนําเสนองานในรูปแบบส่ิงพิมพ์เพิ่มเติม และสํารวจไฟล ์
อิเลก็ทรอนิกส์ในคอมพิวเตอร์ของตนเอง 
 6. นกัเรียนแบ่งกลุ่ม (กลุ่มเดิม) สร้างงานนาํเสนอ 1 รูปแบบ แลว้วิเคราะห์จุดเด่นและจุดดอ้ยของ
งานนาํเสนอนั้น ๆ แลว้สรุปผล 
 7. ครูเสริมความรู้อาเซียนเกี่ยวกับการใช้บัตรอวยพรในประเทศสมาชิกอาเซียน เช่น ชาวฟิลปิปินส์
นิยมประดษิฐ์บัตรอวยพรเพือ่มอบให้ผู้อืน่พร้อมกบัของขวญัในโอกาสพเิศษต่าง ๆ 
 

ขั้นที ่3 ขั้นสรุป 
1. นักเรียนแลกเปล่ียนกนัตรวจสอบและเปรียบเทียบจุดเด่นและจุดดอ้ยของการนาํเสนอขอ้มูล

แบบส่ิงพิมพแ์ละไฟลอิ์เลก็ทรอนิกส์กบัสมาชิกกลุ่มอ่ืน 
2. นกัเรียนสรุปว่า การนาํเสนองานแต่ละรูปแบบมีจุดเด่นและจุดดอ้ยแตกต่างกนั ผูน้าํเสนองาน

ควรเลือกใชใ้หเ้หมาะสมกบัความตอ้งการของตนเอง 
3. ครูมอบหมายงานให้นักเรียนไปสํารวจเทคโนโลยีท่ีใช้ในการนําเสนองาน แล้วบันทึกผล และ  

ให้นักเรียนต้ังคาํถามท่ีสงสัยคนละ 1 คาํถาม (เพือ่นํามาร่วมกนัสนทนาในการเรียนคร้ังต่อไป) 
 

ขั้นที ่4 ขั้นฝึกฝนนักเรียน 
1. นกัเรียนยกตวัอย่างการนาํเสนองานในรูปแบบอ่ืน ๆ นอกเหนือจากพจนานุกรมบนโต๊ะและ

พจนานุกรมท่ีติดตั้งในคอมพิวเตอร์ แลว้แยกประเภทของการนาํเสนองานตามรูปแบบนั้น ๆ  
2. นกัเรียนคน้หาขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบัขอ้ควรปฏิบติัในการนาํเสนองานในรูปแบบของส่ิงพิมพ์

และไฟลอิ์เลก็ทรอนิกส์ แลว้นาํขอ้มูลท่ีไดม้าแลกเปล่ียนกนัศึกษากบัเพ่ือน 
3. นักเรียนทาํแบบฝึกทกัษะ รายวิชาพ้ืนฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศ ม. 3 กิจกรรมท่ี 54 รูปแบบ   

ของงานนาํเสนอ 
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ขั้นที ่5 ขั้นนําไปใช้ 
1. นกัเรียนอธิบายลกัษณะ ขอ้ดี และขอ้ดอ้ยของการนาํเสนองานแต่ละรูปแบบได ้
2. นักเรียนเลือกนาํเสนองานในรูปแบบท่ีเหมาะสมกบัความตอ้งการและนาํไปประยุกต์ใช้ใน

ชีวิตประจาํวนัได ้
 

8. กจิกรรมเสนอแนะ 
1. กจิกรรมสําหรับกลุ่มสนใจพเิศษ 
    นกัเรียนคน้หาขอ้มูลเพ่ิมเติม แสดงความคิดเห็น และร่วมกนัอภิปรายเก่ียวกบัแนวโนม้รูปแบบ

งานนาํเสนอในอนาคต 
2. กจิกรรมสําหรับฝึกทักษะเพิม่เตมิ 
    นกัเรียนนาํขอ้ดอ้ยของการนาํเสนองานแต่ละรูปแบบมาวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นว่ามี

วิธีการอยา่งไรเพื่อลดขอ้ดอ้ยในการนาํเสนองานรูปแบบนั้น ๆ 
 3. กจิกรรมสะเตม็ศึกษา 
     ครูให้นักเรียนปฏิบติักิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM Education) จาก
สถานการณ์เร่ือง การนําเสนองาน โดยพิจารณาแนวการจัดการเรียนรู้ในคู่มือการสอนเทคโนโลยี
สารสนเทศ ม. 3 บริษทั สาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช จาํกดั 

 

9. ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
1. พจนานุกรม 
2. คอมพิวเตอร์ท่ีติดตั้งโปรแกรมพจนานุกรม 
3. กระดาษขนาด A4 
4. ส่ือส่ิงพิมพ ์เช่น หนงัสือ บทความ และเอกสารเก่ียวกบัรูปแบบของงานนาํเสนอ 
5. ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เช่น คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เวบ็ไซต์ทางการศึกษา Hyperbook ท่ีนาํเสนอ

เก่ียวกบัรูปแบบของงานนาํเสนอ 
6. สถานท่ี  เช่น  พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์การเรียนรู้ด้าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ อินเทอร์เน็ตคาเฟ 
7. บุคคล เช่น ผูป้กครอง ครู นกัวิชาการ เจา้หน้าท่ีห้องคอมพิวเตอร์ ผูเ้ช่ียวชาญดา้นเทคโนโลยี

สารสนเทศ นกัพดู  
8. หนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศ ม. 3 บริษทั สํานักพิมพ์วฒันาพานิช 

จาํกดั 
9. แบบฝึกทกัษะ รายวิชาพ้ืนฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศ ม. 3 บริษทั สํานักพิมพว์ฒันาพานิช 

จาํกดั 
10. คู่มือการสอน เทคโนโลยสีารสนเทศ ม. 3 บริษทั สาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช จาํกดั 
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10. บันทกึหลงัการจัดการเรียนรู้ 

 
1. ความสาํเร็จในการจดัการเรียนรู้        
      แนวทางการพฒันา         
2. ปัญหา/อุปสรรคในการจดัการเรียนรู้       
      แนวทางแกไ้ข         
3. ส่ิงท่ีไม่ไดป้ฏิบติัตามแผน        
     เหตุผล          
4. การปรับปรุงแผนการจดัการเรียนรู้       
                

 
                                                                                            ลงช่ือ     (ผู้สอน) 
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แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 9 
เทคโนโลยท่ีีใช้ในการนําเสนองาน 

 
 
 

 

1. สาระสําคัญ 
 เทคโนโลยช่ีวยใหก้ารนาํเสนองานมีประสิทธิภาพ สะดวก และรวดเร็วมากยิง่ข้ึน เทคโนโลยท่ีีใช้
ในการนาํเสนองานแบ่งเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ ฮาร์ดแวร์ซ่ึงเป็นอุปกรณ์หรือเคร่ืองมือท่ีใช้นําเสนองาน 
และซอฟตแ์วร์ซ่ึงเป็นโปรแกรมท่ีส่งเสริมการนาํเสนองานในรูปแบบต่าง ๆ 

 

2. ตัวช้ีวัดช้ันปี 
ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศนาํเสนองานในรูปแบบท่ีเหมาะสมกบัลกัษณะงาน (ง 3.1 ม. 3/3) 

 

3. จดุประสงค์การเรียนรู้  

1. อธิบายประโยชนแ์ละลกัษณะของเทคโนโลยท่ีีใชใ้นการนเสนองานได ้(K) 
 2. มีความคิดสร้างสรรคแ์ละมีมารยาทในการใชเ้ทคโนโลยช่ีวยนาํเสนองาน (A) 
 3. คน้หาขอ้มลูและออกแบบเทคโนโลยีท่ีใชใ้นการนาํเสนองานได ้(P) 

 

4. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 

 

 5. สาระการเรียนรู้ 
 เทคโนโลยท่ีีใชใ้นการนาํเสนองาน 
 – ฮาร์ดแวร์ 
 – ซอฟตแ์วร์ 
 

ด้านความรู้ (K) 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม

และค่านิยม (A)
ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

1. สงัเกตการถาม การตอบคาํถาม  
    และการแสดงความคิดเห็น 
2. ประเมินผลการนาํเสนองาน 
3. ตรวจการทาํแบบทดสอบ 
    หลงัเรียน (Post–test) 

1. สงัเกตความคิดสร้างสรรคแ์ละ
    มารยาทในการใชเ้ทคโนโลย ี
2. ประเมินพฤติกรรมนกัเรียน 
    ตามแบบประเมินดา้นคุณธรรม 
    จริยธรรม และค่านิยม 

1. สงัเกตการมีทกัษะการนาํเสนอ
    ผลงาน 
2. สงัเกตทกัษะการใชเ้ทคโนโลย ี
    ในการนาํเสนองาน 
3. ประเมินพฤติกรรมนกัเรียน 
    ตามแบบประเมินดา้นทกัษะ/ 
   กระบวนการ 

สาระที ่3 เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร  ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การนําเสนองาน  เวลา 2 ช่ัวโมง 
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6. แนวทางบูรณาการ 
ภาษาไทย การถาม การตอบคาํถาม การแสดงความคิดเห็น 
วิทยาศาสตร์ การเลือกใชเ้ทคโนโลยส่ีงเสริมการนาํเสนองานท่ีไม่มีผลกระทบต่อ 
 ส่ิงแวดลอ้ม 
สงัคมศึกษาฯ การเปรียบเทียบความคุม้ค่าตามหลกัการทางเศรษฐศาสตร์เพ่ือ 
 เลือกใชเ้ทคโนโลยท่ีีเหมาะสม 
สุขศึกษาฯ การเลือกใชเ้ทคโนโลยส่ีงเสริมการนาํเสนองานท่ีไม่มีผลกระทบต่อ 
 สุขภาพของผูน้าํเสนองาน 
ศิลปะ การจดัป้ายนิเทศ การออกแบบฮาร์ดแวร์ท่ีส่งเสริมการนาํเสนองาน 
ภาษาต่างประเทศ การศึกษาคู่มือการใชง้านเทคโนโลยเีพ่ือการนาํเสนองานท่ีเป็น 
 ภาษาต่างประเทศ 
 

7. กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
 

ขั้นที ่1 ขั้นนําเข้าสู่บทเรียน 
ครูนาํอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือนําภาพเคร่ืองฉายภาพขา้มศีรษะ เคร่ืองฉายภาพ 3 มิติ จอภาพ 

โพรเจกเตอร์ และลาํโพงมาให้นกัเรียนดู แลว้ถามคาํถามเพื่อกระตุน้ความคิดและความสนใจของนกัเรียน 
เช่น นกัเรียนจะนาํอุปกรณ์เหล่าน้ีไปใชใ้นการนาํเสนองานอยา่งไร 

 

ขั้นที ่2 ขั้นสอน 
 ช่ัวโมงท่ี 1 เทคโนโลยท่ีีใช้ในการนําเสนองาน (ฮาร์ดแวร์) 

1. ครูตรวจบนัทึกผลการสาํรวจ/ให้นกัเรียนนาํคาํถามมาร่วมกนัสนทนาเก่ียวกบังานท่ีมอบหมาย
ใหท้าํ 

2. ให้นักเรียนท่ีรู้จกัอุปกรณ์เทคโนโลยีท่ีครูนาํมาให้ดู นาํเสนอขอ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกบัอุปกรณ์
เทคโนโลยนีั้น ๆ คนละ 1 ชนิด 

3. ครูอธิบายเก่ียวกบัฮาร์ดแวร์ โดยบูรณาการสังคมศึกษาฯ เร่ือง การเปรียบเทียบความคุม้ค่าตาม
หลกัการทางเศรษฐศาสตร์เพ่ือเลือกใชเ้ทคโนโลยีท่ีเหมาะสม และบูรณาการสุขศึกษาฯ เร่ือง การเลือกใช้
เทคโนโลยีส่งเสริมการนาํเสนองานท่ีไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพของผูน้ําเสนองานให้นักเรียนฟัง และ
ซกัถามขอ้สงสยั 

4. นกัเรียนร่วมกนัเปรียบเทียบความแตกต่างของการนาํเสนอขอ้มูลดว้ยเคร่ืองฉายภาพขา้มศีรษะ
และเคร่ืองฉายภาพ 3 มิติ แลว้สรุปผล 
 5. ครูเปิดคอมพิวเตอร์ แล้วให้นักเรียนสังเกตการนําเสนอขอ้มูลผ่านจอภาพของคอมพิวเตอร์ 
แลว้บนัทึกขอ้ดีของการนาํเสนองานดว้ยจอภาพ 
 6. ครูเช่ือมต่อคอมพิวเตอร์กบัโพรเจกเตอร์ แลว้นาํเสนองาน จากนั้นใหน้กัเรียนสงัเกตการนาํ 
เสนองานดว้ยโพรเจกเตอร์ แลว้บนัทึกขอ้ดีของการนาํเสนองานดว้ยโพรเจกเตอร์ 
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 7. ครูเสริมความรู้อาเซียนเกี่ยวกบัการผลิตโพรเจกเตอร์ในประเทศสมาชิกอาเซียน เช่น บริษัทผลิต
แอลซีดีโพรเจกเตอร์ของประเทศสิงคโปร์เข้ามาทําการตลาดและจําหน่ายผลติภณัฑ์ในประเทศไทย 
 8. ครูเช่ือมต่อคอมพิวเตอร์ ลาํโพง และโพรเจกเตอร์ แลว้นาํเสนองาน จากนั้นให้นกัเรียนสังเกต 
การนาํเสนองานดว้ยลาํโพง แลว้บนัทึกขอ้ดีของการนาํเสนองานดว้ยลาํโพง 
 9. นักเรียนศึกษาเร่ือง ฮาร์ดแวร์ จากหนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศ ม. 3 
หรือแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ แลว้สรุปความรู้ 
 10. นกัเรียนออกแบบฮาร์ดแวร์ท่ีส่งเสริมการนาํเสนองาน แลว้ทาํใบงานท่ี 3 เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ม. 3 เร่ือง เทคโนโลยท่ีีใชใ้นการนาํเสนองาน หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 การนาํเสนองาน แลว้บนัทึกขอ้มูล 
 11. นกัเรียนทาํแบบฝึกทกัษะ รายวิชาพ้ืนฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศ ม. 3 กิจกรรมท่ี 55 สัมภาษณ์
ผูใ้ชเ้ทคโนโลย ีกิจกรรมท่ี 57 เลือกใชฮ้าร์ดแวร์ และกิจกรรมท่ี 59 ฮาร์ดแวร์ท่ีใช ้

ช่ัวโมงท่ี 2 เทคโนโลยท่ีีใช้ในการนําเสนองาน (ซอฟต์แวร์) 
 1. ครูใหน้กัเรียนคน้หาขอ้มูลเก่ียวกบัซอฟตแ์วร์ท่ีใชน้าํเสนองานใหไ้ดม้ากท่ีสุดภายในเวลา 5 นาที 

2. ครูอธิบายเก่ียวกบัซอฟตแ์วร์ โดยบูรณาการวิทยาศาสตร์ เร่ือง การเลือกใชเ้ทคโนโลยีส่งเสริม
การนาํเสนองานท่ีไม่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม แลว้ใหน้กัเรียนซกัถามขอ้สงสยั 
 3. ครูเสริมความรู้อาเซียนเกี่ยวกับการใช้ซอฟต์แวร์ในประเทศสมาชิกอาเซียน  เช่น  เขต
อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย (ซอฟต์แวร์พาร์ค) มีการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เพื่อให้
เทียบเท่ากบัประเทศสิงคโปร์ 
 4. นกัเรียนศึกษาเร่ือง ซอฟตแ์วร์ จากหนงัสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศ ม. 3 
หรือแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ แลว้สรุปความรู้ 

5. ครูเรียกใชแ้ละสาธิตวิธีนาํเสนองานดว้ย Windows Picture and Fax Viewer ให้นกัเรียนดูและ
ซักถามข้อสงสัย แล้วให้นักเรียนจบัคู่กบัเพ่ือนเรียกใช้และนําเสนองานด้วย Windows Picture and Fax 
Viewer  
 6. ครูเรียกใชแ้ละสาธิตวิธีนาํเสนองานดว้ย Windows Media Player ให้นกัเรียนดูและซกัถามขอ้
สงสยั แลว้ใหน้กัเรียนปฏิบติัตามทีละขั้นตอน 
 7. ครูเรียกใช้และสาธิตวิธีนาํเสนองานดว้ย Google Chrome ให้นักเรียนดูและซักถามขอ้สงสัย 
แลว้ใหน้กัเรียนเรียกใชแ้ละนาํเสนอเวบ็ไซตด์ว้ย Google Chrome 

8. ครูถามคาํถามกระตุน้ความคิดและความสนใจของนักเรียน เช่น ถา้ตอ้งการนาํเสนอภาพน่ิง
ควรใชซ้อฟตแ์วร์ประเภทใด 
 9. นกัเรียนคน้หาขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัคาํสั่งหรือไอคอนท่ีใชใ้นการจดัการเก่ียวกบัการนาํเสนอ 
ขอ้มูลดว้ย Windows Picture and Fax Viewer, Windows Media Player และ Google Chrome  

10. นักเรียนเลือกซอฟต์แวร์ท่ีส่งเสริมการนําเสนองาน 1 โปรแกรม แล้วบันทึกข้อมูลของ
ซอฟตแ์วร์นั้นลงในกระดาษขนาด A4  
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11. นกัเรียนทาํแบบฝึกทกัษะ รายวิชาพ้ืนฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศ ม. 3 กิจกรรมท่ี 58 เลือกใช้
ซอฟต์แวร์ กิจกรรมท่ี 60 ซอฟต์แวร์ท่ีชอบ และกิจกรรมท่ี 61 ใชง้าน Windows Picture and Fax Viewer  
กิจกรรมท่ี 62 หนา้ต่าง Windows Media Player กิจกรรมท่ี 63 พิจารณา Google Chrome 

12. ครูเปิดคู่มือครู แผนการจดัการเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ม. 3 ตอนท่ี 3 เอกสาร/ความรู้
เสริมสําหรับครู เร่ือง แบบทดสอบหลงัเรียน หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 การนาํเสนองาน แลว้ให้นักเรียนทาํ
แบบทดสอบหลงัเรียน (Post-test) จาํนวน 10 ขอ้ เวลา 10 นาที 
 

ขั้นที ่3 ขั้นสรุป 
1. นกัเรียนร่วมกนัสรุปวา่ เทคโนโลยท่ีีใชส่้งเสริมการนาํเสนองานมีหลายประเภท แต่ละประเภท

จะมีคุณลกัษณะและความสามารถแตกต่างกนั ผูน้าํเสนองานควรเลือกใชใ้หเ้หมาะสมกบัการนาํเสนอของ
ตนเอง 
 2. ครูมอบหมายงานให้นักเรียนไปศึกษาเนือ้หาในหน่วยการเรียนรู้ท่ี 4 เร่ือง Microsoft PowerPoint 
เพือ่จัดการเรียนรู้คร้ังต่อไป 
 

ขั้นที ่4 ขั้นฝึกฝนนักเรียน 
1. นกัเรียนคดัเลือกฮาร์ดแวร์ท่ีส่งเสริมการนาํเสนองานจากการทาํใบงานท่ี 3 เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ม. 3 เร่ือง เทคโนโลยีท่ีใชใ้นการนาํเสนองาน หน่วยการท่ี 3 การนาํเสนองาน อยา่งนอ้ย 5 อนัดบัแรก คดัลอก
ลงในกระดาษโปสเตอร์ ตกแต่งใหส้วยงาม แลว้นาํมาจดัป้ายนิเทศ 

2. นักเรียนคน้หาฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ท่ีส่งเสริมการนาํเสนองานเพิ่มเติมจากท่ีนาํเสนอใน
หน่วยการเรียนรู้น้ี แลว้นาํขอ้มลูท่ีไดม้าแลกเปล่ียนกบัเพ่ือน 

3. นักเรียนทาํแบบฝึกทกัษะ รายวิชาพ้ืนฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศ ม. 3 กิจกรรมท่ี 56 รวบรวม
ฮาร์ดแวร์และซอฟตแ์วร์ กิจกรรมท่ี 64 เรียนรู้การนาํเสนองานดว้ยโครงงาน กิจกรรมท่ี 65 ประยกุตใ์ชใ้น
ชีวิตประจาํวนั และกิจกรรมท่ี 66 คาํถามชวนตอบ 

 

ขั้นที ่5 ขั้นนําไปใช้ 
1. นกัเรียนอธิบายประโยชนแ์ละลกัษณะของเทคโนโลยท่ีีใชใ้นการนาํเสนองานได ้
2. นกัเรียนเลือกใชเ้ทคโนโลยท่ีีส่งเสริมการนาํเสนองานในชีวิตประจาํวนัไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 

8. กจิกรรมเสนอแนะ 
1. กจิกรรมสําหรับกลุ่มสนใจพเิศษ 
    นกัเรียนสัมภาษณ์ผูท่ี้เคยใชง้านเทคโนโลยีท่ีใชใ้นการนาํเสนองาน แลว้สรุปว่าเทคโนโลยีใด

ช่วยส่งเสริมการนาํเสนองานไดมี้ประสิทธิภาพมากท่ีสุด เพราะเหตุใด 
2. กจิกรรมสําหรับฝึกทักษะเพิม่เตมิ 
    นกัเรียนสรุปการสาํรวจคอมพิวเตอร์ของตนเองว่า มีซอฟตแ์วร์ท่ีช่วยสนบัสนุนการนาํเสนอ

งานใดบา้ง แลว้บอกเหตุผลวา่ เหตุใดซอฟตแ์วร์นั้นจึงช่วยสนบัสนุนการนาํเสนองาน 
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9. ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
1. กระดาษขนาด A4 
2. อุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือภาพเคร่ืองฉายภาพข้ามศีรษะ เคร่ืองฉายภาพ  3 มิติ  จอภาพ    

โพรเจกเตอร์ และลาํโพง 
3. คอมพิวเตอร์ท่ีติดตั้ งโปรแกรม Windows Picture and Fax Viewer, Windows Media Player 

และ Google Chrome 
4 ส่ือส่ิงพิมพ ์เช่น หนงัสือ บทความ และเอกสารเก่ียวกบัเทคโนโลยท่ีีใชใ้นการนาํเสนองาน 
5. ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เช่น คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เวบ็ไซต์ทางการศึกษา Hyperbook ท่ีนาํเสนอ

เก่ียวกบัเทคโนโลยท่ีีใชใ้นการนาํเสนองาน 
6. สถานท่ี  เช่น  พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์การเรียนรู้ด้าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ อินเทอร์เน็ตคาเฟ ร้านจาํหน่ายฮาร์ดแวร์และซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ 
7. บุคคล เช่น ผูป้กครอง ครู นกัวิชาการ เจา้หน้าท่ีห้องคอมพิวเตอร์ ผูเ้ช่ียวชาญดา้นเทคโนโลยี

สารสนเทศ นกัพดู พนกังานขายฮาร์ดแวร์และซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์  
8. หนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศ ม. 3 บริษทั สํานักพิมพ์วฒันาพานิช 

จาํกดั 
9. แบบฝึกทกัษะ รายวิชาพ้ืนฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศ ม. 3 บริษทั สํานักพิมพว์ฒันาพานิช 

จาํกดั 
10. คู่มือการสอน เทคโนโลยสีารสนเทศ ม. 3 บริษทั สาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช จาํกดั 
 

10. บันทกึหลงัการจัดการเรียนรู้ 

 
1. ความสาํเร็จในการจดัการเรียนรู้        
      แนวทางการพฒันา         
2. ปัญหา/อุปสรรคในการจดัการเรียนรู้       
      แนวทางแกไ้ข         
3. ส่ิงท่ีไม่ไดป้ฏิบติัตามแผน        
     เหตุผล          
4. การปรับปรุงแผนการจดัการเรียนรู้       
                

 
                                                                                            ลงช่ือ     (ผู้สอน) 
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Microsoft PowerPoint

หน่วยการเรียนรู้ที ่4 Microsoft PowerPoint  
 

  11 ช่ัวโมง 
 

ผงัมโนทศัน์เป้าหมายการเรียนรู้และขอบข่ายภาระงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาระงาน/ช้ินงาน 
� คน้หาขอ้มูลเพิม่เติมเก่ียวกบั
ลกัษณะและคุณสมบติัของ 
Microsoft PowerPoint  

� สร้างงานนาํเสนอดว้ย Microsoft 
PowerPoint  

� บรรยายประกอบช้ินงานนาํเสนอ   
ท่ีสร้างดว้ย Microsoft PowerPoint  

ทักษะ/กระบวนการ 
� ทกัษะการแสวงหาความรู้ 
� ทกัษะการทาํงานกลุ่ม 
� ทกัษะการนาํเสนอผลงาน 
� ทกัษะการใชเ้ทคโนโลย ี
 
 

ความรู้ 
� ลกัษณะและคุณสมบติัของ 

Microsoft PowerPoint  
� การสร้างช้ินงานดว้ย Microsoft 

PowerPoint  
� ตวัอยา่งการสร้างงานนาํเสนอ
ดว้ย  Microsoft PowerPoint 

คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม 
� เจตคติท่ีดีต่อ Microsoft 

PowerPoint 
� ความรับผดิชอบ 
� ความรอบคอบ 
� ความขยนัและอดทน 
� มารยาทในการทาํงาน 
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ผงัการออกแบบการจัดการเรียนรู้ 
หน่วยที ่4 Microsoft PowerPoint 

ขั้นที่ 1   ผลลพัธ์ปลายทางที่ต้องการให้เกดิขึน้กบันักเรียน
ตวัช้ีวดัช้ันปี 
   ใชค้อมพิวเตอร์ช่วยสร้างช้ินงานจากจินตนาการหรืองานท่ีทาํในชีวิตประจาํวนัตามหลกัการทาํโครงงาน
อยา่งมีจิตสาํนึกและความรับผดิชอบ (ง 3.1 ม. 3/4)
ความเข้าใจท่ีคงทนของนักเรียน 
นักเรียนจะเข้าใจว่า... 
1. Microsoft PowerPoint เป็นซอฟตแ์วร์สนบัสนุน 
    การนาํเสนองานดว้ยคอมพิวเตอร์ 
2. การสร้างช้ินงานดว้ย Microsoft PowerPoint  
    ผูส้ร้างจะตอ้งสรุปขอ้มูลในรูปแบบหรือลกัษณะ 
    ของงานนาํเสนอใหเ้หมาะสมก่อนสร้างช้ินงาน 
3. ผูน้าํเสนองานดว้ย Microsoft PowerPoint ควร 
    นาํเสนองานตามขั้นตอนการนาํเสนองาน

คาํถามสําคญัที่ทําให้เกดิความเข้าใจที่คงทน 
– Microsoft PowerPoint เป็นซอฟตแ์วร์ท่ีส่งเสริม
การทาํงานดา้นใด 

– Microsoft PowerPoint มีลกัษณะการทาํงาน
อยา่งไร 

– การสร้างช้ินงานดว้ย Microsoft PowerPoint         
มีหลกัการอยา่งไร 

– การนาํเสนองานดว้ย Microsoft PowerPoint     
ผูน้าํเสนอควรปฏิบติัอยา่งไร 

ความรู้ของนักเรียนที่นําไปสู่ความเข้าใจท่ีคงทน
นักเรียนจะรู้ว่า… 
1. คาํท่ีควรรู้ ไดแ้ก่ ไมโครซอฟตอ์อฟฟิศ เอฟเฟกต ์ 
    ซีไอเอ และวตัถุ 
2. Microsoft PowerPoint มีลกัษณะการนาํเสนอ 
    งานผา่นแผน่สไลดบ์นจอภาพคอมพิวเตอร์ท่ีมี 
    ความสามารถในการนาํเสนองานไดห้ลากหลาย 
3. ผูส้ร้างช้ินงานดว้ย Microsoft PowerPoint ควร 
    ศึกษาวิธีเรียกใชง้าน หนา้ต่างโปรแกรม  
    กล่องขอ้ความ การใชแ้ม่แบบ การเพิ่มภาพน่ิง  
    มุมมอง การแทรกรูปภาพ การบนัทึก และ 
    การพิมพ ์
4. การนาํเสนอช้ินงานดว้ย Microsoft PowerPoint  
    ผูน้าํเสนองานควรเตรียมขอ้มลูใหพ้ร้อม สร้าง 
    งานนาํเสนอตามสตอร่ีบอร์ดท่ีทาํไว ้และ 
    นาํเสนอไฟลง์านนาํเสนอประกอบการบรรยาย 
    ต่อหนา้ผูรั้บขอ้มูล 

ทักษะ/ความสามารถของนักเรียนท่ีนําไปสู่ 
ความเข้าใจท่ีคงทน นักเรียนจะสามารถ... 
1. อธิบายลกัษณะและคุณสมบติัของ Microsoft  
    PowerPoint ได ้
2. อธิบายวิธีการเรียกใชง้านและส่วนประกอบของ 
    หนา้ต่างโปรแกรม Microsoft PowerPoint ได ้
3. อธิบายวิธีการสร้างงานนาํเสนอดว้ย Microsoft  
    PowerPoint ได ้
4. อธิบายประโยชนข์องคาํสัง่ท่ีใชส้ร้างงาน 
    นาํเสนอดว้ย Microsoft PowerPoint ได ้
5. คน้หาขอ้มลูเก่ียวกบัลกัษณะและคุณสมบติัของ  
    Microsoft PowerPoint ได ้
6. เรียกใชง้านและสร้างงานนาํเสนอดว้ย Microsoft  
    PowerPoint ได ้
7. นาํเสนองานดว้ยการบรรยายประกอบช้ินงาน 
    นาํเสนอท่ีสร้างดว้ย Microsoft PowerPoint ได ้

 
 



คู่มือครู แผนการจดัการเรียนรู้ เทคโนโลยสีารสนเทศ ม. 3   93 
 

ขั้นที่ 2   ภาระงานและการประเมนิผลการเรียนรู้ซ่ึงเป็นหลกัฐานท่ีแสดงว่านักเรียนมผีลการเรียนรู้ 
              ตามท่ีกาํหนดไว้อย่างแท้จริง
1.  ภาระงานท่ีนักเรียนต้องปฏิบัต ิ

– อภิปรายแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบั Microsoft PowerPoint 
– คน้หาขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบัลกัษณะและคุณสมบติัของ Microsoft PowerPoint  
– เรียกใชง้านและเขียนอธิบายส่วนประกอบของหนา้ต่างโปรแกรม Microsoft PowerPoint  
– สร้างงานนาํเสนอดว้ย Microsoft PowerPoint 
– บรรยายประกอบช้ินงานนาํเสนอท่ีสร้างดว้ย Microsoft PowerPoint

2.  วธีิการและเคร่ืองมือประเมินผลการเรียนรู้
     วธีิการประเมินผลการเรียนรู้ 

– การตอบคาํถาม การแสดงความคิดเห็น  
   และการอธิบาย 
– การนาํเสนอผลงาน 
– การทดสอบ 
– การฝึกปฏิบติัระหวา่งเรียน 
– การประเมินตนเองของนกัเรียน 

   เคร่ืองมอืประเมินผลการเรียนรู้ 
– แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน 
– แบบบนัทึกผลการอภิปราย 
– แบบบนัทึกความรู้ 
– แบบประเมินผลงาน 
– แบบทดสอบประจาํหน่วยการเรียนรู้ 
– ใบงาน/ใบกิจกรรม 
– แบบประเมินดา้นคุณธรรม จริยธรรม  
   และค่านิยม 
– แบบประเมินดา้นทกัษะ/กระบวนการ 

3.  ส่ิงที่มุ่งประเมนิ 
– ความสามารถในการอธิบายเก่ียวกบัการนาํเสนองานดว้ย Microsoft PowerPoint ใหผู้อ่ื้นเขา้ใจ 
– ความสามารถในการสาธิตวิธีการใชง้าน Microsoft PowerPoint 
– ความสามารถในการใชค้อมพิวเตอร์และ Microsoft PowerPoint 
– พฤติกรรมการปฏิบติักิจกรรมเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม 
– เจตคติท่ีดีต่อ Microsoft PowerPoint ความรับผิดชอบ ความรอบคอบ ความขยนัและอดทน  
และมารยาทในการทาํงาน 

ขั้นที่ 3   แผนการจัดการเรียนรู้ 
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 10   ลกัษณะและคุณสมบติัของ Microsoft PowerPoint    2  ชัว่โมง 
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 11   การเรียกใชง้านและหนา้ต่างโปรแกรม Microsoft PowerPoint    2  ชัว่โมง 
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 12   วตัถุ กล่องขอ้ความ แม่แบบ และภาพน่ิงใน Microsoft PowerPoint  2  ชัว่โมง 
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 13   มุมมอง การแทรกรูปภาพ การบนัทึก และการพิมพเ์อกสาร 
  ใน Microsoft PowerPoint    2  ชัว่โมง 
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 14   ตวัอยา่งการสร้างงานนาํเสนอดว้ย Microsoft PowerPoint        3  ชัว่โมง 
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แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 10 
ลกัษณะและคุณสมบัตขิอง Microsoft PowerPoint 

 
 
 

 

1. สาระสําคัญ 
 Microsoft PowerPoint เป็นซอฟต์แวร์สนับสนุนการนําเสนองานดว้ยคอมพิวเตอร์ท่ีมีลกัษณะ
การนาํเสนองานผา่นแผน่สไลดบ์นจอภาพ สามารถนาํเสนองานไดห้ลายรูปแบบ มีจุดเช่ือมโยงทั้งภายใน
และภายนอก สามารถตกแต่งรูปแบบไดห้ลากหลาย และมีเอฟเฟกตต่์าง ๆ เพ่ือส่งเสริมความน่าสนใจ 
 

2. ตัวช้ีวัดช้ันปี 
ใชค้อมพิวเตอร์ช่วยสร้างช้ินงานจากจินตนาการหรืองานท่ีทาํในชีวิตประจาํวนัตามหลกัการทาํ

โครงงานอยา่งมีจิตสาํนึกและความรับผดิชอบ (ง 3.1 ม. 3/4) 
 

3. จดุประสงค์การเรียนรู้  

 1. อธิบายลกัษณะและคุณสมบติัของ Microsoft PowerPoint ได ้(K) 
2. มีมารยาทในการทาํงานและมีเจตคติท่ีดีต่อการสร้างงานนาํเสนอดว้ย Microsoft PowerPoint (A) 
3. คน้หาขอ้มลูเก่ียวกบัลกัษณะและคุณสมบติัของ Microsoft PowerPoint (P) 

 

4. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 

 
 
 
 

ด้านความรู้ (K) ด้านคุณธรรม จริยธรรม
และค่านิยม (A) ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

1. สงัเกตการถาม การตอบคาํถาม  
    และการแสดงความคิดเห็น 
2. ตรวจบนัทึกสรุปลกัษณะและ 
    คุณสมบติัของ Microsoft  
    PowerPoint 
3. ตรวจการทาํแบบทดสอบ 
    ก่อนเรียน (Pre-test) 

1. สงัเกตความกระตือรือร้นใน 
    การคน้หาขอ้มลู 
2. สงัเกตการมีมารยาทใน 
    การปฏิบติักิจกรรม 

1. สงัเกตพฤติกรรมขณะทาํงาน 
    ร่วมกบัผูอ่ื้น 
2. สงัเกตการใชท้กัษะการ 
    แสวงหาความรู้ในการ           
    คน้ขอ้มลู 
3. สงัเกตทกัษะการใชเ้ทคโนโลย ี
    ในการบนัทึกขอ้มูล 

สาระที ่3 เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร  ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 Microsoft PowerPoint  เวลา 2 ช่ัวโมง 
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 5. สาระการเรียนรู้ 
 ลกัษณะและคุณสมบติัของ Microsoft PowerPoint 
 

6. แนวทางบูรณาการ 
ภาษาไทย การถาม การตอบคาํถาม การแสดงความคิดเห็น 
วิทยาศาสตร์ การคน้หาขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการถ่ายโอนพลงังานเพ่ือนาํเสนอ

ขอ้มูลดว้ย Microsoft PowerPoint 
สงัคมศึกษาฯ การสาํรวจและอภิปรายปัญหาเก่ียวกบัพฒันาการของ Microsoft 

PowerPoint ในแต่ละเวอร์ชนั 
ศิลปะ คุณสมบติัในการแทรกภาพและเสียงท่ีใชป้ระกอบงานนาํเสนอ 
ภาษาต่างประเทศ แหล่งการเรียนรู้เก่ียวกบัลกัษณะและคุณสมบติัของ Microsoft 

PowerPoint ท่ีเป็นภาษาต่างประเทศ 
 

7. กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
 

ขั้นที ่1 ขั้นนําเข้าสู่บทเรียน 
1. ครูเปิดคู่มือครู แผนการจดัการเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ม. 3 ตอนท่ี 3 เอกสาร/ความรู้

เสริมสาํหรับครู เร่ือง แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4 Microsoft PowerPoint แลว้ให้นกัเรียน
ทาํแบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) จาํนวน 10 ขอ้ เวลา 10 นาที 

2. ครูถามคาํถามเพื่อกระตุน้ความคิดและความสนใจของนกัเรียน เช่น Microsoft  PowerPoint มี
ลกัษณะอยา่งไร แลว้ใหน้กัเรียนร่วมกนัตอบคาํถามและแสดงความคิดเห็น  

 

ขั้นที ่2 ขั้นสอน 
 ช่ัวโมงท่ี 1 ลกัษณะและคุณสมบัตขิอง Microsoft PowerPoint 

1. ครูถามคาํถามเก่ียวกับงานท่ีมอบหมายให้นักเรียนไปศึกษาเน้ือหาในหน่วยการเรียนรู้ท่ี 4 
Microsoft PowerPoint (ซ่ึงมอบหมายในชัว่โมงสุดทา้ยของการเรียนการสอนหน่วยการเรียนรู้ท่ี 3)      

2. นกัเรียนอาสาสมคัร 3–4 คน เล่าประสบการณ์การสร้างงานนาํเสนอดว้ยคอมพิวเตอร์ 
3. นกัเรียนร่วมกนัยกตวัอยา่งซอฟตแ์วร์ท่ีใชใ้นการสร้างงานนาํเสนอดว้ยคอมพิวเตอร์ 
4. ครูอธิบายเพ่ิมเติมเก่ียวกบัลกัษณะและคุณสมบติัของ Microsoft PowerPoint โดยบูรณาการ

สงัคมศึกษาฯ เร่ือง การสาํรวจและอภิปรายปัญหาเก่ียวกบัพฒันาการของ Microsoft PowerPoint ในแต่ละ
เวอร์ชนั 

5. นักเรียนศึกษาลกัษณะและคุณสมบัติของ Microsoft PowerPoint จากหนังสือเรียน รายวิชา
พื้นฐาน เทคโนโลยสีารสนเทศ ม. 3 หรือแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ แลว้จดัทาํรายงาน 

 
 



คู่มือครู แผนการจดัการเรียนรู้ เทคโนโลยสีารสนเทศ ม. 3   96 
 

 ช่ัวโมงท่ี 2  ลกัษณะและคุณสมบัตขิอง Microsoft PowerPoint (ต่อ) 
1. นักเรียนอาสาสมคัร 2–3 คน นําเสนอรายงานเร่ือง ลกัษณะและคุณสมบัติของ Microsoft 

PowerPoint 
2. ครูถามคาํถามเพ่ือกระตุน้ความคิดและความสนใจของนกัเรียน เช่น ซอฟตแ์วร์ท่ีนิยมนาํมาใช้

สร้างงานนาํเสนอดว้ยคอมพิวเตอร์มากท่ีสุดคืออะไร  
3. ครูเปิดไฟล์งานนําเสนอท่ีสร้างจาก Microsoft PowerPoint ให้นักเรียนดู 5–10 นาที แล้ว

ร่วมกนัแสดงความคิดเห็น  
4. นกัเรียนสรุปขอ้มูลเก่ียวกบัลกัษณะและคุณสมบติัของ Microsoft PowerPoint แลว้บนัทึกบน

กระดานดาํ คนละ 1 ขอ้ โดยครูตรวจสอบการบนัทึกขอ้มูลไม่ใหซ้ํ้ ากนั 
5. นกัเรียนช่วยกนัตรวจสอบลกัษณะและคุณสมบติัของ Microsoft PowerPoint ท่ีถูกตอ้งให้ครบ

ทุกขอ้ ถา้พบวา่ขอ้ใดไม่ถูกตอ้งใหช่้วยกนัอธิบายเพ่ิมเติม 
 6. ครูเสริมความรู้อาเซียนเกี่ยวกับเมืองต้นแบบในประเทศสมาชิกอาเซียน เช่น เมืองชุมแพ จังหวัด
ขอนแก่น ประเทศไทย เป็นเมืองต้นแบบการแก้ปัญหาชุมชนแออดัในภูมภิาคอาเซียน    
 

ขั้นที ่3 ขั้นสรุป 
1. นกัเรียนคดัลอกขอ้มูลท่ีเพ่ือนสรุปลงในกระดาษขนาด A4 
2. นกัเรียนร่วมกนัสรุปวา่ Microsoft PowerPoint เป็นโปรแกรมสาํเร็จรูปท่ีช่วยสร้างและนาํเสนอ

งานในรูปแบบไฟลอิ์เลก็ทรอนิกส์ 
3. ครูมอบหมายงานให้นักเรียนไปศึกษาเร่ือง การสร้างช้ินงานด้วย Microsoft PowerPoint (การ

เรียกใช้งานและหน้าต่างโปรแกรม) จากหนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศ ม. 3 แล้ว
บันทึกความรู้ และให้นักเรียนตั้งคําถามท่ีสงสัยคนละ 1 คําถาม (เพือ่นํามาร่วมกันสนทนาในการเรียนคร้ัง
ต่อไป) 
 

ขั้นที ่4 ขั้นฝึกฝนนักเรียน 
1. นักเรียนคน้หาขอ้มูลเก่ียวกบัลกัษณะและคุณสมบติัของ Microsoft PowerPoint แลว้บนัทึก

เพ่ิมเติมลงในกระดาษขนาด A4 
2. นักเรียนค้นหาแหล่งข้อมูลเก่ียวกับลกัษณะและคุณสมบติัของ Microsoft PowerPoint แล้ว

บนัทึกเพ่ิมเติมไวด้า้นหลงัของกระดาษขนาด A4  
3. นกัเรียนทาํแบบฝึกทกัษะ รายวชิาพ้ืนฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศ ม. 3 กิจกรรมท่ี 67 รวมส่ิงท่ีรู้...

ไดส่ิ้งท่ีคน้ 
 

ขั้นที ่5 ขั้นนําไปใช้ 
นกัเรียนอธิบายลกัษณะและคุณสมบติัของ Microsoft PowerPoint ได ้
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8. กจิกรรมเสนอแนะ 
1. กจิกรรมสําหรับกลุ่มสนใจพเิศษ 
    นกัเรียนศึกษาเพ่ิมเติมเก่ียวกบัฮาร์ดแวร์ท่ีส่งเสริมการสร้างงานนาํเสนอและการนาํเสนองาน

ดว้ย Microsoft PowerPoint 
2. กจิกรรมสําหรับฝึกทักษะเพิม่เตมิ 
    นกัเรียนคน้หาโปรแกรมอ่ืนท่ีใชส้ร้างงานนาํเสนอแลว้นาํลกัษณะและคุณสมบติัของโปรแกรม

นั้นมาเปรียบเทียบกบั Microsoft PowerPoint 
 

9. ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
1. ไฟลง์านนาํเสนอท่ีสร้างจาก Microsoft PowerPoint 
2. กระดาษขนาด A4 
3. ส่ือส่ิงพิมพ ์เช่น หนงัสือ บทความ และเอกสารเก่ียวกบัโปรแกรม Microsoft PowerPoint 
4. ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เช่น คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เวบ็ไซต์ทางการศึกษา Hyperbook ท่ีนาํเสนอ

เก่ียวกบัลกัษณะและคุณสมบติัของ Microsoft PowerPoint 
5. สถานท่ี  เช่น  พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์การเรียนรู้ด้าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ 
6. บุคคล เช่น ผูป้กครอง ครู นกัวิชาการ เจา้หน้าท่ีห้องคอมพิวเตอร์ ผูเ้ช่ียวชาญดา้นเทคโนโลยี

สารสนเทศ ผูเ้ช่ียวชาญทางดา้น Microsoft PowerPoint  
7. หนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศ ม. 3 บริษทั สํานักพิมพ์วฒันาพานิช 

จาํกดั 
8. แบบฝึกทกัษะ รายวิชาพ้ืนฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศ ม. 3 บริษทั สํานักพิมพว์ฒันาพานิช 

จาํกดั 
9. คู่มือการสอน เทคโนโลยสีารสนเทศ ม. 3 บริษทั สาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช จาํกดั 
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10. บันทกึหลงัการจัดการเรียนรู้ 

 
1. ความสาํเร็จในการจดัการเรียนรู้        
      แนวทางการพฒันา         
2. ปัญหา/อุปสรรคในการจดัการเรียนรู้       
      แนวทางแกไ้ข         
3. ส่ิงท่ีไม่ไดป้ฏิบติัตามแผน        
     เหตุผล          
4. การปรับปรุงแผนการจดัการเรียนรู้       
                

 
                                                                                            ลงช่ือ     (ผู้สอน) 
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แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 11 
การเรียกใช้งานและหน้าต่างโปรแกรม Microsoft PowerPoint 

 
 
 

 

1. สาระสําคัญ 
 การเรียกใชง้าน Microsoft PowerPoint มีวิธีการเหมือนการเรียกใชง้านโปรแกรมทัว่ไป รูปแบบ
ของหน้าต่างโปรแกรม Microsoft PowerPoint มีลกัษณะคลา้ยกบัโปรแกรมอ่ืน ๆ ท่ีสร้างและพฒันาโดย
บริษทัไมโครซอฟท ์
 

2. ตัวช้ีวัดช้ันปี 
ใชค้อมพิวเตอร์ช่วยสร้างช้ินงานจากจินตนาการหรืองานท่ีทาํในชีวิตประจาํวนัตามหลกัการทาํ

โครงงานอยา่งมีจิตสาํนึกและความรับผดิชอบ (ง 3.1 ม. 3/4) 
 

3. จดุประสงค์การเรียนรู้  

1. อธิบายวธีิการเรียกใชง้านและส่วนประกอบของหนา้ต่างโปรแกรม Microsoft PowerPoint ได ้(K) 
2. มีความรอบคอบในการเรียกใชง้าน Microsoft PowerPoint (A) 
3. มีทกัษะในการเรียกใชง้าน Microsoft PowerPoint (P) 

 

4. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 

 

 
 

ด้านความรู้ (K) ด้านคุณธรรม จริยธรรม
และค่านิยม (A) ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

1. การตอบคาํถาม การอธิบาย  
    และการวิเคราะห์ 
2. สงัเกตการเรียกใชง้าน 
    Microsoft PowerPoint 
3. ตรวจการบนัทึกส่วนประกอบ 
    ของหนา้ต่างโปรแกรม  
    Microsoft PowerPoint 

1. สงัเกตความรอบคอบในการ 
    ปฏิบติักิจกรรม 
2. สงัเกตการดูแลรักษา 
    คอมพิวเตอร์ภายหลงัการ 
    ใชง้าน 

1. สงัเกตทกัษะการใช ้
    คอมพิวเตอร์เรียกใชง้าน  
    Microsoft PowerPoint 
2. สงัเกตการใชท้กัษะการ 
    แสวงหาความรู้ในการ          
    คน้ขอ้มูล 

สาระที ่3 เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร  ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 Microsoft PowerPoint  เวลา 2 ช่ัวโมง 
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 5. สาระการเรียนรู้ 
 การสร้างช้ินงานดว้ย Microsoft PowerPoint 
 – การเรียกใชง้านและหนา้ต่างโปรแกรม 

 

6. แนวทางบูรณาการ 
ภาษาไทย การตอบคาํถาม การอธิบาย การวิเคราะห์  
คณิตศาสตร์ การคาํนวณสดัส่วนของส่วนประกอบต่าง ๆ ในหนา้ต่างโปรแกรม  
 Microsoft PowerPoint 
วิทยาศาสตร์ การศึกษาปฏิกิริยาโตต้อบของหนา้ต่างโปรแกรม Microsoft 

PowerPoint เม่ือคลิกท่ีส่วนประกอบต่าง ๆ 
สงัคมศึกษาฯ การมีสติและสมาธิในการสงัเกตส่วนประกอบต่าง ๆ ของหนา้ต่าง

โปรแกรม Microsoft PowerPoint 
ภาษาต่างประเทศ การสาํรวจส่วนประกอบของหนา้ต่างโปรแกรมท่ีมีปุ่มหรือไอคอน

เป็นคาํสัง่ภาษาองักฤษ 
 

7. กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
 

ขั้นที ่1 ขั้นนําเข้าสู่บทเรียน 
ครูให้นักเรียนพิจารณางานนําเสนอด้วย Microsoft PowerPoint แล้วถามคาํถามเพื่อกระตุ้น

ความคิดและความสนใจของนกัเรียน เช่น ส่ิงใดช่วยดึงดูดความสนใจในการสร้างช้ินงานน้ี 
 

ขั้นที ่2 ขั้นสอน 
 ช่ัวโมงท่ี 1 การเรียกใช้งานและหน้าต่างโปรแกรม 
 1. ครูตรวจบนัทึกความรู้/ใหน้กัเรียนนาํคาํถามมาร่วมกนัสนทนาเก่ียวกบังานท่ีมอบหมายใหท้าํ 

2. ครูอธิบายเก่ียวกับหลักการสร้างงานนําเสนอด้วย Microsoft PowerPoint แล้วให้นักเรียน
ซกัถามขอ้สงสยั 
 3. ครูนาํเสนองานบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ แลว้ถามคาํถามเพ่ือกระตุน้ความคิดและความสนใจ
ของนกัเรียน เช่น นกัเรียนคิดวา่ตวัอยา่งงานนาํเสนอช้ินน้ีเป็นงานนาํเสนอท่ีดีหรือไม่ อยา่งไร  

4. นกัเรียนร่วมกนัวิเคราะห์หลกัการสร้างงานนาํเสนอดว้ย Microsoft PowerPoint แลว้สรุปผล 
 5.  ครูเสริมความรู้อาเซียนเกี่ยวกับการผลิตจอภาพในประเทศสมาชิกอาเซียน เช่น บริษัทผลิต
จอภาพพลาสมา ประเทศสิงคโปร์ จัดงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์จอภาพพลาสมาอนุกรม คุโร (Kuro) เพื่อวาง
จําหน่ายในท้องตลาด ซ่ึงมีขนาด 42, 50 และ60 นิ้ว โดยจัดงาน ณ ศูนย์ประชุมซันเทกซ์ซิตี้ ประเทศ
สิงคโปร์ 

6. ครูเปิดคอมพิวเตอร์เพ่ือเรียกใชง้าน Microsoft PowerPoint แลว้ให้นกัเรียนสังเกต ผลดักนัถาม
และตอบคาํถามเก่ียวกบัการเรียกใชง้าน Microsoft PowerPoint  
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 7. นักเรียนร่วมกนัวิเคราะห์วิธีการเรียกใช้ Microsoft PowerPoint แล้วส่งตวัแทนสาธิตวิธีการ 
เรียกใช ้ Microsoft PowerPoint หนา้ชั้นเรียน 
 8. ครูอธิบายเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการเรียกใชง้าน Microsoft PowerPoint แลว้ใหน้กัเรียนซกัถามขอ้สงสยั 
และศึกษาเร่ือง การเรียกใช้งาน Microsoft PowerPoint จากหนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน  เทคโนโลยี
สารสนเทศ ม. 3 
 9. ครูเสริมความรู้อาเซียนเกี่ยวกับการใช้ Microsoft Officeในประเทศสมาชิกอาเซียน เช่น @ASK 
Training และ Intellisoft เป็นสถาบันท่ีมกีารฝึกสอนเกีย่วกบั Microsoft Office 2010 ในประเทศสิงคโปร์ 

ช่ัวโมงท่ี 2  การเรียกใช้งานและหน้าต่างโปรแกรม (ต่อ) 
1. ให้นักเรียนขีดเส้นแบ่งคร่ึงกระดาษขนาด A4 แล้ววาดภาพหน้าต่างโปรแกรม Microsoft 

PowerPoint ดา้นบนของกระดาษแผน่นั้น โดยหา้มเปิดจอคอมพิวเตอร์ 
2. นกัเรียนวาดภาพหนา้ต่างโปรแกรม Microsoft PowerPoint ดา้นบนของกระดาษขนาด A4 แลว้

สลบักระดาษขนาด A4 กบัเพ่ือน เขียนช่ือส่วนประกอบของหน้าต่างโปรแกรม Microsoft PowerPoint 
ดา้นล่าง และขีดเสน้เช่ือมโยงระหวา่งภาพกบัช่ือส่วนประกอบของหนา้ต่างโปรแกรมใหส้มัพนัธ์กนั 

3. ครูติดภาพหน้าต่างโปรแกรม Microsoft PowerPoint และอ่านส่วนประกอบของหน้าต่าง 
โปรแกรม  Microsoft PowerPoint ทีละช่ือ  แล้วให้นักเรียนผลัดกันออกมาช้ีและอธิบายหน้าท่ีของ 
ส่วนประกอบนั้น ๆ จากนั้นนกัเรียนสลบักระดาษ A4 กบัเพ่ือนอีกคร้ัง เพ่ือตรวจสอบความถูกตอ้ง 
 4 . ครูอธิบายเพ่ิม เติม เก่ียวกับหน้ าต่างโปรแกรม  Microsoft PowerPoint โดยบู รณ าการ
วิทยาศาสตร์ เร่ือง การศึกษาปฏิกิริยาโต้ตอบของหน้าต่างโปรแกรม Microsoft PowerPoint เม่ือคลิกท่ี
ส่วนประกอบต่าง ๆ และบูรณาการภาษาต่างประเทศ เร่ือง การสํารวจส่วนประกอบของหน้าต่าง
โปรแกรมท่ีมีปุ่มหรือไอคอนเป็นคาํสัง่ภาษาองักฤษ 
 5. นกัเรียนศึกษาเร่ือง หน้าต่างโปรแกรม Microsoft PowerPoint จากหนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน 
เทคโนโลยีสารสนเทศ ม. 3 แล้วเรียกใช้และสํารวจส่วนประกอบของหน้าต่างโปรแกรม Microsoft 
PowerPoint ดว้ยตนเอง 
 

ขั้นที ่3 ขั้นสรุป 
1. นักเรียนสรุปว่า การเรียกใชง้าน Microsoft PowerPoint เหมือนกบัการเลือกใชง้านโปรแกรม

ทัว่ ๆ ไป ซ่ึงสามารถทาํไดด้ว้ยการดบัเบิลคลิกท่ีไอคอนและการคลิกเลือกช่ือ Microsoft PowerPoint จาก
สตาร์ตเมนู 

2. นกัเรียนสรุปวา่ หนา้ต่างโปรแกรม Microsoft PowerPoint แบ่งเป็น 8 ส่วน ไดแ้ก่ แถบช่ือเร่ือง 
แถบเมนู แถบเคร่ืองมือ หน้าต่างรวมภาพน่ิง ภาพน่ิงหรือสไลด์ บนัทึกขอ้ความ มุมมอง และแถบแสดง
สถานะ 
 3. ครูมอบหมายงานให้นักเรียนไปศึกษาเร่ือง กล่องข้อความ การใช้แม่แบบและการใช้ภาพน่ิง     
จากหนังสือเรียน รายวิชาพืน้ฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศ  ม. 3 แล้วบันทึกความรู้ และให้นักเรียนตั้งคําถาม  
ที่สงสัยคนละ 1 คาํถาม (เพือ่นํามาร่วมกนัสนทนาในการเรียนคร้ังต่อไป) 
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ขั้นที ่4 ขั้นฝึกฝนนักเรียน 
1. นกัเรียนบนัทึกหนา้ท่ีของส่วนประกอบต่าง ๆ ของหน้าต่างโปรแกรม Microsoft PowerPoint 

ดา้นหลงัช่ือส่วนประกอบท่ีบนัทึกไวใ้นกระดาษขนาด A4 
2. นกัเรียนเรียกใชแ้ละสาํรวจส่วนประกอบต่าง ๆ ของหนา้ต่างโปรแกรม Microsoft PowerPoint 

ดว้ยตนเอง 
 3. นกัเรียนทาํแบบฝึกทกัษะ รายวิชาพ้ืนฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศ ม. 3 กิจกรรมท่ี 68 ออกแบบ
งานนาํเสนอ และกิจกรรมท่ี 69 ขั้นตอนและหนา้ต่าง  

 

ขั้นที ่5 ขั้นนําไปใช้ 
1. นกัเรียนสามารถเรียกใชง้าน Microsoft PowerPoint ได ้
2. นกัเรียนอธิบายส่วนประกอบของหนา้ต่างโปรแกรม Microsoft PowerPoint ได ้

 

8. กจิกรรมเสนอแนะ 
1. กจิกรรมสําหรับกลุ่มสนใจพเิศษ 
    นักเรียนสังเกตลกัษณะของหน้าต่างโปรแกรม Microsoft PowerPoint ของตนเอง ของเพื่อน 

และท่ีนําเสนอในโปรแกรมของหน่วยการเรียนรู้น้ีว่าเหมือนกันทุกจุดหรือไม่ หากพบความแตกต่าง       
ใหห้าเหตุผลวา่ทาํไมจึงแตกต่างกนั และสามารถแกไ้ขใหเ้หมือนกนัไดห้รือไม่ อยา่งไร 

2. กจิกรรมสําหรับฝึกทักษะเพิม่เตมิ 
    นักเรียนสํารวจคาํสั่งย่อยท่ีอยู่ในส่วนประกอบต่าง ๆ ของหน้าต่างโปรแกรม แล้วค้นหา

ประโยชน์ของคาํสัง่นั้น ๆ เพ่ิมเติม 
 

9. ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
1. กระดาษขนาด A4 
2. ภาพหนา้ต่างโปรแกรม Microsoft PowerPoint 
3. คอมพิวเตอร์ท่ีติดตั้ง Microsoft PowerPoint 
4. ส่ือส่ิงพิมพ ์เช่น หนงัสือ บทความ และเอกสารเก่ียวกบัโปรแกรม Microsoft PowerPoint 
5. ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เช่น คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เวบ็ไซต์ทางการศึกษา Hyperbook ท่ีนาํเสนอ

เก่ียวกบัการเรียกใชแ้ละหนา้ต่างโปรแกรม Microsoft PowerPoint 
6. สถานท่ี  เช่น  พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์การเรียนรู้ด้าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ 
7. บุคคล เช่น ผูป้กครอง ครู นกัวิชาการ เจา้หน้าท่ีห้องคอมพิวเตอร์ ผูเ้ช่ียวชาญดา้นเทคโนโลยี

สารสนเทศ ผูเ้ช่ียวชาญทางดา้น Microsoft PowerPoint  
8. หนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศ ม. 3 บริษทั สํานักพิมพ์วฒันาพานิช 

จาํกดั 
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9. แบบฝึกทกัษะ รายวิชาพ้ืนฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศ ม. 3 บริษทั สํานักพิมพว์ฒันาพานิช 
จาํกดั 

10. คู่มือการสอน เทคโนโลยสีารสนเทศ ม. 3 บริษทั สาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช จาํกดั 
 

10. บันทกึหลงัการจัดการเรียนรู้ 

 
1. ความสาํเร็จในการจดัการเรียนรู้        
      แนวทางการพฒันา         
2. ปัญหา/อุปสรรคในการจดัการเรียนรู้       
      แนวทางแกไ้ข         
3. ส่ิงท่ีไม่ไดป้ฏิบติัตามแผน        
     เหตุผล          
4. การปรับปรุงแผนการจดัการเรียนรู้       
                

 
                                                                                            ลงช่ือ     (ผู้สอน) 
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แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 12 
วตัถุ กล่องข้อความ แม่แบบ และภาพน่ิงใน Microsoft PowerPoint 

 
 
 

 

1. สาระสําคัญ 
 กล่องขอ้ความเป็นวตัถุท่ีใชส้าํหรับพิมพข์อ้มูลท่ีตอ้งการนาํเสนอ โดยผูส้ร้างงานนาํเสนอสามารถ
พิมพแ์ละจดัการกบักล่องขอ้ความได ้
 แม่แบบเป็นเคร่ืองมือช่วยในการออกแบบและสร้างงานนาํเสนอแบบสาํเร็จรูป ส่วนการสร้าง
ภาพน่ิงเป็นการเพ่ิมพ้ืนท่ีในการนาํเสนอขอ้มูล  
 

2. ตัวช้ีวัดช้ันปี 
 ใชค้อมพิวเตอร์ช่วยสร้างช้ินงานจากจินตนาการหรืองานท่ีทาํในชีวิตประจาํวนัตามหลกัการทาํ
โครงงานอยา่งมีจิตสาํนึกและความรับผดิชอบ (ง 3.1 ม. 3/4) 

 

3. จดุประสงค์การเรียนรู้  

1. อธิบายวิธีการพิมพข์อ้ความ เปล่ียนแม่แบบ และสร้างภาพน่ิงได ้(K) 
2. มีความรับผดิชอบและความคิดสร้างสรรคใ์นการเลือกใชแ้ม่แบบและตกแต่งกล่องขอ้ความ (A) 
3. มีทกัษะในการสร้างช้ินงานนาํเสนอดว้ย Microsoft PowerPoint (P) 

 

4. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 

 
 
 
 
 
 

ด้านความรู้ (K) ด้านคุณธรรม จริยธรรม
และค่านิยม (A) ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

1. สงัเกตการตอบคาํถามและ 
    การอธิบาย 
2. ตรวจผลงานการสร้างงาน 
    นาํเสนอดว้ย Microsoft  
    PowerPoint 

1. สงัเกตความคิดสร้างสรรคใ์น 
    การเลือกใชแ้ม่แบบและตกแต่ง
    กล่องขอ้ความ 
2. สงัเกตความรับผดิชอบในการ 
    ปฏิบติักิจกรรม 

1. สงัเกตทกัษะในการใช ้ 
    Microsoft PowerPoint  
    สร้างงานนาํเสนอ 
2. สงัเกตการใชท้กัษะการ 
    แกปั้ญหาในการทาํงาน 

สาระที ่3 เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร  ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 Microsoft PowerPoint  เวลา 2 ช่ัวโมง 
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 5. สาระการเรียนรู้ 
 การสร้างช้ินงานดว้ย Microsoft PowerPoint 
 – กล่องขอ้ความ 
 – การใชแ้ม่แบบและการสร้างภาพน่ิง 
 

6. แนวทางบูรณาการ 
 ภาษาไทย การตอบคาํถาม การอธิบาย 
 วิทยาศาสตร์ การเลือกใชแ้ม่แบบท่ีเหมาะสมกบัการนาํเสนอขอ้มูลดา้น 
  วิทยาศาสตร์ 
 สงัคมศึกษาฯ การเห็นคุณค่าของตนเองเม่ือสร้างงานนาํเสนอจาก Microsoft  
  PowerPoint ได ้

สุขศึกษาฯ การใชเ้วลาวา่งเพื่อฝึกทกัษะการสร้างช้ินงานดว้ย Microsoft  
 PowerPoint  
ศิลปะ การเลือกใชแ้ม่แบบท่ีเหมาะสมกบัขอ้มูลท่ีตอ้งการนาํเสนอ 
 

7. กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
 

ขั้นที ่1 ขั้นนําเข้าสู่บทเรียน 
ครูถามคาํถามเพ่ือกระตุ้นความคิดและความสนใจของนักเรียน เช่น การนําเสนอข้อมูลใน

รูปแบบตวัอกัษรมีวธีิการอยา่งไร 
 

ขั้นที ่2 ขั้นสอน 
 ช่ัวโมงท่ี 1 กล่องข้อความ 
 1. ครูตรวจบนัทึกความรู้/ใหน้กัเรียนนาํคาํถามมาร่วมกนัสนทนาเก่ียวกบังานท่ีมอบหมายใหท้าํ 
 2. ครูอธิบายเก่ียวกบักล่องขอ้ความ โดยบูรณาการสังคมศึกษาฯ เร่ือง การเห็นคุณค่าของตนเอง
เม่ือสร้างงานนาํเสนอจาก Microsoft PowerPoint ได ้
 3. ครูสาธิตวิธีสร้างกล่องขอ้ความใหน้กัเรียนดูและซกัถามขอ้สงสยั 
 4. นักเรียนศึกษาเร่ือง กล่องขอ้ความ จากหนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศ    
ม. 3 แลว้ฝึกสร้างกล่องขอ้ความทีละขั้นตอน 
 5. ครูแบ่งนักเรียนเป็น 3 กลุ่ม โดยให้นกัเรียนแต่ละกลุ่มคน้หาความรู้เก่ียวกบัส่วนประกอบของ
กล่องขอ้ความ แลว้ใหต้วัแทนกลุ่ม กลุ่มละ 1 คน สาธิตวิธีการใชง้านกล่องขอ้ความ ดงัต่อไปน้ี 
     – กลุ่มท่ี 1 สาธิตวิธีการพิมพข์อ้ความลงในกล่องขอ้ความ  
     – กลุ่มท่ี 2 สาธิตวิธีการหมุนกล่องขอ้ความ  
     – กลุ่มท่ี 3 สาธิตวิธีขยายและลดขนาดกล่องขอ้ความ  
 6. นกัเรียนสมาชิกกลุ่มคนอ่ืน ๆ ปฏิบติัตามขั้นตอนท่ีเพ่ือนสาธิต 
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 7. ครูสาธิตวิธีเรียกใชห้นา้ต่างจดัรูปแบบกล่องขอ้ความ แลว้ใหน้กัเรียนฝึกจดัรูปแบบ         กล่อง
ขอ้ความของตนเอง 

ช่ัวโมงท่ี 2  การใช้แม่แบบและการสร้างภาพน่ิง (ต่อ) 
 1. ให้นักเรียนคน้หาขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบัความหมายและลกัษณะของการใชแ้ม่แบบและการ
สร้างภาพน่ิง 
 2. ครูสุ่มเลือกตวัแทนนักเรียนอธิบายความหมายและลกัษณะของการใชแ้ม่แบบและการสร้าง
ภาพน่ิง 
 3. ครูอธิบายเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการใชแ้ม่แบบและการสร้างภาพน่ิง โดยบูรณาการวิทยาศาสตร์ เร่ือง 
การเลือกใช้แม่แบบท่ีเหมาะสมกบัการนาํเสนอขอ้มูลดา้นวิทยาศาสตร์ และบูรณาการศิลปะ เร่ือง การ
เลือกใชแ้ม่แบบท่ีเหมาะสมกบัขอ้มูลท่ีตอ้งการนาํเสนอ แลว้ร่วมกนัแสดงความคิดเห็น 
 4. ครูสาธิตวิธีการเรียกใชแ้ม่แบบและการสร้างภาพน่ิงใหน้กัเรียนดูและซกัถามขอ้สงสยั แลว้ฝึก
ปฏิบติัตาม 

5. นกัเรียนสร้างงานนาํเสนอ 2 ภาพน่ิงดว้ยแม่แบบท่ีตนเองชอบ โดยภาพน่ิงท่ี 1 นาํเสนอขอ้มูล
ส่วนตวัของตนเอง และภาพน่ิงท่ี 2 นาํเสนอขอ้มูลของโรงเรียน 
 6. นกัเรียนจบัคู่กบัเพ่ือน แลว้ตรวจสอบงานนาํเสนอท่ีเพ่ือนสร้าง 
 

ขั้นที ่3 ขั้นสรุป 
1. นกัเรียนสรุปวิธีการพิมพข์อ้ความใน Microsoft PowerPoint วา่ จะตอ้งพิมพล์งในกล่องขอ้ความ

เท่านั้น ไม่สามารถพิมพล์งบนภาพน่ิงหรือพ้ืนท่ีใชง้านโดยตรงเหมือนโปรแกรมอ่ืน 
2. นกัเรียนสรุปวิธีการเปล่ียนแม่แบบและการเพิ่มภาพน่ิงวา่ สามารถสัง่ไดจ้ากคาํสัง่บนแถบเมนู

ของหนา้ต่างโปรแกรม Microsoft PowerPoint  

 3. ครูมอบหมายงานให้นักเรียนไปศึกษาเร่ือง มุมมอง การแทรกรูปภาพ การบันทึก และการพิมพ์     
จากหนังสือเรียน รายวิชาพืน้ฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศ  ม. 3 แล้วบันทึกความรู้ และให้นักเรียนตั้งคําถาม  
ที่สงสัยคนละ 1 คาํถาม (เพือ่นํามาร่วมกนัสนทนาในการเรียนคร้ังต่อไป) 
 

ขั้นที ่4 ขั้นฝึกฝนนักเรียน 
1. นกัเรียนสร้างงานนาํเสนอดว้ย Microsoft PowerPoint โดยนาํเสนอขอ้มูลท่ีตนเองสนใจ แลว้

แลกเปล่ียนกนัศึกษากบัเพ่ือน 
2. นกัเรียนคน้หาเทคนิคในการตกแต่งกล่องขอ้ความ แม่แบบ และภาพน่ิงใน Microsoft PowerPoint  

 3. นกัเรียนทาํแบบฝึกทกัษะ รายวชิาพ้ืนฐาน เทคโนโลยสีารสนเทศ ม. 3 กิจกรรมท่ี 70 ใช่หรือไม่ใช่ 
กิจกรรมท่ี 71 เรียกใชแ้ละเลือกแม่แบบ และกิจกรรมท่ี 72 เพ่ิมภาพน่ิง 
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ขั้นที ่5 ขั้นนําไปใช้ 
1. นกัเรียนพิมพข์อ้ความ เปล่ียนแม่แบบ และเพิ่มภาพน่ิงได ้
2. นกัเรียนสร้างงานนาํเสนอเพ่ือนาํเสนอขอ้มูลเบ้ืองตน้ของตนเองได ้

 

8. กจิกรรมเสนอแนะ 
1. กจิกรรมสําหรับกลุ่มสนใจพเิศษ 
    – นกัเรียนศึกษาเพิ่มเติมเก่ียวกบัวิธีการดาวน์โหลดแม่แบบ Microsoft PowerPoint จากอินเทอร์เน็ต

เพ่ือติดตั้งลงในคอมพิวเตอร์ของตนเอง 
   – นกัเรียนศึกษาเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการสร้างแม่แบบโดยใชข้อ้มูลภาพของตนเอง ทดลองปฏิบติั 

แลว้นาํมาประกอบในการสร้างช้ินงานดว้ย Microsoft PowerPoint 
2. กจิกรรมสําหรับฝึกทักษะเพิม่เตมิ 
    นกัเรียนทดลองใชง้านคาํสั่งรูปแบบเก่ียวกบัภาพน่ิง แลว้สังเกตการเปล่ียนแปลงของภาพน่ิง     

ท่ีนาํเสนอบนหนา้จอคอมพิวเตอร์ 
 

9. ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
1. คอมพิวเตอร์ท่ีติดตั้งโปรแกรม Microsoft PowerPoint 
2. ส่ือส่ิงพิมพ ์เช่น หนงัสือ บทความ และเอกสารเก่ียวกบัโปรแกรม Microsoft PowerPoint 
3. ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เช่น คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เวบ็ไซต์ทางการศึกษา Hyperbook ท่ีนาํเสนอ

เก่ียวกบัวตัถุ กล่องขอ้ความ แม่แบบ และภาพน่ิงใน Microsoft PowerPoint 
4. สถานท่ี  เช่น  พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์การเรียนรู้ด้าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ 
5. บุคคล เช่น ผูป้กครอง ครู นกัวิชาการ เจา้หน้าท่ีห้องคอมพิวเตอร์ ผูเ้ช่ียวชาญดา้นเทคโนโลยี

สารสนเทศ ผูเ้ช่ียวชาญทางดา้น Microsoft PowerPoint  
6. หนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศ ม. 3 บริษทั สํานักพิมพ์วฒันาพานิช 

จาํกดั 
7. แบบฝึกทกัษะ รายวิชาพ้ืนฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศ ม. 3 บริษทั สํานักพิมพว์ฒันาพานิช 

จาํกดั 
8. คู่มือการสอน เทคโนโลยสีารสนเทศ ม. 3 บริษทั สาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช จาํกดั 
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10. บันทกึหลงัการจัดการเรียนรู้ 

 
1. ความสาํเร็จในการจดัการเรียนรู้        
      แนวทางการพฒันา         
2. ปัญหา/อุปสรรคในการจดัการเรียนรู้       
      แนวทางแกไ้ข         
3. ส่ิงท่ีไม่ไดป้ฏิบติัตามแผน        
     เหตุผล          
4. การปรับปรุงแผนการจดัการเรียนรู้       
                

 
                                                                                            ลงช่ือ     (ผู้สอน) 
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แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 13 
มุมมอง การแทรกรูปภาพ การบันทกึและการพมิพ์เอกสารใน Microsoft PowerPoint 

 
 
 

 

1. สาระสําคัญ 
 มุมมองเป็นคาํสั่งท่ีช่วยให้ผูส้ร้างงานนาํเสนอสามารถสร้างงานไดส้ะดวกมากยิ่งข้ึน การแทรก
รูปภาพเป็นการเพ่ิมภาพน่ิงและสัญลกัษณ์ลงในพ้ืนท่ีใชง้านเพ่ือให้เกิดความน่าสนใจ การบนัทึกช่วยให้
ผูส้ร้างงานนาํเสนอสามารถกลบัมาแกไ้ขงานไดใ้นอนาคต และการพิมพเ์อกสารใน Microsoft PowerPoint 
เป็นการนาํเสนองานในรูปแบบของเอกสารส่ิงพิมพ ์
 

2. ตัวช้ีวัดช้ันปี 
 ใชค้อมพิวเตอร์ช่วยสร้างช้ินงานจากจินตนาการหรืองานท่ีทาํในชีวิตประจาํวนัตามหลกัการทาํ
โครงงานอยา่งมีจิตสาํนึกและความรับผดิชอบ (ง 3.1 ม. 3/4) 

 

3. จดุประสงค์การเรียนรู้  

1. อธิบายประโยชนข์องมุมมอง การแทรกรูปภาพ การบนัทึก และการพิมพเ์อกสารใน Microsoft  
    PowerPoint ได ้(K) 
2. มีความรับผดิชอบ ความขยนัและอดทนในการสร้างงานนาํเสนอดว้ย Microsoft PowerPoint (A) 
3. มีทกัษะในการเปล่ียนมุมมอง แทรกรูปภาพ บนัทึก และพิมพเ์อกสารใน Microsoft  
    PowerPoint (P) 

 

4. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 

ด้านความรู้ (K) ด้านคุณธรรม จริยธรรม
และค่านิยม (A) ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

1. สงัเกตการแสดงความคิดเห็น  
    การสรุป และการนาํเสนอ 
    ขอ้มลู 
2. ตรวจผลงานการสร้างงาน 
    นาํเสนอดว้ย Microsoft  
    PowerPoint 

1. สงัเกตความรับผิดชอบและ 
    ความขยนัและอดทนในการ  
    สร้างงานนาํเสนอ  
2. สงัเกตการเลือกงานนาํเสนอ 
    ท่ีเหมาะสมและถูกตอ้ง 

1. สงัเกตทกัษะการสร้างงาน 
    นาํเสนอดว้ย Microsoft  
    PowerPoint 
2. สงัเกตพฤติกรรมการทาํงาน 
    ร่วมกบัผูอ่ื้น 

สาระที ่3 เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร  ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 Microsoft PowerPoint  เวลา 2 ช่ัวโมง 
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 5. สาระการเรียนรู้ 
 การสร้างช้ินงานดว้ย Microsoft PowerPoint 
 – มุมมอง 
 – การแทรกรูปภาพ 
 – การบนัทึกและการพิมพ ์
 

6. แนวทางบูรณาการ 
 ภาษาไทย  การแสดงความคิดเห็น การสรุป การนาํเสนอขอ้มูล 

คณิตศาสตร์  การคาํนวณจาํนวนกระดาษท่ีตอ้งใชใ้นการพิมพเ์อกสารดว้ย  
Microsoft PowerPoint 

วิทยาศาสตร์ การศึกษาเก่ียวกบัเทคโนโลยชีีวภาพท่ีช่วยในการทาํงานของ 
 ผูส้ร้างงานนาํเสนอ 

สงัคมศึกษาฯ การเลือกสร้างงานนาํเสนอท่ีถูกตอ้งตามหลกัธรรม 
ศิลปะ การแทรกรูปภาพเพ่ือเพ่ิมความน่าสนใจใหก้บังานนาํเสนอ 
ภาษาต่างประเทศ การแต่งประโยคภาษาองักฤษง่าย ๆ เพ่ือนาํเสนองานท่ีเป็น 
 มาตรฐานสากล 
 

7. กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
 

ขั้นที ่1 ขั้นนําเข้าสู่บทเรียน 
ครูถามคําถามเพ่ือกระตุ้นความคิดและความสนใจของนักเรียน  เช่น  เม่ือเปิด Microsoft  

PowerPoint คร้ังแรกจะปรากฏมุมมองลกัษณะใด 
 

ขั้นที ่2 ขั้นสอน 
 ช่ัวโมงท่ี 1 มุมมองและการแทรกรูปภาพ 
 1. ครูตรวจบนัทึกความรู้/ใหน้กัเรียนนาํคาํถามมาร่วมกนัสนทนาเก่ียวกบังานท่ีมอบหมายใหท้าํ 
 2. ครูอธิบายเก่ียวกับมุมมอง พร้อมกับสาธิตวิธีการเปล่ียนมุมมอง Microsoft PowerPoint ให้
นกัเรียนดูและซกัถามขอ้สงสยั 
 3. นกัเรียนศึกษาเร่ือง มุมมอง จากหนงัสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศ ม. 3 แลว้
สรุปความรู้ 
 4. นักเรียนปฏิบัติการเปล่ียนมุมมองการนําเสนอ แล้วผลดักันบอกหน้าท่ีและประโยชน์ของ
มุมมองการนาํเสนอในแต่ละรูปแบบ 
 5. นกัเรียนสาํรวจคาํสั่งยอ่ยในคาํสั่งแทรกรูปภาพบนแถบเมนู แลว้สร้างแผนผงัแสดงการแทรก
รูปภาพใน Microsoft PowerPoint 
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 6. ครูอธิบายเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการแทรกรูปภาพ โดยบูรณาการศิลปะ เร่ือง การแทรกรูปภาพเพ่ือ
เพ่ิมความน่าสนใจใหก้บังานนาํเสนอ  
 7. ครูสาธิตวิธีการแทรกรูปภาพ แลว้ให้นักเรียนศึกษาเร่ือง การแทรกรูปภาพ จากหนงัสือเรียน 
รายวิชาพ้ืนฐาน เทคโนโลยสีารสนเทศ ม. 3 แลว้สรุปความรู้ 
 8. ครูแบ่งนักเรียนเป็น 3 กลุ่ม แล้วให้ตวัแทนกลุ่ม กลุ่มละ 1 คน สาธิตวิธีการแทรกรูปภาพ 
ดงัต่อไปน้ี 
     – กลุ่มท่ี 1 สาธิตวิธีการแทรกภาพตดัปะ  
     – กลุ่มท่ี 2 สาธิตวิธีการแทรกรูปภาพจากแฟ้ม  
     – กลุ่มท่ี 3 สาธิตวิธีการแทรกอกัษรศิลป์หรือ WordArt  
 9. นกัเรียนสมาชิกกลุ่มคนอ่ืน ๆ ปฏิบติัตามขั้นตอนท่ีเพ่ือนสาธิต 
 10. นักเรียนทาํแบบฝึกทกัษะ รายวิชาพ้ืนฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศ ม. 3 กิจกรรมท่ี 73 สังเกต       
3 มุมมอง และกิจกรรมท่ี 74 แทรกรูปภาพ  

ช่ัวโมงท่ี 2  การบันทึกและการพมิพ์ 
1. ครูถามคาํถามเพ่ือกระตุ้นความคิดและความสนใจของนักเรียน เช่น การบันทึกไฟล์งาน

นาํเสนอท่ีสร้างดว้ย Microsoft PowerPoint มีวิธีการอยา่งไร 
2. ครูอธิบายเก่ียวกบัการบนัทึกและการพิมพ ์โดยบูรณาการคณิตศาสตร์ เร่ือง การคาํนวณจาํนวน 

กระดาษท่ีตอ้งใชใ้นการพิมพเ์อกสารดว้ย Microsoft PowerPoint 
 3. ครูสาธิตวิธีการบนัทึกไฟลง์านใหน้กัเรียนดูและซกัถามขอ้สงสยั 
 4.  ครูเสริมความรู้อาเซียนเกี่ยวกับการสร้างงานนําเสนอด้วย Microsoft PowerPoint ในประเทศ
สมาชิกอาเซียน เช่น สถาบันการศึกษาของประเทศไทยจัดทํางานนําเสนอเกี่ยวกับอาเซียนศึกษาด้วย 
Microsoft PowerPoint 
 5. นกัเรียนบนัทึกไฟลง์านนาํเสนอท่ีกลุ่มสร้างตลอดระยะเวลาในการสร้างดว้ยการคลิกท่ีไอคอน 
บนัทึกบนแถบเมนู 
 6. ครูให้ยเูอสบีแฟลชไดรฟ์แก่ตวัแทนนักเรียน แลว้ให้ใชค้าํสั่งบนัทึกเป็น เพ่ือบนัทึกไฟล์งาน
นาํเสนอของกลุ่มตนเองลงในยเูอสบีแฟลชไดรฟ์ 
 7. ครูถามคาํถามเพ่ือกระตุ้นความคิดและความสนใจของนักเรียน เช่น การพิมพ์งานนําเสนอ             
มีประโยชนอ์ยา่งไร 
 8. ให้นกัเรียนศึกษาการพิมพ ์จากหนงัสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศ ม. 3 แลว้
ผลดักนัซกัถามและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัประโยชนข์องลกัษณะงานพิมพใ์นแต่ละรูปแบบ 
 9. ครูสาธิตวิธีการเรียกใชห้น้าต่างการพิมพ ์พร้อมกบัอธิบายการตั้งค่าการพิมพ ์แลว้ให้นกัเรียน
พิมพง์านนาํเสนอดว้ย Microsoft PowerPoint 
 10. นักเรียนทาํใบงานท่ี 4 เทคโนโลยีสารสนเทศ ม. 3 เร่ือง การสร้างงานนําเสนอด้วย Microsoft 
PowerPoint  หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4 Microsoft PowerPoint  แลว้ปฏิบติัตามขั้นตอนต่อไปน้ี  
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 1) ให้นักเรียนเลือกสร้างงานนาํเสนอในเร่ืองท่ีตนเองสนใจจากหัวขอ้สัตวเ์ล้ียงของขา้พเจา้ 
งานอดิเรกท่ีรัก และอาชีพท่ีใฝ่ฝัน 

 2) งานนาํเสนอจะตอ้งมีไม่นอ้ยกวา่ 5 ภาพน่ิง 
 3) ขอ้มูลท่ีนาํเสนอจะตอ้งมีทั้งรูปแบบของตวัอกัษรและรูปภาพ 
 4) เม่ือนกัเรียนสร้างงานนาํเสนอเสร็จใหแ้จง้ครูเพ่ือตรวจสอบก่อนใชค้าํสัง่พิมพเ์อกสาร 
11. ครูสุ่มเลือกตวัแทนนักเรียนนําเสนอช้ินงานท่ีสร้างด้วย Microsoft PowerPoint หัวข้อละ  

1–2 คน ส่วนนกัเรียนคนอ่ืน ๆ เปรียบเทียบช้ินงานของตนเองกบัของเพื่อน แลว้ร่วมกนัแสดงความคิดเห็น 
 

ขั้นที ่3 ขั้นสรุป 
1. นกัเรียนร่วมกนัสรุปว่า มุมมองช่วยเพ่ิมความสะดวกให้แก่การสร้างช้ินงานนาํเสนอและช่วย

นาํเสนองานแก่ผูรั้บขอ้มูล และการแทรกรูปภาพช่วยเพ่ิมความน่าสนใจและทาํใหผู้รั้บขอ้มูลเขา้ใจงานมาก
ยิง่ข้ึน 

2. นกัเรียนร่วมกนัสรุปว่า การบนัทึกช่วยให้สามารถแกไ้ขและจดัการกบังานนาํเสนอเดิมไดใ้น
อนาคต และการพิมพช่์วยนาํเสนองานในรูปแบบส่ิงพิมพ ์
 3. ครูมอบหมายงานให้นักเรียนไปศึกษาเร่ือง ตัวอย่างการสร้างงานนําเสนองานด้วย Microsoft  
PowerPoint จากหนังสือเรียน รายวชิาพืน้ฐาน เทคโนโลยสีารสนเทศ  ม. 3 แล้วบันทึกความรู้ และให้นักเรียน
ตั้งคาํถามท่ีสงสัยคนละ 1 คาํถาม (เพือ่นํามาร่วมกนัสนทนาในการเรียนคร้ังต่อไป) 
 

ขั้นที ่4 ขั้นฝึกฝนนักเรียน 
1. นกัเรียนคน้หาขอ้มูลเพ่ิมเติม แลว้รวบรวมงานนาํเสนอของเพ่ือนท่ีเลือกสร้างงานนาํเสนอใน

หวัขอ้เดียวกนัใหเ้ป็นไฟลง์านเดียวกนั แลว้ใชมุ้มมองเอกสารช่วยในการจดัเรียงภาพน่ิงใหม่ 
2. นักเรียนพิมพเ์อกสารจากงานนาํเสนอของตนเองในหลาย ๆ รูปแบบ แลว้สรุปว่ารูปแบบใด

เหมาะสาํหรับนาํเสนองานแบบใด 
3. นักเรียนทาํใบงานท่ี 4 เทคโนโลยีสารสนเทศ ม. 3 เร่ือง การสร้างงานนําเสนอด้วย Microsoft 

PowerPoint  หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4 Microsoft PowerPoint   
 4. นกัเรียนทาํแบบฝึกทกัษะ รายวิชาพ้ืนฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศ ม. 3 กิจกรรมท่ี 75 เก็บไวเ้พื่อ
ใชง้าน และกิจกรรมท่ี 76 หนา้ต่างการพมิพ ์
 

ขั้นที ่5 ขั้นนําไปใช้ 
1. นกัเรียนสามารถเปล่ียนมุมมองเอกสาร แทรกรูปภาพ บนัทึก และพิมพเ์อกสารจาก Microsoft 

PowerPoint ได ้
2. นกัเรียนสร้างงานนาํเสนอดว้ย Microsoft PowerPoint ในหวัขอ้ท่ีตนเองสนใจได ้ 

 
 
 
 
 



คู่มือครู แผนการจดัการเรียนรู้ เทคโนโลยสีารสนเทศ ม. 3   113 
 

8. กจิกรรมเสนอแนะ 
1. กจิกรรมสําหรับกลุ่มสนใจพเิศษ 
    นักเรียนค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับอุปกรณ์เทคโนโลยีท่ีสนับสนุนการนําเสนองานด้วย 

Microsoft PowerPoint แลว้แลกเปล่ียนขอ้มูลกบัเพ่ือน 
2. กจิกรรมสําหรับฝึกทักษะเพิม่เตมิ 
    นักเรียนค้นหาเทคนิคการสร้างงานนําเสนอด้วย Microsoft PowerPoint ทดลองปฏิบัติตาม 

แลว้นาํขอ้มลูท่ีไดม้าแลกเปล่ียนกนัฝึกปฏิบติักบัเพ่ือน 
 

9. ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
1. คอมพิวเตอร์ท่ีเช่ือมต่อ Microsoft PowerPoint  
2. ยเูอสบีแฟลชไดรฟ์ 
3. ส่ือส่ิงพิมพ ์เช่น หนงัสือ บทความ และเอกสารเก่ียวกบัโปรแกรม Microsoft PowerPoint 
4. ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เช่น คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เวบ็ไซต์ทางการศึกษา Hyperbook ท่ีนาํเสนอ

เก่ียวกบัมุมมอง การแทรกรูปภาพ การบนัทึก และการพิมพเ์อกสารใน Microsoft PowerPoint 
5. สถานท่ี  เช่น  พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์การเรียนรู้ด้าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ 
6. บุคคล เช่น ผูป้กครอง ครู นกัวิชาการ เจา้หน้าท่ีห้องคอมพิวเตอร์ ผูเ้ช่ียวชาญดา้นเทคโนโลยี

สารสนเทศ ผูเ้ช่ียวชาญทางดา้น Microsoft PowerPoint  
7. หนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศ ม. 3 บริษทั สํานักพิมพ์วฒันาพานิช 

จาํกดั 
8. แบบฝึกทกัษะ รายวิชาพ้ืนฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศ ม. 3 บริษทั สํานักพิมพว์ฒันาพานิช 

จาํกดั 
9. คู่มือการสอน เทคโนโลยสีารสนเทศ ม. 3 บริษทั สาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช จาํกดั 
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10. บันทกึหลงัการจัดการเรียนรู้ 

 
1. ความสาํเร็จในการจดัการเรียนรู้        
      แนวทางการพฒันา         
2. ปัญหา/อุปสรรคในการจดัการเรียนรู้       
      แนวทางแกไ้ข         
3. ส่ิงท่ีไม่ไดป้ฏิบติัตามแผน        
     เหตุผล          
4. การปรับปรุงแผนการจดัการเรียนรู้       
                

 
                                                                                            ลงช่ือ     (ผู้สอน) 
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แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 14 
ตัวอย่างการสร้างงานนําเสนอด้วย Microsoft PowerPoint 

 
 
 

 

1. สาระสําคัญ 
 การสร้างงานนาํเสนอดว้ย Microsoft PowerPoint สามารถประยุกตใ์ชเ้ทคนิคต่าง ๆ เพื่อส่งเสริม
การนาํเสนอไดห้ลากหลาย ผูน้าํเสนองานควรนาํเสนองานอย่างเป็นขั้นตอน ไดแ้ก่ ขั้นเตรียมขอ้มูล ขั้น
สร้างงานนาํเสนอ และขั้นนาํเสนองาน นอกจากน้ียงัสามารถใชเ้ทคนิคในการนาํเสนองานท่ีเหมาะสมดว้ย
การใชไ้ฟลง์านนาํเสนอท่ีสร้างจาก Microsoft PowerPoint ประกอบการบรรยาย 
 

2. ตัวช้ีวัดช้ันปี 
 ใชค้อมพิวเตอร์ช่วยสร้างช้ินงานจากจินตนาการหรืองานท่ีทาํในชีวิตประจาํวนัตามหลกัการทาํ
โครงงานอยา่งมีจิตสาํนึกและความรับผดิชอบ (ง 3.1 ม. 3/4) 

 

3. จดุประสงค์การเรียนรู้  

1. อธิบายการสร้างงานนาํเสนอดว้ย Microsoft PowerPoint ได ้(K) 
2. มีความขยนัและรับผดิชอบต่อการสร้างช้ินงานนาํเสนอดว้ย Microsoft PowerPoint (A) 
3. มีทกัษะในการใชช้ิ้นงานนาํเสนอท่ีสร้างดว้ย Microsoft PowerPoint (P) 

 

4. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 

 
 
 
 

ด้านความรู้ (K) ด้านคุณธรรม จริยธรรม
และค่านิยม (A) ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

1. สงัเกตการวิเคราะห์  
    การอธิบาย และการบรรยาย 
2. ตรวจแบบสอบถาม 
3. ตรวจการทาํแบบทดสอบ 
    หลงัเรียน (Post–test) 

1. สงัเกตความขยนัและความ 
    รับผดิชอบต่อการสร้างงาน 
    นาํเสนอดว้ย Microsoft  
    PowerPoint 
2. ประเมินพฤติกรรมนกัเรียน 
    ตามแบบประเมินดา้นคุณธรรม  
    จริยธรรม และค่านิยม 

1. สงัเกตพฤติกรรมในการทาํงาน 
    ร่วมกบัผูอ่ื้น 
2. สงัเกตทกัษะการใชเ้ทคโนโลย ี
    ในการสร้างงานนาํเสนอ 
3. ประเมินพฤติกรรมนกัเรียน 
    ตามแบบประเมินดา้นทกัษะ/ 
    กระบวนการ 

สาระที ่3 เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร  ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 Microsoft PowerPoint  เวลา 3 ช่ัวโมง 
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 5. สาระการเรียนรู้ 
 ตวัอยา่งการสร้างงานนาํเสนอดว้ย Microsoft PowerPoint 
 – ขั้นเตรียมขอ้มูล 
 – ขั้นสร้างงานนาํเสนอ 
 – ขั้นนาํเสนองาน 
 

6. แนวทางบูรณาการ 
ภาษาไทย การวิเคราะห์ การอธิบาย การบรรยาย 
วิทยาศาสตร์ การศึกษาเก่ียวกบัแสงจากจอภาพคอมพิวเตอร์ท่ีนาํเสนอดว้ย  
 Microsoft PowerPoint 
สงัคมศึกษาฯ ความรับผดิชอบและภาคภมิูใจต่อการสร้างงานนาํเสนอของตนเอง 
ศิลปะ การใชรู้ปภาพและเอฟเฟกตเ์พื่อสร้างความน่าสนใจใหง้านนาํเสนอ 
ภาษาต่างประเทศ การฝึกพดูประโยคภาษาองักฤษเพื่อนาํเสนอขอ้มูลประกอบงาน

 นาํเสนอท่ีสร้างดว้ย Microsoft PowerPoint 
 

7. กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
 

ขั้นที ่1 ขั้นนําเข้าสู่บทเรียน 
ครูถามคาํถามเพ่ือกระตุน้ความคิดและความสนใจของนกัเรียน เช่น นกัเรียนควรทาํส่ิงใดก่อนท่ี

จะสร้างงานนาํเสนอ 
ขั้นที ่2 ขั้นสอน 

 ช่ัวโมงท่ี 1 ตวัอย่างการสร้างงานนําเสนอด้วย Microsoft PowerPoint (ขั้นเตรียมข้อมูล) 
1. ครูตรวจบนัทึกความรู้/ใหน้กัเรียนนาํคาํถามมาร่วมกนัสนทนาเก่ียวกบังานท่ีมอบหมายใหท้าํ 
2. ครูอธิบายเก่ียวกบัขั้นตอนในการสร้างงานนําเสนอโดยบูรณาการสังคมศึกษาฯ เร่ือง ความ

รับผดิชอบและภาคภูมิใจต่อการสร้างงานนาํเสนอของตนเอง  
3. นกัเรียนศึกษาเร่ือง ขั้นเตรียมขอ้มูล จากหนงัสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ม. 3 หรือแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ แลว้สรุปความรู้ 
4. ครูใหน้กัเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4–5 คน วางแผนสร้างงานนาํเสนอดว้ย Microsoft PowerPoint 

1 งาน โดยปฏิบติัตามขั้นตอนต่อไปน้ี 
    1) กาํหนดวตัถุประสงคใ์นงานนาํเสนองาน 
    2) วิเคราะห์ผูรั้บขอ้มูลและสถานท่ี 
    3) วิเคราะห์งานหรือขอ้มูล 
    4) ร่างงานนาํเสนอ (สตอรีบอร์ด) 
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 5. นกัเรียนตวัแทนกลุ่มนาํเสนอผลงานการวางแผนสร้างงานนาํเสนอดว้ย Microsoft PowerPoint 
โดยครูตรวจสอบความถูกตอ้ง  
 6. นกัเรียนแต่ละกลุ่มวิเคราะห์เก่ียวกบัขั้นเตรียมขอ้มูล แลว้สรุปผล 
 7. นกัเรียนทาํแบบฝึกทกัษะ รายวิชาพ้ืนฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศ ม. 3 กิจกรรมท่ี 77 ขั้นเตรียม
ขอ้มูล 
 ช่ัวโมงท่ี 2 ตวัอย่างการสร้างงานนําเสนอด้วย Microsoft PowerPoint (ขั้นสร้างงานนําเสนอ) 

1. ครูอธิบายเก่ียวกบัขั้นสร้างงานนาํเสนอ โดยบูรณาการศิลปะ เร่ือง การใชรู้ปภาพและเอฟเฟกต์
เพ่ือสร้างความน่าสนใจใหง้านนาํเสนอ แลว้ใหน้กัเรียนแสดงความคิดเห็น 

2. นักเรียนศึกษาเร่ือง ขั้นสร้างงานนําเสนอ จากหนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน  เทคโนโลยี
สารสนเทศ ม. 3 หรือแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ แลว้สรุปความรู้ 

3. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม (กลุ่มเดิม) สร้างงานนําเสนอด้วย Microsoft PowerPoint ตามท่ี
วางแผนไวใ้นขั้นเตรียมขอ้มูล 
 4. ครูให้กลุ่มนกัเรียนท่ีพบปัญหาในขั้นตอนการสร้างงานนาํเสนอยกมือข้ึนเพ่ือขอความช่วยเหลือ
จากครู 
 5. สมาชิกในกลุ่มร่วมกนัตรวจสอบและบนัทึกไฟล์งานนาํเสนอ แลว้ตั้งค่าการพิมพเ์พ่ือจดัทาํ
เอกสารประกอบการนาํเสนอ แต่ใหค้รูตรวจสอบการตั้งค่าก่อนคลิกไอคอนพิมพ ์
 6. นักเรียนทาํแบบฝึกทกัษะ รายวิชาพ้ืนฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศ ม. 3 กิจกรรมท่ี 78 ขั้นสร้าง
งานนาํเสนอ 
 ช่ัวโมงท่ี 3 ตวัอย่างการสร้างงานนําเสนอด้วย Microsoft PowerPoint (ขั้นนําเสนองาน) 

1. ครูอธิบายเก่ียวกบัขั้นนาํเสนองาน โดยบูรณาการภาษาต่างประเทศ เร่ือง การฝึกพูดประโยค
ภาษาองักฤษเพื่อนาํเสนอขอ้มูลประกอบงานนาํเสนอท่ีสร้างดว้ย Microsoft PowerPoint แลว้ให้นกัเรียน
แสดงความคิดเห็น 
 2. นกัเรียนศึกษาเร่ือง ขั้นนาํเสนองาน จากหนงัสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ม. 3 หรือแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ แลว้ร่วมกนับอกเทคนิคการนาํเสนองาน 
 3. ครูสาธิตวิธีควบคุมการนาํเสนองานดว้ย Microsoft PowerPoint ให้นักเรียนดูและซักถามขอ้
สงสยั แลว้ใหน้กัเรียนทดลองควบคุมการนาํเสนองานดว้ยตนเอง 
 4. ครูสุ่มตวัแทนนักเรียน 3 คน สาธิตวิธีการควบคุมการนําเสนองานหน้าชั้นเรียน ดว้ยวิธีการ
ต่อไปน้ี 

1) การแสดงภาพน่ิงถดัไป 
2) การแสดงภาพน่ิงยอ้นกลบั 
3) การออกจากมุมมองการนาํเสนอภาพน่ิง 

 5. ครูใหน้กัเรียนคนอ่ืน ๆ ตรวจสอบวธีิการสาธิตของเพ่ือน แลว้แสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม 



คู่มือครู แผนการจดัการเรียนรู้ เทคโนโลยสีารสนเทศ ม. 3   118 
 

6. ครูแจกแบบสอบถามให้นกัเรียนคนละ 2 ใบ แลว้ให้นกัเรียนแต่ละกลุ่ม (กลุ่มเดิม) ส่งตวัแทน
กลุ่มนาํเสนองานท่ีสร้างดว้ย Microsoft PowerPoint ตามท่ีสร้างข้ึนในขั้นสร้างงานนาํเสนอ โดยกาํหนดให้
แต่ละกลุ่มนาํเสนองานกลุ่มละ 7 ฃ–10 นาที  

7. นกัเรียนคนอ่ืน ๆ ดูการนาํเสนอของเพ่ือน แลว้ตอบแบบสอบถาม 
 

แบบสอบถามการนําเสนองานในรูปแบบการบรรยาย 
ประกอบงานนําเสนอที่สร้างด้วย Microsoft PowerPoint 

 
คาํช้ีแจง 1. นกัเรียนบนัทึกขอ้มูลแลว้ทาํเคร่ืองหมาย  ลงในตารางท่ีตรงกบัความคิดเห็น 
      ของตนเองมากท่ีสุด โดยไม่ตอ้งระบุช่ือของตนเองลงในแบบสอบถามน้ี 
 2. นกัเรียนไม่ตอ้งทาํแบบสอบถามในหวัขอ้ของกลุ่มตนเอง 
 
หัวข้อเร่ืองที่นําเสนอ  
 

หัวข้อ ดมีาก ด ี พอใช้ ต้องปรับปรุง 
1. ความถูกตอ้งของขอ้มูล 
2. ความน่าสนใจของขอ้มูล 
3. ความสวยงามของช้ินงานนาํเสนอ 
4. ความคิดสร้างสรรคข์องช้ินงานนาํเสนอ 
5. ความสามารถของผูน้าํเสนองาน 

    

 
ความคิดเห็นเพ่ิมเติม  
  
  
  

 
8. นกัเรียนทาํแบบฝึกทกัษะ รายวิชาพ้ืนฐาน เทคโนโลยสีารสนเทศ ม. 3 กิจกรรมท่ี 79 ขั้นนาํเสนอ

งาน 
9. ครูเปิดคู่มือครู แผนการจดัการเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ม. 3 ตอนท่ี 3 เอกสาร/ความรู้

เสริมสาํหรับครู เร่ือง แบบทดสอบหลงัเรียน หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4 Microsoft PowerPoint แลว้ให้นกัเรียน
ทาํแบบทดสอบหลงัเรียน (Post-test) จาํนวน 10 ขอ้ เวลา 10 นาที 
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ขั้นที ่3 ขั้นสรุป 
นกัเรียนร่วมกนัสรุปวา่ Microsoft PowerPoint เป็นส่ือหรือเคร่ืองมือท่ีช่วยในการนาํเสนองาน ซ่ึง

ผูน้าํเสนองานจะตอ้งมีการเตรียมตวัและปฏิบติัตามขั้นตอนในการนาํเสนองานทุกขั้นตอนจึงจะสามารถ
นาํเสนองานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 

ขั้นที ่4 ขั้นฝึกฝนนักเรียน 
1. นักเรียนรวบรวมแบบสอบถามแล้วส่งให้แก่สมาชิกแต่ละกลุ่ม สมาชิกแต่ละกลุ่มร่วมกัน

วิเคราะห์ผลท่ีไดจ้ากการประเมินดว้ยแบบสอบถาม แลว้หาแนวทางการแกปั้ญหาและส่งเสริมการนาํเสนอ
งานในกลุ่มของตน 

2. นกัเรียนสร้างงานนาํเสนอดว้ย Microsoft PowerPoint โดยใชข้อ้มูลของตนเองในดา้นประวติั
ส่วนตวัและประวติัทางการศึกษา แลว้แลกเปล่ียนกนันาํเสนองานกบัเพ่ือน 

3. นักเรียนทาํแบบฝึกทกัษะ รายวิชาพ้ืนฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศ ม. 3 กิจกรรมท่ี 80 เรียนรู้ 
Microsoft  PowerPoint ด้วยโครงงาน กิจกรรมท่ี 81 ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาํวนั และกิจกรรมท่ี 82 
คาํถามชวนตอบ 

 

ขั้นที ่5 ขั้นนําไปใช้ 
1. นกัเรียนสร้างงานนาํเสนอเพ่ือนาํไปใชป้ระกอบการบรรยายในชีวิตประจาํวนัได ้
2. นกัเรียนคน้หาขอ้บกพร่องแลว้นาํขอ้มูลท่ีไดไ้ปปรับปรุงแกไ้ขงานนาํเสนอของตนเองไดอ้ยา่ง

เหมาะสม 
 

8. กจิกรรมเสนอแนะ 
1. กจิกรรมสําหรับกลุ่มสนใจพเิศษ 
    นกัเรียนคน้หาตวัอย่างงานนาํเสนอท่ีสร้างดว้ย Microsoft PowerPoint แลว้นาํมาประยุกตเ์พื่อ

สร้างงานนาํเสนอของตนเอง 
2. กจิกรรมสําหรับฝึกทักษะเพิม่เตมิ 
    นกัเรียนคน้หาขอ้มูลเก่ียวกบัลกัษณะท่ีดีของช้ินงานนาํเสนอท่ีสร้างดว้ย Microsoft PowerPoint 

แลว้นาํมาปรับปรุงผลงานของตนเอง 
 3. กจิกรรมสะเตม็ศึกษา 
     ครูให้นักเรียนปฏิบติักิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM Education) จาก
สถานการณ์เร่ือง การสร้างงานนําเสนอด้วย Microsoft PowerPoint โดยพิจารณาแนวการจดัการเรียนรู้ใน
คู่มือการสอน เทคโนโลยสีารสนเทศ ม. 3 บริษทั สาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช จาํกดั 
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9. ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
1. คอมพิวเตอร์ท่ีติดตั้งโปรแกรม Microsoft PowerPoint 
2. อุปกรณ์ส่งเสริมการนาํเสนองาน เช่น ไมโครโฟน ลาํโพง โพรเจกเตอร์ 
3. แบบสอบถาม 
4. ส่ือส่ิงพิมพ ์เช่น หนงัสือ บทความ และเอกสารเก่ียวกบัการสร้างงานนาํเสนอดว้ย Microsoft 

PowerPoint 
5. ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เช่น คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เวบ็ไซต์ทางการศึกษา Hyperbook ท่ีนาํเสนอ

เก่ียวกบัการสร้างงานนาํเสนอดว้ย Microsoft PowerPoint 
6. สถานท่ี  เช่น  พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์การเรียนรู้ด้าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ 
7. บุคคล เช่น ผูป้กครอง ครู นกัวิชาการ เจา้หน้าท่ีห้องคอมพิวเตอร์ ผูเ้ช่ียวชาญดา้นเทคโนโลยี

สารสนเทศ ผูเ้ช่ียวชาญทางดา้น Microsoft PowerPoint  
8. หนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศ ม. 3 บริษทั สํานักพิมพ์วฒันาพานิช 

จาํกดั 
9. แบบฝึกทกัษะ รายวิชาพ้ืนฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศ ม. 3 บริษทั สํานักพิมพว์ฒันาพานิช 

จาํกดั 
10. คู่มือการสอน เทคโนโลยสีารสนเทศ ม. 3 บริษทั สาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช จาํกดั 
 

10. บันทกึหลงัการจัดการเรียนรู้ 

 
1. ความสาํเร็จในการจดัการเรียนรู้        
      แนวทางการพฒันา         
2. ปัญหา/อุปสรรคในการจดัการเรียนรู้       
      แนวทางแกไ้ข         
3. ส่ิงท่ีไม่ไดป้ฏิบติัตามแผน        
     เหตุผล          
4. การปรับปรุงแผนการจดัการเรียนรู้       
                

 
                                                                                            ลงช่ือ     (ผู้สอน) 
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ทดสอบปลายปี 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

สาระที ่3 เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร  ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3 
      เวลา 1 ช่ัวโมง 

 

ช่ัวโมงท่ี 40         ทดสอบปลายปี 
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ตอนที ่3 
เอกสาร/ความรู้เสริมสําหรับครู 

เทคโนโลยสีารสนเทศ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

 
เอกสาร/ความรู้เสริมสําหรับครู ประกอบดว้ยส่วนต่าง ๆ ดงัน้ี 
 1. สาระ มาตรฐานการเรียนรู้ ตวัช้ีวดัชั้นปี และสาระการเรียนรู้แกนกลาง  
 2. กระบวนการจดัการเรียนรู้ 
 3. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 
 4. ผงัการออกแบบการจดัการเรียนรู้และรูปแบบแผนการจดัการเรียนรู้รายชัว่โมง 
 5. ใบงานและใบความรู้ 
 6. เคร่ืองมือวดัและประเมินผลการเรียนรู้ดา้นความรู้ 
 – แบบทดสอบก่อนเรียน  

– แบบทดสอบหลงัเรียน  
– แบบทดสอบกลางปี  
– แบบทดสอบปลายปี  

 7. แบบบนัทึกผลการเรียนรู้ 
– แบบบนัทึกความรู้ 
– แบบบนัทึกผลการสาํรวจ 
– แบบบนัทึกผลการอภิปราย 
– แบบบนัทึกการสมัภาษณ์ 
– แบบประเมินผลงาน 

8. เคร่ืองมือวดัและประเมินผลการเรียนรู้ดา้นคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม 
 9. เคร่ืองมือวดัและประเมินผลการเรียนรู้ดา้นทกัษะ/กระบวนการ 
10. เคร่ืองมือประเมินสมรรถนะทางการงานอาชีพและเทคโนโลยแีละภาระงานของนกัเรียนโดยใช ้
      มิติคุณภาพ (Rubrics) 

  – แบบประเมินการทาํงานตามกระบวนการทาํงาน 
  – แบบประเมินการทาํงานตามกระบวนการเทคโนโลย ี
  – แบบประเมินทกัษะการจดัการในการทาํงาน 
  – แบบประเมินโครงงาน  
  – แบบประเมินแฟ้มสะสมผลงาน  
  – แบบประเมินการนาํเสนอผลงาน 
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1. สาระ มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวดัช้ันปี และสาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 
 

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 
สาระท่ี 3 เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
มาตรฐาน ง 3.1 เขา้ใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคน้ขอ้มูล การ

เรียนรู้ การส่ือสาร การแกปั้ญหา การทาํงาน และอาชีพอยา่งมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
และมีคุณธรรม 

 

เรียนรู้อะไรในการงานอาชีพและเทคโนโลย ี
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ีมุ่งพฒันาผูเ้รียนแบบองคร์วม เพ่ือให้มีความรู้

ความสามารถ มีทักษะในการทาํงาน เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพและการศึกษาต่อได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยมีสาระสาํคญัเก่ียวกบักระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ การติดต่อส่ือสาร การคน้หา
ขอ้มูล การใชข้อ้มูลและสารสนเทศ การแกปั้ญหาหรือการสร้างงาน คุณค่า และผลกระทบของเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร 

 

ตวัช้ีวดัช้ันปีและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ช้ัน ม. 3 
สาระท่ี 3 เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
มาตรฐาน ง 3.1 เขา้ใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคน้ขอ้มูล การ

เรียนรู้ การส่ือสาร การแกปั้ญหา การทาํงาน และอาชีพอยา่งมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
และมีคุณธรรม 

 
ตวัช้ีวดัช้ันปี สาระการเรียนรู้แกนกลาง

1. อธิบายหลกัการทาํ   
    โครงงานท่ีมีการใช ้
    เทคโนโลยสีารสนเทศ 
    (ง 3.1 ม. 3/1) 

* หลกัการทาํโครงงาน เป็นการพฒันาผลงานท่ีเกิดจากการศึกษาคน้ควา้ 
ดาํเนินการพฒันาตามความสนใจและความถนัด โดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

2. เขียนโปรแกรมภาษา 
    ขั้นพ้ืนฐาน (ง 3.1 ม. 3/2) 

* หลกัการพ้ืนฐานในการเขียนโปรแกรม 
     - แนวคิดและหลักการโปรแกรม  โครงสร้างโปรแกรม  ตัวแปร  

การลาํดบัคาํสั่ง การตรวจสอบเง่ือนไข การควบคุมโปรแกรม คาํสั่ง
แสดงผล และรับขอ้มูล การเขียนโปรแกรมแบบง่าย ๆ 

     - การเขียนสคริปต ์เช่น จาวาสคริปตแ์ฟลช 
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ตวัช้ีวดัช้ันปี สาระการเรียนรู้แกนกลาง

3. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
    นาํเสนองานในรูปแบบท่ี  
    เหมาะสมกบัลกัษณะงาน 
    (ง 3.1 ม. 3/3) 

* การเลือกซอฟตแ์วร์ท่ีเหมาะสมกบัลกัษณะของงาน 
* การใชซ้อฟตแ์วร์และอุปกรณ์ดิจิทลัมาช่วยในการนาํเสนองาน 

4. ใชค้อมพิวเตอร์ช่วยสร้าง 
    ช้ินงานจากจินตนาการ 
    หรืองานท่ีทาํในชีวิต- 
    ประจาํวนั ตามหลกัการทาํ 
    โครงงานอยา่งมีจิตสาํนึก 
    และความรับผิดชอบ 
    (ง 3.1 ม. 3/4) 

* การใชค้อมพิวเตอร์ช่วยสร้างงานตามหลกัการทาํโครงงาน โดยมี 
     การอา้งอิงแหล่งขอ้มูล ใชท้รัพยากรอยา่งคุม้ค่า ไม่คดัลอกผลงานผูอ่ื้น  

ใชค้าํสุภาพ และไม่สร้างความเสียหายต่อผูอ่ื้น 
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2. กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
 

กระบวนการจดัการเรียนรู้ทีใ่ช้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี
 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีเป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีช่วยพฒันาให้
นักเรียนมีความรู้ ความเขา้ใจ มีทักษะพ้ืนฐานท่ีจาํเป็นต่อการดาํรงชีวิต และรู้เท่าทันการเปล่ียนแปลง 
สามารถนาํความรู้เก่ียวกบัการดาํรงชีวิต การอาชีพ และเทคโนโลยี มาใชป้ระโยชน์ในการทาํงานอย่างมี
ความคิดสร้างสรรค์ เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ รักการทาํงาน มีเจตคติท่ีดีต่อการทาํงาน และ
สามารถดาํรงชีวิตอยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งเพียงพอและมีความสุข วิธีการหรือเทคนิคท่ีนาํมาใชใ้นกระบวนการ
จดัการเรียนรู้มีอยูห่ลายวิธี แต่ละวิธีจะมีประสิทธิผลในการสร้างความรู้ เจตคติ ทกัษะ และประสบการณ์  
ท่ีแตกต่างกนัออกไป ดงันั้น ในการพิจารณาเลือกวิธีการใดมาใช ้ครูตอ้งวิเคราะห์ตวัช้ีวดัชั้นปีและสาระ
การเรียนรู้แกนกลางก่อนว่าต้องการให้นักเรียนเกิดพฤติกรรมใด ในระดับใด จึงจะนํามาปรับใช้ให้
เหมาะสมกบันกัเรียน ทั้งน้ีเพ่ือใหก้ารเรียนรู้ของนกัเรียนบรรลุตามจุดประสงคก์ารเรียนรู้ท่ีกาํหนด 
 ในคู่มือครู แผนการจดัการเรียนรู้เล่มน้ี ไดบู้รณาการเทคนิควิธีการจดัการเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งกบั
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เพ่ือให้ครูเลือกใช้ให้เหมาะสมกบัเน้ือหาท่ีสอน ซ่ึง     
แต่ละวิธีการจดัการเรียนรู้มีสาระพอสงัเขปดงัน้ี 
 1. กระบวนการทํางาน  
    กระบวนการทาํงานเป็นการลงมือทาํงานด้วยตนเอง โดยมุ่งเน้นการฝึกวิธีการทาํงานอย่าง
สมํ่าเสมอ ทั้งการทาํงานเป็นรายบุคคลและการทาํงานเป็นกลุ่ม เพื่อให้สามารถทาํงานไดบ้รรลุเป้าหมาย 
โดยขั้นตอนของกระบวนการทาํงานมีดงัน้ี 
    1) การวิเคราะห์งาน นกัเรียนแต่ละคนหรือแต่ละกลุ่มจะตอ้งศึกษารายละเอียดของงานท่ีจะทาํ
ว่ามีลักษณะอย่างไร มีรายละเอียดปลีกย่อยอย่างไรบ้าง เพ่ือนําข้อมูลเหล่าน้ีไปใช้ในการกําหนด
วตัถุประสงค ์การเตรียมวสัดุ อุปกรณ์ และเคร่ืองมือในการทาํงาน พร้อมกบักาํหนดวิธีการทาํในขั้นการ
วางแผนในการทาํงาน 
    2) การวางแผนในการทาํงาน นกัเรียนแต่ละคนหรือแต่ละกลุ่มควรร่วมกนัวางแผนการทาํงาน 
เพ่ือกาํหนดแนวทางในการปฏิบติังานไวล่้วงหน้าว่าจะทาํอะไร ทาํเม่ือไร ทาํวิธีใด ใครเป็นผูท้าํ กาํหนด
งานเสร็จเม่ือใด แลว้จึงกาํหนดภาระงานหรือหนา้ท่ีความรับผิดชอบของแต่ละคน ไดแ้ก่ รายการงานท่ีตอ้ง
ปฏิบติั เวลาปฏิบติังาน และผูรั้บผิดชอบ  

   3) การปฏิบัติงานตามลาํดับขั้นตอน เม่ือนักเรียนแต่ละคนหรือแต่ละกลุ่มได้รับมอบหมาย
หนา้ท่ีและความรับผิดชอบแลว้ใหล้งมือปฏิบติังานจริงตามแผนท่ีวางไว ้
    4) การประเมินผลการทาํงาน หลงัจากนกัเรียนแต่ละคนหรือแต่ละกลุ่มปฏิบติังานเสร็จแลว้ให้
ร่วมกนัตรวจสอบผลการปฏิบติังานว่าเป็นไปตามแผนท่ีวางไวห้รือไม่ ผลงานมีขอ้ดีหรือขอ้บกพร่อง
อย่างไร และควรปรับปรุงผลงานส่วนใดบ้าง ถ้าพบข้อบกพร่องในส่วนใดจะต้องร่วมกันหาวิธีการ
ปรับปรุงแกไ้ขทนัที 
 



 คู่มือครู แผนการจดัการเรียนรู้ เทคโนโลยสีารสนเทศ ม. 3   126 
 

 2. กระบวนการเทคโนโลย ี
    กระบวนการเทคโนโลยี เป็นกระบวนการท่ีเก่ียวข้องกับการคิดแก้ปัญหา การคิดริเร่ิม
สร้างสรรค ์การออกแบบ เพื่อนาํไปสู่การประดิษฐ์ การสร้างส่ิงของเคร่ืองใช ้อุปกรณ์ และผลิตภณัฑ์ซ่ึง
เป็นการปฏิบติัท่ีทาํให้มนุษยใ์ชส้อยประโยชน์ไดต้ามความตอ้งการ และช่วยเพ่ิมพนูประสิทธิภาพในการ
ทาํกิจกรรมต่าง ๆ อีกดว้ย กระบวนการเทคโนโลย ีมี 7 ขั้นตอน ดงัน้ี 
    1) การกาํหนดปัญหาหรือความต้องการ โดยให้นักเรียนศึกษาและกาํหนดปัญหาท่ีตอ้งการ
แกไ้ขหรือกาํหนดความตอ้งการท่ีจะสร้างส่ิงต่าง ๆ โดยการร่วมกนัแสดงความคิดเห็น แลว้คดัเลือกปัญหา
หรือความตอ้งการท่ีแทจ้ริงและชดัเจนเพ่ือนาํมาตั้งเป็นวตัถุประสงค ์ 
    2) การรวบรวมข้อมูล เป็นขั้นตอนท่ีให้นักเรียนร่วมกันสํารวจ ค้นหา หรือแสวงหาข้อมูล      
แลว้รวบรวมขอ้มูลต่าง ๆ นาํมาสร้างทางเลือกหลาย ๆ ทางเลือกเพื่อนาํไปสู่การแกปั้ญหา  
    3) การเลือกวิธีการแก้ปัญหา เป็นการพิจารณาทางเลือกแต่ละทางเลือกว่ามีขอ้ดีและข้อเสีย
อยา่งไรบา้ง การนาํทางเลือกน้ีมาใชแ้กปั้ญหาจะทาํไดห้รือไม่ แลว้จึงตดัสินใจเลือกทางเลือกท่ีดีท่ีสุด  

   4) การออกแบบและปฏิบัติ เป็นการให้นกัเรียนร่วมกนันาํทางเลือกท่ีไดเ้ลือกไวแ้ลว้มาลาํดบั
ความคิดเพ่ือกาํหนดแนวทางการแกปั้ญหาหรือเพ่ือสร้างช้ินงาน และถ่ายทอดความคิดออกมาเป็นภาพท่ีมี
รายละเอียด โดยใชค้วามรู้ดา้นการออกแบบเขียนเป็นภาพร่าง 3 มิติ หรือแผนท่ีความคิด จากนั้นจึงลงมือ
ปฏิบติัการสร้างตามขั้นตอนของการออกแบบจนสาํเร็จเป็นช้ินงาน 

5) การทดสอบ เป็นขั้นตอนท่ีให้นกัเรียนนาํช้ินงานท่ีสร้างหรือประดิษฐ์เสร็จแลว้ไปทดลองใช ้
เพ่ือทดสอบดูวา่มีขอ้บกพร่องหรือไม่ อยา่งไร 
    6) การปรับปรุงแก้ไข เป็นการให้นักเรียนนําข้อบกพร่องของช้ินงานหรือปัญหาท่ีพบมา
ดาํเนินการปรับปรุงแกไ้ขใหดี้ข้ึน หรือนาํผลงานท่ีดีแลว้มาพฒันาใหมี้คุณภาพและมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 
    7) การประเมินผล เป็นขั้นตอนท่ีให้นกัเรียนร่วมกนัประเมินผลช้ินงานท่ีผา่นการปรับปรุงแกไ้ข
แลว้ โดยพิจารณาวา่สามารถแกปั้ญหาหรือสนองความตอ้งการท่ีระบุไวห้รือไม่ 
 3. ทักษะการจัดการ 
            ทักษะการจดัการเป็นความพยายามของบุคคลท่ีจะจัดระบบงาน (ทํางานเป็นรายบุคคล) และ
จดัระบบคน (ทาํงานเป็นกลุ่ม) เพ่ือให้ทาํงานสําเร็จตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงทกัษะการจดัการ    
เป็นวิธีการหรือรูปแบบในการปฏิบติังานเพื่อใหเ้กิดประโยชนสู์งสุด ซ่ึงประกอบดว้ยขั้นตอนต่อไปน้ี 

   1) การต้ังเป้าหมาย เป็นการกาํหนดว่าส่ิงท่ีกลุ่มหรือองค์กรตอ้งการคืออะไร แต่ละกลุ่มหรือ
องค์กรจะตอ้งมีเป้าหมายเดียวกนั ซ่ึงเป้าหมายจะมีทั้ งเป้าหมายระยะสั้นและระยะยาว และเป้าหมายท่ี
ตั้งข้ึนอาจมีการเปล่ียนแปลงได ้ 

   2) การวิเคราะห์ทรัพยากร เป็นการให้พิจารณาว่าทรัพยากรท่ีมีอยู่ ได้แก่ คน วสัดุ อุปกรณ์ 
เคร่ืองมือ งบประมาณ และเวลาจะสามารถทาํให้บรรลุเป้าหมายท่ีตั้ งไวห้รือไม่ ถ้ามีทรัพยากรใดไม่
เพียงพอจะตอ้งรีบจดัหาทรัพยากรนั้นมาเตรียมไวใ้หพ้ร้อมและเพียงพอ  

   3) การวางแผนและการกาํหนดทรัพยากร เป็นการให้นักเรียนกาํหนดกิจกรรมไวล้่วงหน้าว่า
จะตอ้งทาํอะไร ตอ้งจดัเตรียมส่ิงใดบา้ง เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีตั้งไว ้โดยใชท้รัพยากรท่ีมีอยูใ่ห้เหมาะสม 
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และใชใ้ห้เกิดประโยชน์สูงสุด ไดแ้ก่ การจดัคนทาํงานในหนา้ท่ีต่าง ๆ การคน้หาหรือจดัซ้ือวสัดุ อุปกรณ์ 
และเคร่ืองมือเพ่ิมเติม การจดัสรรเงิน เพ่ือใชใ้นการดาํเนินงานดา้นต่าง ๆ รวมทั้งการบริหารเวลาในการ
ทาํงานเพื่อใหง้านเสร็จตามกาํหนด 

   4) การปฏิบัติตามแผนและการปรับแผน โดยให้นักเรียนแต่ละคนหรือแต่ละกลุ่มตอ้งลงมือ
ปฏิบติังานตามแผนและควบคุมใหเ้ป็นไปตามแผนท่ีวางไวด้ว้ย แต่ถา้พบปัญหาในขณะท่ีปฏิบติังาน อาจมี
การปรับเปล่ียนแผนท่ีวางไว ้เพ่ือหลีกเล่ียงปัญหาหรือขอ้บกพร่องท่ีอาจจะเกิดข้ึนได ้

   5) การประเมินผล เป็นการตรวจสอบเพื่อให้ทราบว่าการปฏิบติังานของตนเองหรือกลุ่มบรรลุ
ตามเป้าหมายท่ีกาํหนดไวห้รือไม่ ซ่ึงการประเมินผลนั้นสามารถทาํไดใ้นทุกขั้นตอนของการปฏิบติังาน
ตามแผน ถ้าประสบความสําเร็จเร็วก็แสดงให้เห็นว่าการจดัการของกลุ่มเป็นการจดัการท่ีดี แต่ถ้าไม่
ประสบผลสาํเร็จกลุ่มจะตอ้งนาํปัญหาหรือขอ้บกพร่องเหล่านั้นมาปรับปรุงแกไ้ข เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางใน
การปฏิบติังานในคร้ังต่อไป 
 4. การสาธิต  
    การสาธิตเป็นวิธีการสอนเพ่ือให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ตามเป้าหมายท่ีกาํหนด โดยครูแสดง
หรือทาํส่ิงท่ีตอ้งการให้นกัเรียนเรียนรู้ แลว้นกัเรียนสังเกต ซกัถาม อภิปราย และสรุปความรู้ท่ีไดจ้ากการ
เรียนรู้ ซ่ึงมีวิธีการดงัน้ี 
    1) การเตรียมตัวครู ครูควรเตรียมความพร้อมของตนเองโดยวางแผนการสาธิต ทดลองทาํ
ก่อนท่ีจะสาธิตใหน้กัเรียนดู และจดัเตรียมส่ิงต่าง ๆ ไดแ้ก่ วสัดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือ และเตรียมสถานท่ีท่ีจะ
ใชใ้นการสาธิต เพ่ือใหก้ารสาธิตดาํเนินไปอยา่งราบร่ืน ป้องกนัปัญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึนได ้  

   2) การเตรียมตัวนักเรียน ครูควรใหค้วามรู้เก่ียวกบัเร่ืองท่ีสาธิตแก่นกัเรียนอยา่งเพียงพอ เพ่ือให้
นกัเรียนเกิดความเขา้ใจในส่ิงท่ีสาธิตไดดี้ยิง่ข้ึน และควรใหค้าํแนะนาํเทคนิคการสงัเกตและการบนัทึกการ
สาธิต 
    3) ลงมือสาธิต ในขณะท่ีครูกาํลงัสาธิต ครูควรบรรยายประกอบการสาธิตเป็นลาํดบัขั้นตอน
พร้อมกบัซักถามนักเรียนเป็นระยะ ๆ เพ่ือกระตุน้ความสนใจของนักเรียน ในกรณีท่ีการสาธิตอาจเกิด
อนัตรายต่อนกัเรียน ครูควรแนะนาํวิธีการป้องกนัอนัตรายไวใ้หเ้รียบร้อย และควรใชเ้วลาในการสาธิตให้
เหมาะสมกบัเร่ืองท่ีสาธิต  
    4) การสรุปผลการสาธิต เม่ือครูสาธิตเสร็จแลว้ควรสรุปและเปิดโอกาสให้นักเรียนซักถาม      
ขอ้สงสัยหรือให้นกัเรียนแต่ละคนแสดงความคิดเห็น หรือครูอาจเตรียมคาํถามไวถ้ามนกัเรียนเพ่ือกระตุน้
ใหน้กัเรียนคิด แลว้ใหน้กัเรียนร่วมกนัสรุปความรู้ท่ีไดจ้ากการชมการสาธิตของครู 
 5. การฝึกปฏิบัติ  
    การฝึกปฏิบติัเป็นวิธีการสอนท่ีเนน้ให้นกัเรียนไดรั้บประสบการณ์ตรงจากสถานการณ์จริงท่ีจะ
ทาํให้นกัเรียนไดฝึ้กคิด ฝึกลงมือทาํ ฝึกการแกปั้ญหา ฝึกการทาํงานร่วมกนั ซ่ึงจะส่งผลให้นกัเรียนเรียนรู้
อยา่งมีความสุข เกิดการพฒันารอบดา้น มีอิสระท่ีจะเลือกการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบัตนเอง และยงัสามารถ
นาํความรู้ท่ีไดรั้บไปใชป้ระโยชนใ์นชีวิตประจาํวนัไดด้ว้ย ซ่ึงมีวิธีการจดัการเรียนรู้ดงัน้ี 
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    1) การนาํเข้าสู่เนื้อหา ก่อนจดัการเรียนรู้ครูจะตอ้งกระตุน้นักเรียนให้เกิดความกระตือรือร้น
และสนใจอยากคน้ควา้หาความรู้ดว้ยวิธีการต่าง ๆ เช่น การซกัถามเก่ียวกบัความสาํคญัของเร่ืองท่ีจะเรียน 
หรือการทบทวนความรู้เดิมเพ่ือเช่ือมโยงความรู้เดิมกบัความรู้ใหม่ท่ีนักเรียนจะตอ้งเรียนรู้ ครูควรแจง้
จุดประสงคก์ารเรียนรู้และร่วมกนักาํหนดขอบข่ายหรือประเดน็ความรู้ใหม่ 
    2) การศึกษา/วิเคราะห์ เป็นการแบ่งกลุ่มนกัเรียนเพ่ือทาํกิจกรรมกลุ่มร่วมกนัโดยการแสวงหา
ความรู้ แสดงความคิดเห็น ร่วมกนัวิเคราะห์ และหาขอ้สรุปในประเด็นท่ีตั้งไว ้ซ่ึงครูจะตอ้งออกแบบกลุ่ม
ให้เหมาะสมเพ่ือใหน้กัเรียนทุกคนมีส่วนร่วมมากท่ีสุด พร้อมกบัเปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดก้าํหนดบทบาท
หนา้ท่ีของสมาชิกในกลุ่ม  
    3) การปฏิบัติ นักเรียนฝึกปฏิบติัตามขั้นตอน ฝึกคิดวิเคราะห์ จินตนาการ และคิดสร้างสรรค ์
โดยมีครูคอยอาํนวยความสะดวกในดา้นต่าง ๆ เพ่ือใหน้กัเรียนเกิดการเรียนรู้ตามวตัถุประสงคท่ี์กาํหนดไว ้
    4) การสรุปและเสนอผลการเรียนรู้ เป็นขั้นท่ีนักเรียนแต่ละกลุ่มนําผลท่ีได้จากการปฏิบัติ        
มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ เป็นความรู้ใหม่ วิธีการใหม่ สรุปและนาํเสนอความรู้ใหม่ต่อกลุ่มใหญ่ในรูปแบบ  
ท่ีหลากหลาย ซ่ึงเป็นการแลกเปล่ียนความรู้ซ่ึงกันและกัน ทําให้เกิดการขยายเครือข่ายความรู้อย่าง
กวา้งขวางมากข้ึน 
    5) การปรับปรุงการเรียนรู้/การนาํไปใช้ประโยชน์ เป็นขั้นท่ีนกัเรียนแต่ละกลุ่มนาํขอ้บกพร่อง
หรือปัญหาท่ีพบจากการนาํเสนอผลงานมาปรับปรุงแกไ้ขหรือพฒันาผลงานของตนเองใหดี้ข้ึนรวมถึงการ
ไดรั้บแนวคิดจากขอ้เสนอแนะของครูมาประยกุตส์ร้างผลงานใหม่ ๆ ท่ีสามารถนาํไปใชป้ระโยชน์ในชีวิต
ไดจ้ริง 
    6) การประเมินผล เป็นการนาํวิธีการวดัผลประเมินตามสภาพจริงมาใช ้โดยเนน้การวดัผลจาก
การปฏิบัติจริง จากแฟ้มสะสมผลงาน ช้ินงาน/ผลงาน ผูป้ระเมินอาจเป็นครู นักเรียนประเมินตนเอง 
สมาชิกในกลุ่ม หรือผูป้กครอง 
 6. การอภิปรายกลุ่มย่อย 
     วิธีน้ีเป็นกระบวนการท่ีครูใชใ้นการช่วยให้นกัเรียนเกิดการเรียนรู้ตามวตัถุประสงคท่ี์กาํหนด 
โดยการจดันักเรียนเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ประมาณ 48 คน ให้นักเรียนในกลุ่มพูดคุยแลกเปล่ียนขอ้มูล ความ
คิดเห็น และประสบการณ์ในเร่ืองหรือประเด็นท่ีกาํหนด แลว้สรุปผลการอภิปรายออกมาเป็นขอ้สรุปของ
กลุ่ม ซ่ึงการจดัการเรียนรู้โดยใช้การอภิปรายกลุ่มย่อยน้ี จะช่วยให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการ
เรียนรู้อย่างทัว่ถึง มีโอกาสแสดงความคิดเห็นและแลกเปล่ียนประสบการณ์ จะช่วยให้นักเรียนเกิดการ
เรียนรู้ในเร่ืองท่ีเรียนกวา้งข้ึน 
    ขั้นตอนของการจดัการเรียนรู้โดยใชก้ารอภิปรายกลุ่ม มีดงัน้ี  

   1) การจัดกลุ่ม ครูจดันักเรียนออกเป็นกลุ่มย่อย ๆ ประมาณ 4–8 คน ควรเป็นกลุ่มท่ีไม่เล็ก
เกินไปและไม่ใหญ่เกินไป เพราะถา้กลุ่มเล็กจะไม่ไดค้วามคิดท่ีหลากหลายเพียงพอ ถา้กลุ่มใหญ่สมาชิก
กลุ่มจะมีโอกาสแสดงความคิดเห็นได้ไม่ทัว่ถึง ซ่ึงการแบ่งกลุ่มอาจทาํได้หลายวิธี เช่น วิธีสุ่มเพ่ือให้
นกัเรียนมีโอกาสไดร้วมกลุ่มกบัเพ่ือนไม่ซํ้ ากนั จาํแนกตามเพศ วยั ความสนใจ ความสามารถ หรือเลือก
อยา่งเจาะจงตามปัญหาท่ีมีก็ได ้ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัวตัถุประสงคข์องครูและส่ิงท่ีจะอภิปราย 
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   2) กาํหนดประเดน็ ครูหรือนกัเรียนกาํหนดประเด็นในการอภิปราย ให้มีวตัถุประสงคข์องการ
อภิปรายท่ีชัดเจน โดยท่ีการอภิปรายแต่ละคร้ังไม่ควรมีประเด็นมากจนเกินไป เพราะจะทาํให้นักเรียน
อภิปรายไดไ้ม่เตม็ท่ี 

   3) อภิปราย นกัเรียนเร่ิมอภิปรายโดยการพูดคุยแลกเปล่ียนความคิดเห็นและประสบการณ์กนั
ตามประเด็นท่ีกาํหนด ในการอภิปรายแต่ละคร้ังควรมีการกาํหนดบทบาทหน้าท่ีท่ีจาํเป็นในการอภิปราย 
เช่น ประธานหรือผูน้าํในการอภิปราย เลขานุการ ผูจ้ดบนัทึก และผูรั้กษาเวลา เป็นตน้ นอกจากน้ีครูควร
บอกให้สมาชิกกลุ่มทุกคนทราบถึงบทบาทหน้าท่ีของตน ให้ความรู้ ความเขา้ใจ หรือคาํแนะนาํแก่กลุ่ม
ก่อนการอภิปราย และควรย ํ้าถึงความสาํคญัของการให้สมาชิกทุกคนในกลุ่มมีส่วนร่วมในการอภิปราย
อยา่งทัว่ถึง เพราะวตัถุประสงค์หลกัของการอภิปรายคือ การให้นกัเรียนมีโอกาสแสดงความคิดเห็นอย่าง
ทัว่ถึง และไดรั้บฟังความคิดเห็นท่ีหลากหลาย ซ่ึงจะช่วยให้นกัเรียนมีความคิดท่ีลึกซ้ึง และรอบคอบข้ึน 
ในกรณีท่ีมีหลายประเด็น ควรมีการจาํกดัเวลาของการอภิปรายแต่ละประเด็นใหมี้ความเหมาะสม 

   4) สรุปผลการอภิปราย นักเรียนสรุปสาระท่ีสมาชิกกลุ่มไดอ้ภิปรายร่วมกนัเป็นขอ้สรุปของ
กลุ่ม ครูควรให้สญัญาณแก่กลุ่มก่อนหมดเวลา เพ่ือท่ีแต่ละกลุ่มจะไดส้รุปผลการอภิปรายเป็นขอ้สรุปของ
กลุ่ม หลงัจากนั้นอาจให้แต่ละกลุ่มนาํเสนอผลการอภิปรายแลกเปล่ียนกนัหรือดาํเนินการในรูปแบบอ่ืน
ต่อไป 

   5) สรุปหน่วยการเรียนรู้ หลงัจากการอภิปรายส้ินสุดลง ครูจาํเป็นตอ้งเช่ือมโยงความรู้ท่ีนกัเรียน
ไดร่้วมกนัคิดกบัหน่วยการเรียนรู้ท่ีกาํลงัเรียน โดยนาํขอ้สรุปของกลุ่มมาใชใ้นการสรุปหน่วยการเรียนรู้ดว้ย 
 7. โครงงาน  
     โครงงานเป็นการจดัการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมให้นักเรียนได้ศึกษาค้นควา้และลงมือปฏิบติัด้วย
ตนเอง ตามแผนการดาํเนินงานท่ีนกัเรียนไดจ้ดัข้ึน โดยครูช่วยให้คาํปรึกษา แนะนาํ กระตุน้ให้คิด และ
ติดตามการปฏิบติังานจนบรรลุเป้าหมาย โครงงานแบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ 

– โครงงานประเภทสาํรวจ รวบรวมขอ้มูล 
– โครงงานประเภททดลอง คน้ควา้ 
– โครงงานประเภทศึกษาความรู้ ทฤษฎี หลกัการหรือแนวคิดใหม่ 
– โครงงานประเภทส่ิงประดิษฐ ์

   การเรียนรู้ด้วยโครงงานมีวธีิการดังนี ้
   1) กาํหนดหัวข้อท่ีจะทาํโครงงาน โดยให้นักเรียนคิดหัวขอ้โครงงาน ซ่ึงอาจไดม้าจากปัญหา 

คาํถามจากความอยากรู้อยากเห็นของนกัเรียนเอง หรือไดจ้ากการอ่านหนงัสือ บทความ การไปทศันศึกษา
ดูงาน เป็นตน้ โดยนกัเรียนตอ้งตั้งคาํถามวา่ “จะศึกษาอะไร” “ทาํไมตอ้งศึกษาเร่ืองดงักล่าว”  

   2) ศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวข้อง เป็นการศึกษาเอกสารต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัหวัขอ้ท่ีทาํโครงงาน  
การขอคาํปรึกษาจากครู หรือผูท่ี้มีความรู้ ความเช่ียวชาญในสาขานั้น ๆ รวมถึงการสํารวจวสัดุ อุปกรณ์ 
และเคร่ืองมือต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งดว้ย ซ่ึงการศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งน้ีจะช่วยให้นกัเรียนไดแ้นวคิดท่ีจะ
กาํหนดขอบข่ายของเร่ืองท่ีจะศึกษาใหเ้ฉพาะเจาะจงมากข้ึน  
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   3) เขียนเค้าโครงของโครงงานหรือสร้างแผนผังความคิด โดยทัว่ไปเคา้โครงของโครงงานจะ  
ประกอบดว้ยหวัขอ้ต่าง ๆ ดงัน้ี 

–  ช่ือโครงงาน 
– ช่ือผูท้าํโครงงาน 
– ช่ือท่ีปรึกษาโครงงาน 
– หลกัการและเหตุผลของโครงงาน 
– จุดประสงค/์วตัถุประสงคข์องโครงงาน 
– สมมุติฐานของการศึกษา (ในกรณีท่ีเป็นโครงงานทดลอง) 
– ขั้นตอนการดาํเนินงาน 
– แผนปฏิบติังาน (ระบุรายการงานท่ีปฏิบติัและระยะเวลาดาํเนินการ)  
– ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 
– เอกสารอา้งอิง/บรรณานุกรม 

   4) การปฏิบัติโครงงาน เป็นการลงมือปฏิบัติงานตามแผนงานและขั้นตอนท่ีกาํหนดไว ้โดย
จดัเตรียมวสัดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือ และสถานท่ีให้พร้อม ในระหว่างปฏิบติังานควรคาํนึงถึงความประหยดั 
ความปลอดภยัในการทาํงาน และมีความรอบคอบ รวมทั้งมีการจดบนัทึกขอ้มูลต่าง ๆ ไวอ้ยา่งละเอียดว่า
ทาํอยา่งไร ไดผ้ลอยา่งไร มีปัญหาหรืออุปสรรคอะไร และมีแนวทางแกไ้ขอยา่งไร 

   5) การเขียนรายงาน เป็นการรายงานสรุปผลการดาํเนินงาน เพ่ือให้ผูอ่ื้นไดท้ราบแนวคิด วิธี
ดาํเนินงาน ผลท่ีไดรั้บ และขอ้เสนอแนะต่าง ๆ เก่ียวกบัโครงงาน ซ่ึงการเขียนรายงานน้ีควรใชภ้าษาท่ีส่ือ
ความเขา้ใจไดง่้าย ชดัเจน และครอบคลุมประเดน็ท่ีศึกษา 

   6) การแสดงผลงาน เป็นการนาํผลของการดาํเนินงานโครงงานมาเสนอ เพ่ือให้ผูอ่ื้นรับรู้และ
เขา้ใจ โดยจดัไดห้ลายรูปแบบ เช่น การอธิบาย การบรรยาย การเขียนรายงาน การจดันิทรรศการ การจดัทาํ
ส่ือส่ิงพิมพ ์ส่ือมลัติมีเดีย การสาธิตผลงาน เป็นตน้ 
 8. กระบวนการเรียนรู้แบบร่วมแรงร่วมใจ  
    วิธีการน้ีเป็นการผสมผสานหลกัการอยู่ร่วมกันในสังคมและความสามารถทางวิชาการเข้า
ดว้ยกนั โดยใหน้กัเรียนท่ีมีความรู้ความสามารถแตกต่างกนัมาทาํงานร่วมกนั คนท่ีเก่งกวา่จะตอ้งช่วยเหลือ
คนท่ีอ่อนกวา่ ทุกคนตอ้งมีโอกาสไดแ้สดงความสามารถ ร่วมแสดงความคิดเห็น และปฏิบติัจริง โดยถือวา่
ความสาํเร็จของแต่ละบุคคล คือ ความสาํเร็จของกลุ่ม การเรียนแบบร่วมแรงร่วมใจมีดงัน้ี 

   1) ขั้นเตรียม นกัเรียนแบ่งกลุ่ม แนะนาํแนวทางในการทาํงานกลุ่ม บทบาทหน้าท่ีของสมาชิก   
ในกลุ่ม และแจง้วตัถุประสงคข์องการทาํงาน 

   2) ขั้นสอน นาํเขา้สู่บทเรียน แนะนาํเน้ือหาสาระ แหล่งความรู้ แลว้มอบหมายงานให้นักเรียน
แต่ละกลุ่ม 

   3) ขัน้ทาํกิจกรรม นกัเรียนร่วมกนัทาํกิจกรรมในกลุ่มยอ่ย โดยสมาชิกแต่ละคนมีบทบาทหนา้ท่ี
ตามท่ีได้รับมอบหมาย ซ่ึงในการทาํกิจกรรมกลุ่มครูจะใช้เทคนิคต่าง ๆ เช่น คู่คิด เพ่ือนเรียน ปริศนา
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ความคิด กลุ่มร่วมมือ เป็นตน้ การทาํกิจกรรมแต่ละคร้ังจะตอ้งเลือกเทคนิคให้เหมาะสมกบัวตัถุประสงค์
ในการเรียนแต่ละเร่ือง โดยอาจใชเ้ทคนิคเดียวหรือหลายเทคนิครวมกนักไ็ด ้

   4) ขั้นตรวจสอบผลงาน เม่ือทาํกิจกรรมเสร็จแลว้ ตอ้งมีการตรวจสอบการปฏิบติังานวา่ถูกตอ้ง
ครบถว้น หรือไม่ โดยเร่ิมจากการตรวจภายในกลุ่มและระหว่างกลุ่ม เพื่อนาํขอ้บกพร่องในการปฏิบติังาน
ไปปรับปรุงใหดี้ข้ึน 

   5) ขั้นสรุปบทเรียนและประเมินผล ครูและนักเรียนช่วยกนัสรุปบทเรียน ครูอธิบายเพิ่มเติม     
ในส่วนท่ีนกัเรียนยงัไม่เขา้ใจ และช่วยกนัประเมินผลการทาํงานกลุ่มวา่ จุดเด่นของงานคืออะไร และอะไร
คือส่ิงท่ีควรปรับปรุงและแกไ้ข 
    ตัวอย่างเทคนิคการเรียนแบบร่วมแรงร่วมใจ 

   (1) เพ่ือนเรียน (Partners) ให้นกัเรียนเตรียมจบัคู่กนัทาํความเขา้ใจเน้ือหาและสาระสาํคญัของ
เร่ืองท่ีครูกาํหนดให้ โดยคู่ท่ียงัไม่เขา้ใจอาจขอคาํแนะนาํจากครูหรือคู่อ่ืนท่ีเขา้ใจดีกวา่ เม่ือคู่นั้นเกิดความ
เขา้ใจดีแลว้ กถ่็ายทอดความรู้ใหเ้พ่ือนคู่อ่ืนต่อไป 

   (2) ปริศนาความคิด (Jigsaw) แบ่งกลุ่มนกัเรียนโดยคละความสามารถ เก่ง–อ่อน เรียกวา่ “กลุ่มบา้น” 
(Home Groups) ครูแบ่งเน้ือหาออกเป็นหวัขอ้ยอ่ย ๆ เท่ากบัจาํนวนสมาชิกกลุ่ม ให้สมาชิกในกลุ่มศึกษาหวัขอ้
ท่ีแตกต่างกัน นักเรียนท่ีได้รับหัวข้อเดียวกันมารวมกลุ่มเพ่ือร่วมกันศึกษา เรียกว่า “กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ”         
(Expert Groups) เม่ือร่วมกนัศึกษาจนเขา้ใจแลว้ สมาชิกแต่ละคนออกจากกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญกลบัไปกลุ่มบา้น     
ของตนเอง จากนั้นถ่ายทอดความรู้ท่ีตนศึกษามาใหเ้พ่ือน ๆ ในกลุ่มฟังจนครบทุกคน 

   (3) กลุ่มร่วมมือ (Cooperation) แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มคละความสามารถกนั แต่ละกลุ่ม
เลือกหัวข้อท่ีจะศึกษา เม่ือได้หัวข้อแล้วสมาชิกในกลุ่มช่วยกันกาํหนดหัวข้อย่อย แล้วแบ่งหน้าท่ีกัน
รับผิดชอบ โดยศึกษาคนละ 1 หวัขอ้ยอ่ย จากนั้นสมาชิกนาํผลงานมารวมกนัเป็นงานกลุ่ม ช่วยกนัเรียบเรียง
เน้ือหาให้สอดคล้องกัน และเตรียมทีมนําเสนอผลงานหน้าห้องเรียน เม่ือนําเสนอผลงานแล้ว ทุกกลุ่ม
ช่วยกนัประเมินผลการทาํงานและผลงานกลุ่ม 

9. กระบวนการคดิสร้างสรรค์ 
   ความคิดสร้างสรรคเ์ป็นความสามารถทางสมองของมนุษยท่ี์คิดไดก้วา้งไกล หลายแง่มุม และ

นาํไปสู่การคิดประดิษฐ์ส่ิงใหม่ ๆ เพ่ือนาํไปใชป้ระโยชน์ไดอ้ย่างเหมาะสม ความคิดสร้างสรรคจึ์งถือว่า
เป็นคุณลกัษณะทางความคิดอย่างหน่ึงท่ีมีความสําคญัต่อนกัเรียน ความคิดสร้างสรรค์มีองค์ประกอบท่ี
สาํคญั 4 อยา่ง ไดแ้ก่ 
       1) ความคิดริเร่ิม หมายถึง ความสามารถในการคิดแปลกใหม่ แตกต่างจากความคิดธรรมดา
หรือความคิดง่าย ๆ ความคิดริเร่ิมอาจจะเกิดจากการนําความรู้เดิมมาดดัแปลงและประยุกต์ให้เกิดเป็น      
ส่ิงใหม่ข้ึน 

2) ความคล่องในการคิด หมายถึง ความสามารถในการคิดตอบสนองต่อส่ิงเร้าให้ไดม้ากท่ีสุด
เท่าท่ีจะมากได้ หรือความสามารถคิดหาคาํตอบท่ีเด่นชัดและตรงประเด็นมากท่ีสุด ซ่ึงจะนับปริมาณ
ความคิดท่ีไม่ซํ้ ากนัในเร่ืองเดียวกนั  
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    3) ความยืดหยุ่ นในการคิด  หมายถึง ความสามารถในการปรับสภาพของความคิดใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ได้ ความยืดหยุ่นเน้นในเร่ืองของปริมาณท่ีเป็นประเภทใหญ่ ๆ ของความคิดแบบ
คล่องแคล่ว ความคิดยืดหยุ่นจึงเป็นตวัเสริมและเพิ่มคุณภาพของความคิดคล่องแคล่วให้มากข้ึนดว้ยการ
จดัเป็นหมวดหมู่และมีหลกัเกณฑม์ากข้ึน 
    4) ความคิดละเอียดลออ หมายถึง ความสามารถในการมองเห็นรายละเอียดในส่ิงท่ีคนอ่ืน     
มองไม่เห็น และยงัรวมถึงการเช่ือมโยงสมัพนัธ์ส่ิงต่าง ๆ อยา่งมีความหมาย    
    การจัดการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมให้นักเรียนเกดิกระบวนการคดิสร้างสรรค์ มีวิธีการดงัน้ี 
    1) ขั้นสร้างความตระหนัก เป็นขั้นท่ีครูจะตอ้งกระตุน้ใหน้กัเรียนเกิดความอยากรู้อยากเห็นดว้ย
วิธีการหรือเทคนิคต่าง ๆ เช่น เกม เพลง นิทาน  
    2) ขั้นระดมพลังความคิด ครูจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นกระบวนการคิด เช่น คิด
จินตนาการ คิดวิเคราะห์ คิดแปลกใหม่และหลากหลาย เพ่ือดึงศกัยภาพของนกัเรียนโดยมีครูคอยอาํนวย
ความสะดวกทุกขั้นตอน  
    3) ขั้นสร้างสรรค์งาน เม่ือนักเรียนได้ผ่านกระบวนการเรียนรู้แล้ว ครูควรจดักิจกรรมท่ีให้
นกัเรียนไดส้ร้างสรรคช้ิ์นงานดว้ยตนเองหรือทาํเป็นกลุ่ม เช่น ประดิษฐช้ิ์นงานประเภทต่าง ๆ  
    4) ขัน้นาํเสนอผลงาน เป็นขั้นท่ีเปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดน้าํช้ินงานท่ีสร้างเสร็จแลว้มาแสดงให้
คนอ่ืนได้รับรู้ วิพากษ์วิจารณ์ แสดงความคิดเห็นผลจากการนําเสนอของผูอ่ื้น ซ่ึงเป็นขั้นท่ีส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค ์การรู้จกัการยอมรับ การมีเหตุผล การประยกุต ์การนาํไปใช ้
ทาํใหน้กัเรียนเกิดความภาคภมิูใจ 
    5) ขัน้วัดและประเมินผล ครูประเมินผลของนกัเรียนตามสภาพจริงและใหเ้กิดความหลากหลาย
พร้อมกบัเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ประเมินผลร่วมกบัผูอ่ื้น มีการยอมรับ และเสนอแนะแนวทางแกไ้ข   
บนพ้ืนฐานของหลกัการทางประชาธิปไตย   
    6) ขั้นเผยแพร่ผลงาน เป็นการจดักิจกรรมท่ีเปิดโอกาสให้นักเรียนไดน้าํช้ินงานของตนเองมา
เผยแพร่ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การจดันิทรรศการ และการนาํผลงานสู่สาธารณชน ซ่ึงเป็นการนําเสนอ
ความรู้และความคิดสร้างสรรคข์องนกัเรียนเพื่อใหเ้พ่ือน ผูป้กครอง ชุมชน และบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งไดช่ื้นชม
ผลงานของนกัเรียนเอง 
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3. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 
 

แฟ้มสะสมผลงาน หมายถึง แหล่งรวบรวมเอกสาร ผลงาน หรือหลกัฐาน เพ่ือใช้สะท้อนถึง
ผลสัมฤทธ์ิ ความสามารถ ทกัษะ และพฒันาการของนักเรียน มีการจดัเรียบเรียงผลงานไวอ้ย่างมีระบบ   
โดยนาํความรู้ ความคิด และการนาํเสนอมาผสมผสานกนั ซ่ึงนกัเรียนเป็นผูค้ดัเลือกผลงานและมีส่วนร่วม
ในการประเมิน แฟ้มสะสมผลผลงานจึงเป็นหลกัฐานสาํคญัท่ีจะทาํให้นกัเรียนสามารถมองเห็นพฒันาการ
ของตนเองไดต้ามสภาพจริง รวมทั้งเห็นขอ้บกพร่อง และแนวทางในการปรับปรุงแกไ้ขใหดี้ข้ึนต่อไป 

ลกัษณะสําคัญของการประเมนิผลโดยใช้แฟ้มสะสมผลงาน 
1. ครูสามารถใช้เป็นเคร่ืองมือในการติดตามความกา้วหน้าของนักเรียนเป็นรายบุคคลไดเ้ป็น    

อยา่งดี เน่ืองจากมีผลงานสะสมไว ้ครูจะทราบจุดเด่น จุดดอ้ยของนกัเรียนแต่ละคนจากแฟ้มสะสมผลงาน 
และสามารถติดตามพฒันาการไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 

2. มุ่งวดัศกัยภาพของนกัเรียนในการผลิตหรือสร้างผลงานมากกวา่การวดัความจาํจากการ           ทาํ
แบบทดสอบ 

3. วดัและประเมินโดยเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง คือ นกัเรียนเป็นผูว้างแผน ลงมือปฏิบติังาน รวมทั้ง
ประเมินและปรับปรุงตนเอง ซ่ึงมีครูเป็นผูช้ี้แนะ และเนน้การประเมินผลยอ่ยมากกวา่การประเมินผลรวม 

4. ฝึกใหน้กัเรียนรู้จกัการประเมินตนเองและหาแนวทางปรับปรุงพฒันาตนเอง 
5. นกัเรียนเกิดความมัน่ใจ ภาคภมิูใจในผลงานของตนเอง และรู้วา่ตนเองมีจุดเด่นในเร่ืองใด 
6. ช่วยในการส่ือความหมายเก่ียวกบัความรู้ ความสามารถ ตลอดจนพฒันาการของนกัเรียนใหผู้ท่ี้

เก่ียวขอ้งทราบ เช่น ผูป้กครอง ฝ่ายแนะแนว ผูบ้ริหารโรงเรียน 
ขั้นตอนการประเมนิผลโดยใช้แฟ้มสะสมผลงาน 
การจดัทาํแฟ้มสะสมผลงานมี 10 ขั้นตอน ซ่ึงแต่ละขั้นตอนมีรายละเอียดดงัน้ี 
1) การวางแผนจัดทาํแฟ้มสะสมผลงาน การจดัทาํแฟ้มสะสมผลงานตอ้งมีส่วนร่วมระหว่างครู 

นกัเรียน และผูป้กครอง 
 ครู  การเตรียมตวัของครูต้องเร่ิมจากการศึกษาและวิเคราะห์หลกัสูตร คู่มือครู คาํอธิบาย

รายวิชา วิธีการวดัและประเมินผลในหลกัสูตร รวมทั้ งครูต้องมีความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกับวิธีการ
ประเมินผลโดยใชแ้ฟ้มสะสมผลงาน จึงสามารถวางแผนกาํหนดช้ินงานได ้
 นักเรียน ตอ้งมีความเขา้ใจเก่ียวกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ เน้ือหาสาระ การประเมินผลโดยใช้
แฟ้มสะสมผลงาน การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ การกาํหนดช้ินงาน และบทบาทในการทาํงาน
กลุ่ม โดยครูตอ้งแจง้ใหน้กัเรียนทราบล่วงหนา้ 
 ผู้ปกครอง ต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการคดัเลือกผลงาน การแสดงความคิดเห็น และรับรู้
พฒันาการของนกัเรียนอยา่งต่อเน่ือง ดงันั้น ก่อนทาํแฟ้มสะสมผลงาน ครูตอ้งแจง้ใหผู้ป้กครองทราบหรือ
ขอความร่วมมือ รวมทั้ งให้ความรู้ในเร่ืองการประเมินผลโดยใช้แฟ้มสะสมผลงานแก่ผูป้กครองเม่ือมี
โอกาส 
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2) การรวบรวมผลงานและจัดระบบแฟ้ม ในการรวบรวมผลงานตอ้งออกแบบการจดัเก็บหรือ
แยกหมวดหมู่ของผลงานใหดี้ เพ่ือสะดวกและง่ายต่อการนาํขอ้มูลออกมาใช ้แนวทางการจดัหมวดหมู่ของ
ผลงาน เช่น 
 – จดัแยกตามลาํดบั วนั เวลา ท่ีสร้างผลงานข้ึนมา  
 – จดัแยกตามความซบัซอ้นของผลงาน เป็นการแสดงถึงทกัษะหรือพฒันาการของนกัเรียนท่ี
มากข้ึน 
 – จดัแยกตามวตัถุประสงค ์เน้ือหา หรือประเภทของผลงาน 

ผลงานท่ีอยูใ่นแฟ้มสะสมผลงานอาจมีหลายเร่ือง หลายวิชา ดงันั้นนกัเรียนจะตอ้งทาํเคร่ืองมือ
ในการช่วยคน้หา เช่น สารบญั ดชันีเร่ือง จุด สี แถบสีติดไวท่ี้ผลงานโดยมีรหสัท่ีแตกต่างกนั 

3) การคัดเลือกผลงาน ในการคดัเลือกผลงานนั้นควรให้สอดคลอ้งกบัเกณฑ์หรือมาตรฐานท่ี
โรงเรียน ครู หรือนกัเรียนร่วมกนักาํหนดข้ึนมา และผูค้ดัเลือกผลงานควรเป็นนกัเรียนเจา้ของแฟ้มสะสม
ผลงาน หรือมีส่วนร่วมกบัครู เพ่ือน และผูป้กครอง 

ผลงานท่ีเลือกเกบ็เขา้แฟ้มสะสมผลงานควรมีลกัษณะดงัน้ี 
 – สอดคลอ้งกบัเน้ือหาและวตัถุประสงคข์องการเรียนรู้ 

– เป็นผลงานช้ินท่ีดีท่ีสุดและมีความหมายต่อนกัเรียนมากท่ีสุด 
– สะทอ้นใหเ้ห็นถึงพฒันาการของนกัเรียนในทุกดา้น 

 – เป็นส่ือท่ีจะช่วยให้นกัเรียนมีโอกาสแลกเปล่ียนความคิดเห็นกบัครู ผูป้กครอง และเพ่ือน ๆ 
ส่วนจาํนวนช้ินงานนั้นใหก้าํหนดตามความเหมาะสม ไม่ควรมีมากเกินไป เพราะอาจจะทาํให้ผลงานบางช้ิน
ไม่มีความหมาย แต่ถา้มีนอ้ยเกินไปกจ็ะทาํใหก้ารประเมินผลไม่มีประสิทธิภาพ 

4) สร้างสรรค์แฟ้มสะสมผลงานให้มีเอกลักษณ์ของตนเอง โครงสร้างหลกัของแฟ้มสะสมผลงาน
อาจเหมือนกนั แต่นกัเรียนสามารถตกแต่งรายละเอียดยอ่ยให้แตกต่างกนัตามความคิดสร้างสรรคข์องแต่ละ
บุคคล โดยอาจใชภ้าพ สี หรือสติกเกอร์ ตกแต่งใหส้วยงามและเนน้เอกลกัษณ์ของเจา้ของแฟ้มสะสมผลงาน 

5) การแสดงความคิดเห็นหรือความรู้สึกต่อผลงาน  ในขั้ นตอนน้ีนักเรียนจะได้รู้จักการ
วิพากษ์วิจารณ์ หรือสะทอ้นความคิดเก่ียวกบัผลงานของตนเอง ตวัอย่างขอ้ความท่ีใช้แสดงความรู้สึกต่อ
ผลงาน เช่น 

– ไดแ้นวคิดจากการทาํผลงานช้ินน้ีมาจากไหน 
– เหตุผลท่ีเลือกผลงานช้ินน้ีคืออะไร 
– จุดเด่น จุดดอ้ยของผลงานช้ินน้ีคืออะไร 
– รู้สึกพอใจกบัผลงานช้ินน้ีมากนอ้ยเพียงใด 
– ไดข้อ้คิดอะไรจากการทาํผลงานช้ินน้ี 

6) ตรวจสอบความสามารถของตนเอง เป็นการเปิดโอกาสให้นกัเรียนไดป้ระเมินความสามารถ
ของตนเอง โดยพิจารณาตามเกณฑย์อ่ย ๆ ท่ีครูและนกัเรียนช่วยกนักาํหนดข้ึน เช่น นิสัยการทาํงานทกัษะ
ทางสังคม การทาํงานเสร็จตามระยะเวลาท่ีกาํหนด การขอความช่วยเหลือเม่ือมีความจาํเป็น เป็นต้น 
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นอกจากน้ียงัมีวิธีตรวจสอบความสามารถตนเองอีกวิธีหน่ึง คือการให้นกัเรียนเขียนวิเคราะห์จุดเด่น จุดดอ้ย
ของตนเอง และส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุงแกไ้ข 

7) การประเมินผลงาน เป็นขั้นตอนท่ีสาํคญัเน่ืองจากเป็นการสรุปคุณภาพของงานและความสามารถ
หรือพฒันาการของนกัเรียน การประเมินแบ่งออกเป็น 2 ลกัษณะ คือ การประเมินโดยไม่ให้ระดบัคะแนน 
และการประเมินโดยใหร้ะดบัคะแนน 

การประเมินโดยไม่ให้ระดับคะแนน ครูกลุ่มน้ีมีความเช่ือว่าแฟ้มสะสมผลงานมีไวเ้พื่อศึกษา
กระบวนการทาํงาน ศึกษาความคิดเห็น ความรู้สึกของนักเรียนท่ีมีต่อผลงานของตนเอง ตลอดจนดู
พฒันาการหรือความก้าวหน้าของนักเรียนอย่างไม่เป็นทางการ ครู ผูป้กครอง และเพ่ือนสามารถให ้          
คาํช้ีแนะแก่นกัเรียนได ้ซ่ึงวิธีการน้ีจะทาํให้นกัเรียนไดเ้รียนรู้และปฏิบติังานอยา่งเต็มท่ี โดยไม่ตอ้งกงัวล
วา่จะไดค้ะแนนเท่าไร 

การประเมินโดยให้ระดับคะแนน มีทั้งการประเมินตามจุดประสงค์การเรียนรู้ การประเมิน
ระหว่างภาคเรียน และการประเมินปลายภาค ซ่ึงจะช่วยในวตัถุประสงค์ด้านการปฏิบติัเป็นหลกัการ
ประเมินแฟ้มสะสมผลงานตอ้งกาํหนดมิติการให้คะแนน (scoring rubrics) ตามเกณฑ์ท่ีครูและนักเรียน
ร่วมกนักาํหนดข้ึน การใหร้ะดบัคะแนนมีทั้งการใหค้ะแนนเป็นรายช้ินก่อนเก็บเขา้แฟ้มสะสมผลงาน และ
การให้คะแนนแฟ้มสะสมผลงานทั้งแฟ้ม ซ่ึงมาตรฐานคะแนนนั้นตอ้งสอดคล้องกบัวตัถุประสงค์ของ    
การจดัทาํแฟ้มสะสมผลงาน และมุ่งเน้นพฒันาการของนักเรียนแต่ละคนมากกว่าการนาํไปเปรียบเทียบ   
กบับุคคลอ่ืน 

8) การแลกเปล่ียนประสบการณ์กับผู้ อ่ืน มีวตัถุประสงคเ์พ่ือเปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดรั้บฟังความ
คิดเห็นจากผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ เพ่ือน ครู และ ผูป้กครอง อาจทาํไดห้ลายรูปแบบ เช่น การจดัประชุม
ในโรงเรียนโดยเชิญผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งมาร่วมกนัพิจารณาผลงาน การสนทนาแลกเปล่ียนระหวา่งนกัเรียน
กบัเพื่อน การส่งแฟ้มสะสมผลงานไปใหผู้ท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งช่วยใหข้อ้เสนอแนะหรือคาํแนะนาํ 

ในการแลกเปล่ียนประสบการณ์นั้นนกัเรียนจะตอ้งเตรียมคาํถามเพื่อถามผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง
ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงงานของตนเอง ตวัอยา่งคาํถาม เช่น 
 – ท่านคิดอยา่งไรกบัผลงานช้ินน้ี 
 – ท่านคิดวา่ควรปรับปรุงแกไ้ข ส่วนใดอีกบา้ง 

– ผลงานช้ินใดท่ีท่านชอบมากท่ีสุด เพราะอะไร 
ฯลฯ 

9) การปรับเปล่ียนผลงาน หลงัจากท่ีนกัเรียนไดแ้ลกเปล่ียนความคิดเห็นและไดรั้บคาํแนะนาํจาก
ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งแลว้ ก็จะนาํผลงานมาปรับปรุงให้ดีข้ึน ซ่ึงนักเรียนสามารถนาํผลงานท่ีดีกว่าเก็บเขา้
แฟ้มสะสมผลงานแทนผลงานเดิม ทาํให้แฟ้มสะสมผลงานมีผลงานท่ีดี ทนัสมยั และตรงตามจุดประสงค์
ในการประเมิน 

10) การประชาสัมพันธ์ผลงานของนักเรียน เป็นการแสดงนิทรรศการผลงานของนกัเรียน โดยนาํ
แฟ้มสะสมผลงานของนักเรียนทุกคนมาจดัแสดงร่วมกนั และเปิดโอกาสให้ผูป้กครอง ครู และนักเรียน
ทัว่ไปไดเ้ขา้ชมผลงาน ทาํใหน้กัเรียนเกิดความภาคภมิูใจในผลงานของตนเอง 
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ผูท่ี้เร่ิมตน้ทาํแฟ้มสะสมผลงานอาจไม่ตอ้งดาํเนินการทั้ง 10 ขั้นตอนน้ี แต่ใชข้ั้นตอนหลกั ๆ คือ 
การรวบรวมผลงานและการจดัระบบแฟ้ม การคดัเลือกผลงาน และการแสดงความคิดเห็นหรือความรู้สึก
ต่อผลงาน 

องค์ประกอบสําคญัของแฟ้มสะสมผลงาน มีดงัน้ี 
1) ส่วนนาํ ประกอบดว้ย ปก คาํนาํ สารบญั ประวติัส่วนตวั จุดมุ่งหมายของการทาํแฟ้มสะสม

ผลงาน 
2) ส่วนเนือ้หาแฟ้ม ประกอบดว้ย ผลงาน ความคิดเห็นท่ีมีต่อผลงาน และ Rubrics ประเมินผลงาน 
3) ส่วนข้อมูลเพ่ิมเติม ประกอบดว้ย ผลการประเมินการเรียนรู้ การรายงานความกา้วหนา้โดยครู 

และความคิดเห็นของผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง เช่น เพ่ือน ผูป้กครอง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

1. ส่วนนํา ประกอบดว้ย 
– ปก 
– คาํนาํ 
– สารบญั 
– ประวติัส่วนตวั 
– จุดมุ่งหมายของการทาํแฟ้มสะสม     
    ผลงาน 

2. ส่วนเนือ้หาแฟ้ม ประกอบดว้ย 
– ผลงาน 
– ความคิดเห็นท่ีมีต่อผลงาน 
– Rubrics ประเมินผลงาน 

3. ส่วนข้อมูลเพิม่เตมิ ประกอบดว้ย 
– ผลการประเมินการเรียนรู้ 
– การรายงานความกา้วหนา้โดยครู 
– ความคิดเห็นของผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง  
   เช่น เพ่ือน ผูป้กครอง 
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4. ผงัการออกแบบการจัดการเรียนรู้และรูปแบบแผนการจัดการเรียนรู้รายช่ัวโมง 
 

ผงัการออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบ Backward Design 
หน่วยการเรียนรู้ที ่      

 

ขั้นที่ 1   ผลลพัธ์ปลายทางที่ต้องการให้เกดิขึน้กบันักเรียน
ตวัช้ีวดัช้ันปี 
1.  
2. 
ความเข้าใจท่ีคงทนของนักเรียน 
นักเรียนจะเข้าใจว่า... 
1.  
2.  

คาํถามสําคญัท่ีทําให้เกดิความเข้าใจท่ีคงทน 
–    
–     
–    

ความรู้ของนักเรียนที่นําไปสู่ความเข้าใจท่ีคงทน
นักเรียนจะรู้ว่า… 
1.  
2.  

ทักษะ/ความสามารถของนักเรียนท่ีนําไปสู่ 
ความเข้าใจที่คงทน นักเรียนจะสามารถ... 
1.  
2.  

ขั้นที่ 2   ภาระงานและการประเมนิผลการเรียนรู้ซ่ึงเป็นหลกัฐานท่ีแสดงว่านักเรียนมผีลการเรียนรู้ 
              ตามท่ีกาํหนดไว้อย่างแท้จริง 

1.  ภาระงานท่ีนักเรียนต้องปฏิบัต ิ
–    
–    

2.  วธีิการและเคร่ืองมือประเมินผลการเรียนรู้
     วธีิการประเมินผลการเรียนรู้ 

–    
–   

     เคร่ืองมอืประเมนิผลการเรียนรู้ 
–    
–   

3.  ส่ิงที่มุ่งประเมนิ 
–    
–   

ขั้นที่ 3   แผนการจัดการเรียนรู้ 
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รูปแบบแผนการจัดการเรียนรู้รายช่ัวโมง 
 

เม่ือครูออกแบบการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิด Backward Design แลว้ ครูสามารถเขียนแผนการ
จดัการเรียนรู้รายชัว่โมงโดยใชรู้ปแบบของแผนการจดัการเรียนรู้แบบเรียงหวัขอ้ ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

ช่ือแผน... (ระบุช่ือและลาํดบัท่ีของแผนการจดัการเรียนรู้) 
 ช่ือเร่ือง... (ระบุช่ือเร่ืองท่ีจดัการเรียนรู้) 
 สาระท่ี... (ระบุสาระท่ีใชจ้ดัการเรียนรู้) 
 เวลา... (ระบุระยะเวลาท่ีใชใ้นการจดัการเรียนรู้ต่อ 1 แผน) 

ช้ัน... (ระบุชั้นท่ีจดัการเรียนรู้) 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี... (ระบุช่ือและลาํดบัท่ีของหน่วยการเรียนรู้) 
สาระสําคญั... (เขียนความคิดรวบยอดหรือมโนทศันข์องหวัเร่ืองท่ีจดัการเรียนรู้) 
ตวัช้ีวดัช้ันปี... (ระบุตวัช้ีวดัชั้นปีท่ีใชเ้ป็นเป้าหมายของแผนการจดัการเรียนรู้) 
จุดประสงค์การเรียนรู้... (กาํหนดใหส้อดคลอ้งกบัสมรรถนะสาํคญัและคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

ของนกัเรียนหลงัจากสาํเร็จการศึกษา) ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 ซ่ึง
ประกอบดว้ย 

– ดา้นความรู้ (Knowledge: K) 
– ดา้นคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม (Affective: A) 
– ดา้นทกัษะ/กระบวนการ (Performance: P) 

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้... (ระบุวิธีการและเคร่ืองมือวดัและประเมินผลท่ีสอดคลอ้งกบั
จุดประสงคก์ารเรียนรู้ทั้ง 3 ดา้น) 

สาระการเรียนรู้... (ระบุสาระและเน้ือหาท่ีใชจ้ดัการเรียนรู้ อาจเขียนเฉพาะหวัเร่ืองกไ็ด)้ 
แนวทางบูรณาการ... (เสนอแนะและระบุกิจกรรมของกลุ่มสาระอ่ืนท่ีบูรณาการร่วมกนั) 
กระบวนการจัดการเรียนรู้... (กาํหนดใหส้อดคลอ้งกบัธรรมชาติของกลุ่มสาระและการบูรณาการ

ขา้มกลุ่มสาระ) 
กจิกรรมเสนอแนะ... (ระบุรายละเอียดของกิจกรรมท่ีนกัเรียนควรปฏิบติัเพิ่มเติม) 
ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้... (ระบุรายการส่ือ อุปกรณ์ และแหล่งการเรียนรู้ท่ีใชใ้นการจดัการเรียนรู้) 
บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้... (ระบุรายละเอียดของผลการจดัการเรียนรู้ตามแผนท่ีกาํหนดไว ้

อาจนาํเสนอขอ้เด่นและขอ้ดอ้ยใหเ้ป็นขอ้มูลท่ีสามารถนาํไปใชเ้ป็นส่วนหน่ึงของการทาํวิจยัในชั้นเรียนได)้ 
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5. ใบความรู้และใบงาน 
 

ใบความรู้ เทคโนโลยสีารสนเทศ ม. 3 
 

ใบความรู้ที ่1  
 

เร่ือง โครงงานคอมพวิเตอร์ 
 

 โครงงานคอมพิวเตอร์สามารถแบ่งไดห้ลายประเภทตามความตอ้งการของผูท้าํโครงงาน เช่น การ
แบ่งตามระบบการทาํงานของคอมพิวเตอร์ การแบ่งตามลกัษณะของช้ินงาน แต่การแบ่งประเภทของ
โครงงานคอมพิวเตอร์ท่ีนิยมมากท่ีสุด คือ การแบ่งตามจุดประสงคข์องการใชง้าน ซ่ึงแบ่งเป็น 5 ประเภท 
ดงัน้ี 

1. โครงงานคอมพิวเตอร์ด้านการศึกษา มีจุดประสงค์เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพทางดา้นการ
เรียนรู้ของผูเ้รียน เช่น งานนําเสนอประกอบการบรรยายเร่ือง เทคโนโลยีชีวภาพ คอมพิวเตอร์ช่วยสอน
วิชาคณิตศาสตร์ ไฮเปอร์บุ๊กวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 2. โครงงานคอมพิวเตอร์ด้านเคร่ืองมือ มีจุดประสงคเ์พ่ือสร้างฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์สาํหรับ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการทาํงานด้านต่าง ๆ เช่น ซอฟต์แวร์วดัปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ในนํ้ า เคร่ือง         
คดัขนาดของไข่ไก่ ซอฟตแ์วร์คาํนวณปริมาณวตัถุดิบท่ีตอ้งใชใ้นโรงงานอุตสาหกรรม 
 3. โครงงานคอมพิวเตอร์ด้านการทดลองทฤษฎี มีจุดประสงค์เพื่อใช้คอมพิวเตอร์ทดลอง
ปฏิบติังานในดา้นต่าง ๆ ก่อนนาํทฤษฎีหรือแนวทางปฏิบติัท่ีไดจ้ากการทดลองนั้นไปใชก้บัมนุษย ์เช่น 
ซอฟตแ์วร์จาํลองการผสมสารเคมี เคร่ืองกูร้ะเบิด หุ่นยนตด์บัไฟอจัฉริยะ 
 4. โครงงานคอมพิวเตอร์ด้านการประยุกต์ใช้งาน มีจุดประสงค์เพ่ือนาํช้ินงานหรือผลลพัธ์ท่ีได้
จากการทาํโครงงานไปใชง้านจริง เพ่ือช่วยแกปั้ญหาท่ีพบในชีวิตประจาํวนัและทาํใหม้นุษยมี์ความเป็นอยู่
ท่ีสะดวกสบายมากยิง่ข้ึน เช่น ซอฟตแ์วร์คาํนวณค่าใชจ่้ายประจาํวนั เคร่ืองแยกขยะดิจิทลั 

5. โครงงานคอมพิวเตอร์ด้านเกม มีจุดประสงค์เพ่ือสร้างความเพลิดเพลินและความสนุกสนาน 
เช่น เกมเล้ียงสตัว ์เกมทาํขนม เกมปลูกผกั 
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ใบความรู้ที ่2 
 

เร่ือง ภาษาคอมพวิเตอร์ 
 

ภาษาคอมพิวเตอร์หรือภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer Programming Language) มี
พื้นฐานมาจากการเปิดและปิดกระแสไฟฟ้า หรือระบบเลขฐานสอง คือ 0 และ 1 เรียงต่อกันเพ่ือแทน
ความหมายต่าง ๆ ในคอมพิวเตอร์ ปัจจุบนัมีผูส้ร้างและพฒันาภาษาคอมพิวเตอร์หลายภาษา เช่น John 
Kemeny และ Thomas Kurtz สร้างภาษาเบสิก (BASIC) Niklaus Wirth สร้างภาษาปาสคาล (PASCAL) 
และ Dennis Ritchie สร้างภาษาซี (C) ภาษาคอมพิวเตอร์แบ่งตามลกัษณะของภาษาและการใช้งานเป็น       
4 ประเภท ดงัน้ี 

1. ภาษาเคร่ือง (Machine Language) เป็นภาษาพ้ืนฐานของคอมพิวเตอร์ มีลกัษณะเป็นตวัเลขใน
ระบบเลขฐานสอง คือ 0 และ 1 ภาษาเคร่ืองเป็นภาษาในรูปแบบเดียวท่ีคอมพิวเตอร์สามารถเขา้ใจและ
นาํไปใชง้านไดท้นัทีโดยไม่ตอ้งใชต้วัแปลชุดคาํสัง่ แต่มนุษยจ์ะเขา้ใจไดเ้ม่ือแทนดว้ยรหสัแทนขอ้มลู 

2. ภาษาแอสเซมบลี (Assembly Language) จัดเป็นภาษาระดับตํ่ า (Low-level Language) ท่ี
พฒันามาจากภาษาเคร่ือง โดยภาษาแอสเซมบลีจะใชร้หัสภาษาองักฤษแทนคาํสั่งในคอมพิวเตอร์ ทาํให้
การเขียนโปรแกรมหรือชุดคาํสั่งในภาษาแอสเซมบลีทาํไดง่้ายและสะดวกกว่าการเขียนโปรแกรมหรือ
ชุดคาํสั่งในภาษาเคร่ือง แต่วิธีการเขียนคาํสั่งยงัมีส่วนคลา้ยคลึงกบัภาษาเคร่ือง รหัสท่ีใช้เป็นคาํสั่งใน
ภาษาแอสเซมบลี เรียกวา่ รหสันีมอนิก (Mnemonic Code) ใชแ้ทนเลขฐานสองท่ีเป็นภาษาเคร่ือง 

3. ภาษาระดับสูง (High-level Language) หรือภาษาในยุคท่ีสาม (Third-generation Language) 
เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ท่ีพฒันาข้ึนเพ่ือให้มนุษยส์ามารถเขา้ใจภาษาท่ีใชใ้นคอมพิวเตอร์มากยิ่งข้ึน จึงมี
ลกัษณะคลา้ยคลึงกบัภาษาท่ีมนุษยใ์ชใ้นปัจจุบนั การใชง้านภาษาระดบัสูงจะตอ้งอาศยัตวัแปลภาษา ไดแ้ก่ 
คอมไพเลอร์และอินเทอร์พรีเตอร์ 

4. ภาษาระดับสูงมากและภาษาธรรมชาติ (Natural Language) จดัเป็นภาษารุ่นท่ี 4 และ 5 ของ
พฒันาการภาษาคอมพิวเตอร์ สามารถใชง้านไดง่้ายและตอบสนองต่อผูใ้ชง้านทัว่ไปมากยิ่งข้ึน คาํสัง่ของ
ภาษาในระดบัน้ีจะไม่มีการกาํหนดขั้นตอน แต่จะเป็นการบอกหรือระบุส่ิงท่ีต้องการแทน นอกจากน้ี
ภาษาธรรมชาติยงัสามารถโตต้อบกบัผูใ้ช้และมีความยืดหยุ่นในการใช้คาํสั่งมากยิ่งข้ึน เน่ืองจากจะใช้
ระบบฐานความรู้ (Knowledge Base System) ช่วยในการแปลความหมายของคาํสัง่ต่าง ๆ 
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ใบความรู้ที ่3  
 

เร่ือง ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ในการนําเสนอข้อมูล 
 

 ผูน้าํเสนอขอ้มูลควรเลือกใชเ้ทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกบัการนาํเสนอขอ้มูลนั้น ๆ ซ่ึงควรเลือกใช้
ฮาร์ดแวร์และซอฟตแ์วร์ท่ีส่งเสริมการนาํเสนอขอ้มูลตามรูปแบบของขอ้มูลนั้น ๆ ดงัน้ี 
 1. ตัวหนังสือหรือตัวอักษร (Text) เป็นข้อมูลพื้นฐานท่ีนิยมใช้ในงานนําเสนอทุกงาน การ
นําเสนอตัวหนังสือหรือตวัอกัษรควรพิจารณาขนาดตวัอกัษร สีตวัอักษร สีพ้ืนหลงั และรูปแบบของ
ตวัหนงัสือหรือตวัอกัษรท่ีส่งเสริมการอ่านของผูรั้บขอ้มูล โดยมีตวัอยา่งฮาร์ดแวร์และซอฟตแ์วร์ท่ีส่งเสริม
การนาํเสนอขอ้มลูดงัน้ี 

– ฮาร์ดแวร์ เช่น เคร่ืองพิมพแ์ละสแกนเนอร์รุ่นท่ีสามารถสแกนตวัหนงัสือในรูปแบบ Text 
File ได ้

– ซอฟตแ์วร์ เช่น Microsoft Word, Microsoft PowerPoint และ Microsoft Publisher 
 2. รูปภาพหรือภาพน่ิง (Image) เป็นขอ้มูลท่ีช่วยส่งเสริมความน่าสนใจและช่วยใหเ้ขา้ใจขอ้มูลท่ี
นาํเสนอมากยิ่งข้ึน รูปภาพหรือภาพน่ิงท่ีใช้ในการนาํเสนอขอ้มูลควรเป็นภาพสีท่ีมีความชดัเจน โดยมี
ตวัอยา่งฮาร์ดแวร์และซอฟตแ์วร์ท่ีส่งเสริมการนาํเสนอขอ้มลูดงัน้ี 

– ฮาร์ดแวร์ เช่น กลอ้งดิจิทลั สแกนเนอร์ เคร่ืองพิมพ ์
– ซอฟตแ์วร์ เช่น Adobe Photoshop, Microsoft Paint และ CoralDraw 

 3. แผนภูมิ แผนผัง และกราฟ (Diagram) เป็นข้อมูลท่ีช่วยสรุปรายละเอียดท่ีมีจาํนวนมาก :7j’
นาํเสนอในลกัษณะท่ีน่าสนใจมากยิ่งข้ึน เหมาะสาํหรับขอ้มูลท่ีตอ้งการเปรียบเทียบ โดยมีตวัอยา่งฮาร์ดแวร์
และซอฟตแ์วร์ท่ีส่งเสริมการนาํเสนอขอ้มูลดงัน้ี 

– ฮาร์ดแวร์ เช่น เคร่ืองพิมพ ์
– ซอฟตแ์วร์ เช่น Microsoft Excel, Microsoft Word และ Microsoft Access 

 4. เสียง (Sound) เป็นขอ้มูลท่ีช่วยให้งานนาํเสนอมีความน่าสนใจมากยิ่งข้ึน ระดบัเสียงท่ีใชใ้น
การนาํเสนอไม่ควรดงัหรือค่อยเกินไป และผูรั้บขอ้มูลสามารถเลือกเปิดหรือปิดเสียงท่ีใช้ประกอบการ
นาํเสนอได ้โดยมีตวัอยา่งฮาร์ดแวร์และซอฟตแ์วร์ท่ีส่งเสริมการนาํเสนอขอ้มูลดงัน้ี 

– ฮาร์ดแวร์ เช่น ลาํโพงและไมโครโฟน 
– ซอฟตแ์วร์ เช่น WinAmp, JetAudio และ GDivxPlayer 

 5. ภาพเคลื่อนไหว (Motion) เป็นขอ้มูลท่ีพฒันามาจากขอ้มูลภาพน่ิง ดว้ยการเรียงซ้อนภาพน่ิง
หลาย ๆ ภาพดว้ยความเร็วสูงทาํให้มีลกัษณะเหมือนวตัถุในภาพมีการเคล่ือนไหว โดยมีตวัอยา่งฮาร์ดแวร์
และซอฟตแ์วร์ท่ีส่งเสริมการนาํเสนอขอ้มูลดงัน้ี 

– ฮาร์ดแวร์ เช่น กลอ้งวิดีโอและกลอ้งดิจิทลัท่ีสามารถบนัทึกภาพเคล่ือนไหวได ้
– ซอฟตแ์วร์ เช่น Adobe Flash, Adobe Dreamweaver และ 3D Studio 
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ใบความรู้ที ่4  
 

เร่ือง เคร่ืองพมิพ์ 
 

เคร่ืองพิมพ ์(Printer) เป็นอุปกรณ์เทคโนโลยสีารสนเทศท่ีช่วยนาํเสนองานในรูปแบบส่ิงพิมพ ์ซ่ึง
เป็นรูปแบบของงานนาํเสนอท่ีมีความน่าเช่ือถือมากท่ีสุด เคร่ืองพิมพท่ี์นิยมใชก้นัทัว่ไปจะตอ้งเช่ือมต่อกบั
คอมพิวเตอร์ขณะใชง้าน ซ่ึงสามารถแบ่งเป็น 2 ประเภท ดงัน้ี 

1. เคร่ืองพิมพแ์บบตกกระทบหรือเคร่ืองพิมพแ์บบใชแ้รงกระแทก (Impact Print) เป็นเคร่ืองพิมพ์
ท่ีใชห้ลกัการทาํงานคลา้ยกบัเคร่ืองพิมพดี์ด คือ ช้ินงานอาศยัหลกัการสร้างจุดดว้ยหวัเข็มกระแทกผา่นผา้
หมึกไปยงัช้ินงาน ทาํให้เกิดจุดเพ่ือสร้างขอ้มูลลงบนช้ินงาน ความคมชดัของขอ้มูลจะข้ึนอยูก่บัจาํนวนจุด
ท่ีกระแทกลงไป โดยจาํนวนจุดยิ่งมากขอ้มูลจะยิ่งมีความคมชดัมากข้ึน เคร่ืองพิมพป์ระเภทน้ีมกัมีขนาด
ใหญ่ ขณะใชง้านจะมีเสียงดงั เหมาะสาํหรับช้ินงานท่ีมีตน้ทุนตํ่าและตอ้งการทาํสาํเนาหลาย ๆ แผน่ 

2. เคร่ืองพิมพ์แบบไม่ใช้การตกกระทบหรือเคร่ืองพิมพ์แบบไม่ใช้แรงกระแทก (Nonimpact 
Printer) เป็นเคร่ืองพิมพท่ี์พฒันามาจากเคร่ืองพิมพแ์บบตกกระทบ มีขนาดเล็ก ขณะใชง้านจะมีเสียงเบา
และงานท่ีไดจ้ะมีคุณภาพดีกวา่เคร่ืองพิมพแ์บบตกกระทบ  แบ่งเป็น 2 ประเภท ดงัน้ี 

 2.1 เคร่ืองพิมพแ์บบอิงคเ์จ็ต (Inkjet) อาศยัหลกัการหยดหมึกเป็นจุดเลก็ ๆ ไปท่ีช้ินงานเพื่อ
ประกอบเป็นขอ้มูล 

 2.2 เคร่ืองพิมพแ์บบเลเซอร์ (Laser) มีหลกัการทาํงานดว้ยการใชเ้ทคโนโลยีการยิงผงหมึก
ดว้ยระบบเลเซอร์ไปสร้างขอ้มูลท่ีตอ้งการบนช้ินงาน ผลงานท่ีไดจึ้งมีประสิทธิภาพมากกว่าเคร่ืองพิมพ์
แบบอิงคเ์จต็ 

 ปัจจุบันมีเคร่ืองพิมพ์ให้เลือกหลากหลายชนิดแต่ละชนิดจะมีคุณสมบติัแตกต่างกนั ผูใ้ช้งาน
เคร่ืองพิมพจึ์งควรเลือกใชเ้คร่ืองพิมพโ์ดยพิจารณาจากส่ิงต่อไปน้ี 

ลกัษณะงาน พิจารณาเก่ียวกบัขอ้มูลท่ีตอ้งการพิมพมี์ลกัษณะเป็นตวัหนังสือ รูปภาพ หรือ
ภาพกราฟิกท่ีมีความละเอียดสูง หากงานนั้นเป็นขอ้มูลตวัหนงัสือท่ีไม่ตอ้งการความละเอียดมากนกัก็ควร
ใชเ้คร่ืองพิมพแ์บบตกกระทบ แต่หากงานนั้นเป็นภาพกราฟิกท่ีมีความละเอียดสูงกค็วรเลือกใชเ้คร่ืองพิมพ์
แบบไม่ใชก้ารตกกระทบ 

ตน้ทุน พิจารณาถึงราคาของเคร่ืองพิมพ ์ราคานํ้ าหมึก ราคาวสัดุท่ีใชพิ้มพ ์และค่าดูแลรักษา
เคร่ืองพิมพ ์เช่น ค่าลา้งหวัเขม็ ค่าทาํความสะอาดส่วนประกอบภายใน ค่าเปล่ียนสายพาน 

ความเร็ว พิจารณาเปรียบเทียบความเร็วในการพิมพง์าน ซ่ึงเคร่ืองพิมพป์ระเภทเดียวกนัแต่
อาจมีความเร็วในการพิมพ์งานแตกต่างกัน ทั้ งน้ีต้องศึกษาความเร็วในการพิมพ์ข้อมูลตวัอักษรและ
ขอ้มูลภาพ 

ความละเอียด พิจารณาเก่ียวกบัประสิทธิภาพของงานท่ีไดจ้ากการพิมพ ์โดยส่ิงพิมพท่ี์มีความ
ละเอียดมากจะทาํใหข้อ้มลูมีความชดัมากไปดว้ย 
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ใบงาน เทคโนโลยสีารสนเทศ ม. 3 
 

ใบงานที ่1 
 

เร่ือง   ประโยชน์ของโครงงาน              หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 ลกัษณะของโครงงาน 
ช่ือ ช้ัน เลขที ่  
 

คาํช้ีแจง คน้หาขอ้มูลเพ่ิมเติม แลว้สรุปประโยชนท่ี์ไดจ้ากการทาํโครงงานแต่ละประเภทลงในตาราง      
               (พิจารณาจากคาํตอบของนักเรียน)  

 
ตารางประโยชน์ของการทาํโครงงาน 

 

ประเภทของโครงงาน ประโยชน์

โครงงานท่ีเป็นการรวบรวมขอ้มูล 

1.  
  

2.  
  

โครงงานท่ีเป็นการคน้ควา้และทดลอง 

1.  
  

2.  
  

โครงงานท่ีเป็นการศึกษาความรู้    
ทฤษฎี หลกัการ และแนวคิดใหม่ 

1.  
  

2.  
  

โครงงานท่ีเป็นการประดิษฐคิ์ดคน้ 

1.  
  

2.  
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ใบงานที ่2 
 

เร่ือง   Macromedia Flash      หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 โปรแกรมภาษาขั้นพืน้ฐาน 
ช่ือ ช้ัน เลขที ่  
 

คาํช้ีแจง ออกแบบแอนิเมชนัท่ีตอ้งการสร้างดว้ย Macromedia Flash ลงใน              แลว้ตอบคาํถาม 
              (พิจารณาจากคาํตอบของนักเรียน) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

คาํถาม 
 

1. แอนิเมชนัน้ีมีการเคล่ือนไหวอยา่งไร 
 
  

2. แอนิเมชนัน้ีมีก่ี Frame 
 
  

3. แอนิเมชนัน้ีใชเ้วลาในการนาํเสนอนานเท่าใด 
 
  

4. แอนิเมชนัน้ีเป็นการเคล่ือนท่ีแบบใด 
 
  

5. นกัเรียนตอ้งใชเ้ทคนิคใดบา้งในการสร้างแอนิเมชนัน้ี 
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ใบงานที ่3 
 

เร่ือง   เทคโนโลยทีี่ใช้ในการนําเสนองาน                                  หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 การนําเสนองาน 
ช่ือ ช้ัน เลขที ่  
 

คาํช้ีแจง ออกแบบฮาร์ดแวร์ท่ีส่งเสริมการนาํเสนองานลงใน                แลว้บนัทึกขอ้มลูลงในช่องวา่ง            
               (พิจารณาจากคาํตอบของนักเรียน) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
บันทึกข้อมูล 

 
1. ช่ือฮาร์ดแวร์ 

  
2. รูปแบบของขอ้มูลท่ีสามารถนาํเสนอได ้

  
3. ลกัษณะเด่นของฮาร์ดแวร์ 

 
 
  

4. ขอ้ควรระวงัในการใชง้าน 
 
  

5. วิธีการใชง้าน 
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ใบงานที ่4 
 

เร่ือง   การสร้างงานนําเสนอด้วย Microsoft PowerPoint      หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4 Microsoft PowerPoint 
ช่ือ ช้ัน เลขที ่  
 

คาํช้ีแจง สร้างงานนาํเสนอดว้ย Microsoft PowerPoint อยา่งนอ้ย 5 ภาพน่ิง พรินตส์กรีน และยอ่ภาพน่ิง    
ท่ี 1, 3 และ 5 ติดลงใน                    แลว้บนัทึกขอ้มลู (พิจารณาจากคาํตอบของนักเรียน) 

 
 

  บันทึกข้อมูล 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพน่ิงที่ 1 

ภาพน่ิงท่ี 2 

ภาพน่ิงท่ี 3 

งานนาํเสนอ คือ  
  
ลกัษณะของแม่แบบท่ีเลือกใช ้คือ 
 
 
 
จุดเด่นท่ีคิดวา่ทาํใหง้านนาํเสนอน้ี
น่าสนใจ คือ 
 
 
  
ปัญหาท่ีพบในขณะสร้างงานนาํเสนอ คือ 
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6. เคร่ืองมือวดัและประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
 

แบบทดสอบก่อนเรียน 
เทคโนโลยสีารสนเทศ ม. 3     หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 หลกัการทําโครงงาน 
ช่ือ   ช้ัน เลขที ่  
คาํช้ีแจง เลือกคาํตอบท่ีถูกตอ้งท่ีสุดเพียงคาํตอบเดียว (ขอ้ละ 1 คะแนน) 
1. ข้อใดกล่าวถงึโครงงานได้ถูกต้อง 

ก ไม่สามารถนาํไปใชไ้ดจ้ริงในชีวิตประจาํวนั 
ข   ผูท้าํโครงงานไม่มีสิทธ์ิเลือกหวัขอ้โครงงาน

ของตนเอง 
ค เป็นภาระงานท่ีผูท้าํโครงงานเลือกดาํเนินการ

ตามความสนใจ 
ง เป็นส่ิงท่ีช่วยสร้างความสมัพนัธ์ระหว่าง

นกัเรียนกบัท่ีปรึกษาโครงงาน 
2. โครงงานสํารวจความต้องการประกอบอาชีพของ

คนในชุมชนเป็นโครงงานประเภทใด 
ก โครงงานท่ีเป็นการรวบรวมขอ้มูล 
ข โครงงานท่ีเป็นการประดิษฐคิ์ดคน้ 
ค โครงงานท่ีเป็นการคน้ควา้และทดลอง 
ง   โครงงานท่ีเป็นการศึกษาความรู้ ทฤษฎี 

หลกัการ และแนวคิดใหม่ 
3. “ต้องการศึกษาส่ิงใดและเหตุใดจึงต้องศึกษา      

ส่ิงนั้น” เป็นส่ิงสําคญัในขั้นตอนใดของการทํา
โครงงาน 
ก การศึกษาคน้ควา้ 
ข การเขียนรายงาน 
ค   การคดัเลือกหวัขอ้โครงงาน 
ง การจดัทาํเคา้โครงของโครงงาน 

4. ข้อใดไม่ควรปฏิบัติในขั้นตอนการทาํโครงงาน 
ก   ขอคาํแนะนาํจากอาจารยท่ี์ปรึกษา 
ข เปล่ียนหวัขอ้โครงงานเม่ือทาํไม่ได ้
ค จดบนัทึกปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ 
ง ทาํงานดว้ยความประหยดัและปลอดภยั 

5. ข้อใดคือขั้นตอนสุดท้ายของการทาํโครงงาน 
ก   การทาํโครงงาน 
ข การเขียนรายงาน 
ค การทาํเคา้โครงของโครงงาน 
ง การนาํเสนอและเผยแพร่โครงงาน

6. ข้อใดคอืวตัถุประสงค์ของการเขียนรายงาน 
ก เพือ่สาํรวจความคิดเห็นของผูอ่ื้น 
ข เพือ่เป็นหลกัฐานในการสาํเร็จการศึกษา 
ค   เพือ่ศึกษาเก่ียวกบัการทาํเอกสารส่ิงพิมพ ์
ง เพือ่สรุปและรายงานผลจากการทาํโครงงาน 

7. สมมุติฐานเป็นหัวข้อในการจดัทําเค้าโครงของ
โครงงานประเภทใด 
ก โครงงานท่ีเป็นการรวบรวมขอ้มูล 
ข โครงงานท่ีเป็นการประดิษฐคิ์ดคน้ 
ค โครงงานท่ีเป็นการคน้ควา้และทดลอง 
ง   โครงงานท่ีเป็นการศึกษาความรู้ ทฤษฎี 

หลกัการ และแนวคิดใหม่ 
8. คู่มอืการใช้งานอยู่ในขั้นตอนใดของการทํา

โครงงาน 
ก การศึกษาคน้ควา้ 
ข การเขียนโครงงาน 
ค   การจดัทาํเคา้โครงของโครงงาน 
ง การนาํเสนอและเผยแพร่โครงงาน 

9. โครงงานลกัษณะใดไม่ควรทาํ 
ก โครงงานท่ีใชเ้วลาทาํนอ้ย 
ข โครงงานท่ีมีแหล่งขอ้มูลมาก 
ค โครงงานท่ีขดัต่อค่านิยมของชาวบา้น 
ง   โครงงานท่ีประยกุตใ์ชท้ฤษฎีขั้นพ้ืนฐาน 

10. ข้อใดกล่าวเกีย่วกบัโครงงานเทคโนโลยสีารสนเทศ   
ได้ถูกต้อง 
ก ทาํข้ึนเพื่อจดัการกบัขอ้มูล 
ข ทาํโดยตอ้งใชเ้ทคโนโลยสีมยัใหม่ 
ค   ทาํไดโ้ดยไม่ตอ้งตั้งสมมุติฐานในการทาํ 
 ง ทาํไดเ้องโดยไม่ตอ้งมีอาจารยท่ี์ปรึกษา

โครงงาน 
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เทคโนโลยสีารสนเทศ ม. 3         หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 โปรแกรมภาษาขั้นพืน้ฐาน 
ช่ือ   ช้ัน เลขที ่  
คาํช้ีแจง เลือกคาํตอบท่ีถูกตอ้งท่ีสุดเพียงคาํตอบเดียว (ขอ้ละ 1 คะแนน) 
1. ข้อใดหมายถึงวงจรพฒันาโปรแกรม 

ก  ขั้นตอนการเขียนโปรแกรมภาษา 
ข  ขั้นตอนการสร้างภาษาคอมพิวเตอร์ 
ค  ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
ง  ขั้นตอนการเขียนระบบปฏิบติัการภาษา 

2. ข้อใดคอืประโยชน์ของการออกแบบโปรแกรม 
ก ช่วยสร้างตารางการปฏิบติังาน 
ข ช่วยใหเ้ห็นทิศทางหรือการทาํงานโดยรวม 
ค   ช่วยใหเ้ลือกใชภ้าษาคอมพิวเตอร์ได้

เหมาะสม 
ง ช่วยประหยดัค่าใชจ่้ายในการทาํงาน       

ในวงจรพฒันาโปรแกรม 
3. ความผดิพลาดแบบใดที่คอมพวิเตอร์จะแจ้ง

โดยอตัโนมติัในขณะทดสอบโปรแกรม 
ก  การเขียนโปรแกรมท่ีผดิหลกัไวยากรณ์ 
ข  ตรรกะในการสัง่งานใหค้อมพิวเตอร์

ทาํงานผิด 
ค  การกาํหนดใหใ้ชต้วัเลขท่ีไม่สามารถนาํมา

คาํนวณได ้
ง  ความผิดพลาดท่ีเกิดระหวา่งการทาํงาน

ของโปรแกรม 
4. โครงสร้างของผงังานใดไม่ต้องใช้สัญลกัษณ์ใน

การตัดสินใจ 
ก  โครงสร้างแบบทาํซํ้ า 
ข  โครงสร้างแบบทางเลือก 
ค  โครงสร้างแบบเรียงลาํดบั 
ง  โครงสร้างแบบทางเลือกท่ีนอ้ยกวา่ 3 ทาง 
 

5. ผงังานใดที่จะแสดงเพยีงข้อมูลเข้า การ
ประมวลผล และข้อมูลออกเท่าน้ัน 
ก ผงังานระบบ 
ข ผงังานแบบทาํซํ้ า 
ค ผงังานโปรแกรม 
ง   ผงังานแบบทางเลือก 

6. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกีย่วกบัการเลอืกใช้
โครงสร้างเพือ่เขียนโปรแกรม 
ก  ควรใชโ้ครงสร้างท่ีสามารถแกไ้ขได้

สะดวกท่ีสุด 
ข  ควรใชโ้ครงสร้างผงังานในแบบท่ีมีความ

ซบัซอ้นนอ้ยท่ีสุด 
ค  ควรใชโ้ครงสร้างผงังานหลาย ๆ แบบ

ร่วมกนัในโปรแกรมเดียว 
ง  ควรใชโ้ครงสร้างในแบบท่ีใชไ้ดเ้ฉพาะ

คอมพิวเตอร์ของผูเ้ขียนโปรแกรม 
7. Notepad ทําหน้าท่ีใดในการเขียนโปรแกรม

ด้วย HTML 
ก  คอมไพล ์
ข  เขียนโคด้ 
ค  รันโปรแกรม 
ง  ตรวจสอบภาษา 

8. ข้อใดคอืลกัษณะของโปรแกรมที่สร้างจาก 
HTML 
ก  เป็นเวบ็เบราวเ์ซอร์ท่ีใชแ้สดงเวบ็เพจ 
ข  เป็นโปรแกรมประยกุตท่ี์ใชแ้สดงเวบ็เพจ 
ค  เป็นเวบ็เพจท่ีแสดงผลบนเวบ็เบราวเ์ซอร์ 
ง  เป็นโปรแกรมระบบปฏิบติัการท่ีใชก้บั

เวบ็เบราวเ์ซอร์
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9. ข้อใดกล่าวถึง JavaScript ได้ถูกต้อง
ก  ตอ้งเขียนไวใ้น HTML ทุกคร้ัง 
ข  เป็นเคร่ืองมือสาํหรับรันโปรแกรม 
ค  ใชส้ร้างมลัติมีเดียจากคาํสัง่สาํเร็จรูป 
ง  ช่วยนาํเสนอขอ้มูลประเภทรูปภาพ        

ใน HTML 

10. ข้อใดท่ีผู้ใช้สามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องรู้
หลกัการเขียนภาษาคอมพวิเตอร์ 
ก HTML 
ข JavaScrip 
ค FORTRAN 
ง   Macromedia Flash  
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เทคโนโลยสีารสนเทศ ม. 3                     หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การนําเสนองาน 
ช่ือ   ช้ัน เลขที ่  
คาํช้ีแจง เลือกคาํตอบท่ีถูกตอ้งท่ีสุดเพียงคาํตอบเดียว (ขอ้ละ 1 คะแนน) 
1. ข้อใดมบีทบาทในการนําเสนองานมากที่สุด 

ก ส่ือ 
ข งาน 
ค   โพรโทคอล 
ง ผูน้าํเสนองาน 

2. ข้อใดคอืการนําเสนองานด้วยการใช้ 
โพรโทคอลแบบไม่เฉพาะเจาะจง 
ก การอบรม 
ข การสมัมนา 
ค   การโฆษณาสินคา้ 
ง การใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

3. โทรทัศน์ทําหน้าท่ีใดในการนําเสนองาน 
ก ส่ือ 
ข ผูรั้บขอ้มูล 
ค   โพรโทคอล 
ง ผูน้าํเสนองาน 

4. ข้อใดคอืลกัษณะของผู้รับข้อมูลเม่ือการ
นําเสนองานประสบผลสําเร็จ 
ก ยิม้และพยกัหนา้ 
ข ซกัถามขอ้สงสยัตามความสนใจ 
ค   แสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมภายหลงัการ

นาํเสนองาน 
ง เปล่ียนแปลงพฤติกรรมไปตามท่ี 

ผูน้าํเสนองานตอ้งการ 
5. ข้อใดไม่ใช่ส่ิงท่ีผู้นําเสนองานควรปฏิบัต ิ

ก ทาํความรู้จกักบัผูรั้บขอ้มลู 
ข ฝึกฝนก่อนการนาํเสนอจริง 
ค   แต่งกายใหเ้หมาะสมกบัสถานท่ี 
ง เลิกการนาํเสนองานก่อนเวลา 5–10 นาที 

6. ข้อใดคอืงานนําเสนอประเภทไฟล์อเิลก็ทรอนิกส์ 
ก หนงัสือเร่ืองคอมพิวเตอร์ 
ข ขอ้มูลท่ีบนัทึกไวใ้นแผน่ซีดี 
ค   ภาษาคอมพิวเตอร์ท่ีเขียนบนกระดาษ

ขนาด A4 
ง นามบตัรของผูช้าํนาญทางดา้นไฟล์

อิเลก็ทรอนิกส์ 
7. ข้อใดกล่าวเกีย่วกบัเคร่ืองฉายภาพข้ามศีรษะ   

ได้ถูกต้อง 
ก ตอ้งใชค้วบคู่กบัแผน่ใส 
ข มีลกัษณะการทาํงานแบบดิจิทลั 
ค   เรียกอีกอยา่งหน่ึงวา่โพรเจกเตอร์ 
ง ตอ้งรับสญัญาณจากคอมพิวเตอร์ 

8. ฮาร์ดแวร์ใดไม่สามารถนําเสนอ
ภาพเคลือ่นไหวได้ 
ก จอภาพ 
ข โฮโลแกรม 
ค   โพรเจกเตอร์ 
ง เคร่ืองฉายภาพโปร่งใส 

9. Windows Picture and Fax Viewer        
เหมาะสําหรับนําเสนองานใด 
ก คลิปวดีิโอสตัวเ์ล้ียง 
ข ภาพถ่ายงานวนัปีใหม่ 
ค   ขอ้ความอวยพรวนัเกิด 
ง เพลงบรรเลงประกอบภาพน่ิง 

10. เวบ็ไซต์ควรนําเสนอด้วยซอฟต์แวร์ใด 
ก My Computer 
ข Internet Explorer 
ค   Windows Media Player 
ง Windows Picture and Fax Viewer 



คู่มือครู แผนการจดัการเรียนรู้ เทคโนโลยสีารสนเทศ ม. 3   151 

เทคโนโลยสีารสนเทศ ม. 3         หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4 Microsoft PowerPoint 
ช่ือ   ช้ัน เลขที ่  
คาํช้ีแจง เลือกคาํตอบท่ีถูกตอ้งท่ีสุดเพียงคาํตอบเดียว (ขอ้ละ 1 คะแนน) 
1. ข้อใดคอืลกัษณะการนําเสนองานด้วย

Microsoft PowerPoint 
ก วตัถุทึบแสงบนฉากหลงั 
ข ภาพเคล่ือนไหวบนเวบ็เบราวเ์ซอร์ 
ค   แผน่สไลดบ์นจอภาพเล่ือนไปทีละแผน่ 
ง ภาพมลัติมีเดียท่ีมีการเคล่ือนไหวอยา่ง

สลบัซบัซอ้น 
2. ข้อใดไม่ใช่ความสามารถของ Microsoft 

PowerPoint 
ก นาํเสนองานทีละตวัอกัษร 
ข ตกแต่งภาพประกอบใหดู้สมจริง 
ค   ขา้มไปนาํเสนองานในจุดใดก่อนกไ็ด ้
ง นาํเสนอขอ้มูลตวัอกัษร ภาพน่ิง 

ภาพเคล่ือนไหว และเสียง 
3. ข้อใดคอืวธีิการเรียกใช้งาน Microsoft 

PowerPoint 
ก ดบัเบิลคลิกท่ีไอคอนมายคอมพิวเตอร์ 
ข เลือกคลิกช่ือ Microsoft PowerPoint ท่ี

สตาร์ตเมนู 
ค คลิกขวาท่ีพ้ืนท่ีวา่งบนเดสกท์อ็ปแลว้

เลือก Open Microsoft PowerPoint 
ง   เลือกคลิกท่ีคาํสัง่เช่ือมโยงไปยงั Microsoft 

PowerPoint จากแถบเมนูของ Internet 
Explorer 

4. ข้อใดไม่ใช่ส่วนประกอบของหน้าต่าง
โปรแกรม Microsoft PowerPoint  
ก แถบช่ือเร่ือง 
ข บานหนา้ต่าง 
ค   มุมมองเอกสาร 
ง แถบเล่ือนการนาํเสนองาน 

5. ข้อมูลท่ีนําเสนอด้วย Microsoft PowerPoint
ควรมลีกัษณะอย่างไร  
ก ไม่ควรเป็นขอ้มูลภาพ 
ข ละเอียดและมีปริมาณมาก 
ค สั้น เขา้ใจง่าย และน่าสนใจ 
ง   น่าเช่ือถือและเลือกใชศ้พัทเ์ทคนิคมาก ๆ 

6. ข้อใดคอืวธีิการพมิพ์ข้อความลงใน Microsoft 
PowerPoint 
ก พิมพล์งในแถบสูตร 
ข พิมพล์งในกล่องขอ้ความ 
ค   พิมพล์งในบนัทึกขอ้ความ 
ง พิมพล์งบนพ้ืนท่ีใชง้านไดท้นัที 

7. ข้อใดหมายถึงแม่แบบ 
ก ตวัอยา่งงานนาํเสนอ 
ข รูปแบบมาตรฐานท่ีนิยมใชก้นัทัว่ไป 
ค   รูปแบบสาํหรับสร้างงานนาํเสนอแบบ

สาํเร็จรูป 
ง รูปแบบของการสร้างงานนาํเสนอท่ี

สามารถลอกเลียนแบบได ้
8. เมือ่เรียกใช้ Microsoft PowerPoint จะปรากฏ

มุมมองใดให้โดยอตัโนมัต ิ
ก มุมมองปกติ 
ข   มุมมองนาํเสนอภาพน่ิง 
ค มุมมองภาพน่ิงแมแ่บบ 
ง มุมมองตวัเรียงลาํดบัภาพน่ิง 
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9. ข้อใดหมายถึงภาพตดัปะใน Microsoft 
PowerPoint 
ก ภาพท่ีทาํข้ึนเหมือนผลงานทางศิลปะ 
ข ภาพท่ีสร้างดว้ย Microsoft PowerPoint 
ค   ภาพท่ีสร้างจากผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นศิลปะ 
ง ภาพท่ีอยูใ่นคลงัภาพของ Microsoft 

PowerPoint 

10. ข้อใดไม่ใช่วตัถุใน Microsoft PowerPoint 
ก ตาราง 
ข กล่องขอ้ความ 
ค   ภาพประกอบขอ้มลู 
ง พ้ืนหลงัของภาพน่ิง 
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แบบทดสอบหลงัเรียน 
 

เทคโนโลยสีารสนเทศ ม. 3                                            หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 หลกัการทําโครงงาน 
ช่ือ   ช้ัน เลขที ่  
คาํช้ีแจง เลือกคาํตอบท่ีถูกตอ้งท่ีสุดเพียงคาํตอบเดียว (ขอ้ละ 1 คะแนน) 
1. โครงงานประเภทใดมวีัตถุประสงค์เพือ่ศึกษา     
 เร่ืองใดเร่ืองหน่ึงโดยเฉพาะเพือ่ตอบปัญหา  
 หรือสมมุตฐิานท่ีตั้งไว้ 

ก   โครงงานท่ีเป็นการรวบรวมขอ้มูล 
ข โครงงานท่ีเป็นการประดิษฐคิ์ดคน้ 
ค   โครงงานท่ีเป็นการคน้ควา้และทดลอง 
ง โครงงานท่ีเป็นการศึกษาความรู้ ทฤษฎี   
  หลกัการ และแนวคิดใหม่ 

2. โครงงานถังแยกขยะของชุมชนจัดเป็น
โครงงานประเภทใด 
ก   โครงงานท่ีเป็นการรวบรวมขอ้มูล 
ข โครงงานท่ีเป็นการประดิษฐคิ์ดคน้ 
ค   โครงงานท่ีเป็นการคน้ควา้และทดลอง 
ง โครงงานท่ีเป็นการศึกษาความรู้ ทฤษฎี   
  หลกัการ และแนวคิดใหม่ 

3. ข้อใดหมายถึงโครงงานที่เป็นการรวบรวม 
 ข้อมูล 

ก   โครงงานท่ีมีการตั้งสมมุติฐาน 
ข   โครงงานท่ียงัไม่มีผูน้าํเสนอมาก่อน 
ค โครงงานท่ีพฒันาข้ึนจากโครงงานเดิม 
ง โครงงานท่ีฝึกทกัษะดา้นงานประดิษฐ ์

4. วธีิการบริหารเพือ่ลดอาการปวดเมือ่ยด้วย
ตนเองสามารถทําเป็นโครงงานได้หรือไม่ 
เพราะเหตุใด 
ก ไม่ได ้เพราะไม่สามารถจบัตอ้งได ้
ข   ได ้เพราะเป็นส่ิงท่ีกระทาํต่อตนเอง 
ค ได ้เพราะเป็นกิจกรรมท่ีผูท้าํโครงงาน

สนใจ 
ง   ไม่ได ้เพราะไม่มีภาระงาน ช้ินงาน หรือ

กิจกรรมอิสระ 

5. ใครคดัเลอืกโครงงานได้เหมาะสมท่ีสุด 
ก   เอเลือกทาํโครงงานท่ีตนเองสนใจ 
ข   บีเลือกทาํโครงงานท่ีใชเ้ทคโนโลย ี
ค ซีเลือกทาํโครงงานท่ีมีผูอ่ื้นทาํไวแ้ลว้ 
ง ดีเลือกทาํโครงงานท่ีเพ่ือน ๆ ตอ้งการ 

6. “ก้อยมีความเช่ียวชาญในการแปรรูปและ 
 ถนอมอาหาร และครอบครัวเปิดร้านขาย 
 ก๋วยเต๋ียว” ก้อยควรเลอืกทําโครงงานข้อใด 
       มากท่ีสุด  

ก   โครงงานดชันีร้านก๋วยเต๋ียวในชุมชน 
ข   โครงงานกาํจดัขยะจากก๋วยเต๋ียวดว้ยกรด 
ค โครงงานเคร่ืองทาํลูกช้ินพลงังาน

แสงอาทิตย ์
ง โครงงานการแปรรูปและถนอมก๋วยเต๋ียว

บรรจุกล่องเพ่ือการส่งออก 
7. ข้อใดไม่ใช่ข้ันตอนการทําโครงงาน 

ก   การเขียรายงาน 
ข   การวางแผนจดัทาํโครงงาน 
ค การคดัเลือกหวัขอ้โครงงาน 
ง การนาํเสนอและเผยแพร่โครงงาน 

8. ผู้ทําโครงงานจะเร่ิมทําโครงงานได้เมือ่ไร 
ก   เม่ือตอ้งการจบการศึกษา 
ข   เม่ือจดัทาํเคา้โครงของโครงงานเสร็จ 
ค เม่ือสมาชิกกลุ่มมีมติใหเ้ร่ิมทาํโครงงาน 
ง เม่ืออาจารยท่ี์ปรึกษาเห็นชอบวา่เหมาะสม

และสามารถปฏิบติัได ้
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9. แนวคดิ ท่ีมา ความสําคญั และจุดประสงค์ใน
การทําโครงงานจะเขียนไว้บทใดของรายงาน 
ก   บทท่ี 1 บทนาํ 
ข   บทท่ี 4 วิธีการดาํเนินงาน 
ค บทท่ี 5  ผลท่ีไดรั้บจากโครงงาน 
ง บทท่ี 2 รายละเอียดของโครงงาน 

10. ข้อใดคอืจุดประสงค์ของการนําเสนอและ 
 เผยแพร่โครงงาน 

ก   เพ่ือแสดงวา่โครงงานนั้นเสร็จส้ินแลว้ 
ข   เพ่ือประเมินผลท่ีไดจ้ากโครงงาน 
ค เพ่ือใหผู้อ่ื้นไดรั้บรู้และนาํโครงงานไปใช้

ประโยชน์ 
ง เพ่ือรวบรวมผูส้นใจช้ินงาน หรือกิจกรรม

ท่ีเหมือนกนั
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เทคโนโลยสีารสนเทศ ม. 3      หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 โปรแกรมภาษาขั้นพืน้ฐาน 
ช่ือ   ช้ัน เลขที ่  

 

คาํช้ีแจง เลือกคาํตอบท่ีถูกตอ้งท่ีสุดเพียงคาํตอบเดียว 
1. ข้อใดคอืวตัถุประสงค์ของวงจรพฒันาโปรแกรม

ก   เพ่ือลดขั้นตอนในการเขียนโปรแกรมภาษา 
ข   เพื่อแกปั้ญหาขาดแคลนผูเ้ขียนโปรแกรม

ภาษา 
ค เพื่อพฒันาโปรแกรมภาษาเดิมใหมี้

ศกัยภาพมากยิง่ข้ึน 
ง เพื่อใหโ้ปรแกรมภาษาสามารถทาํงานได้

ตามวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการ 
2. ถ้าต้องการสร้างโปรแกรมการทําอาหาร 
 “เคร่ืองปรุง” จะเป็นการพจิารณาส่ิงใด  
 ในขั้นตอนการวเิคราะห์ปัญหา 

ก   Input ค   Output 
ข Result  ง Process 

3. ข้อใดคอืเคร่ืองมอืสําคญัในการออกแบบ 
 โปรแกรม 

ก   ผงังานและรหสัจาํลอง 
ข   กระดาษและเคร่ืองเขียน 
ค เคร่ืองคอมพิวเตอร์และบุคลากร 
ง ซอฟตแ์วร์และภาษาคอมพิวเตอร์ 

4. “ปูต้องการสร้างโปรแกรมตกแต่งภาพถ่าย” 
 ปูควรเลอืกใช้ภาษาโปรแกรมคอมพวิเตอร์ใด 

ก   ภาษาจาวา 
ข   ภาษานอมีนิก 
ค ภาษาซีพลสัพลสั 
ง ภาษาแอสเซมบลี 

5. การตรวจสอบข้อผดิพลาดท่ีอาจจะเกิดขึน้ 
 ของโปรแกรมใดท่ีแก้ไขได้ยากท่ีสุด 

ก   Syntax Error 
ข   Logical Error 
ค Runtime Error 
ง Command Error 

6. ข้อใดเป็นสัญลกัษณ์ในผงังานท่ีแสดงจุดเร่ิมต้น
 และจุดจบของการทํางาน 

ก   Display Symbol  ค Decision Symbol 
ข   Process Symbol    ง Terminal Symbol 

7. ข้อใดคอืลกัษณะของผงังานโครงสร้าง 
 แบบทางเลอืก 

ก มีสญัลกัษณ์การตดัสินใจและมีทางออก
เพียง 2 ทาง 

ข   มีสญัลกัษณ์การตดัสินใจและมีทางออก
มากกวา่ 3 ทาง 

ค   ไม่มีสญัลกัษณ์การประมวลผลและมี
ทางออกมากกวา่ 3 ทาง 

ง ไม่มีสญัลกัษณ์การประมวลผลและมี
ทางออกเพียง 1 ทาง 

8. ข้อใดใช้สําหรับรันโปรแกรมท่ีเขียนด้วย HTML 
ก   เวบ็เบราเซอร์  
ข   คอมไพลเ์ลอร์  
ค เทก็ซ์เอดิเตอร์ 
ง อินเทอร์เน็ตเอดิเตอร์ 

9. ข้อใดกล่าวเกีย่วกบั JavaScript ได้ถูกต้อง 
ก   สามารถนาํเสนอขอ้มูลไดด้ว้ยตนเอง 
ข   ใชส้าํหรับสร้างงานมลัติมีเดียบนเวบ็ไซต์
ค ไม่สามารถตอบสนองคาํสัง่งานของผูใ้ชไ้ด ้
ง เหมาะสาํหรับนาํเสนอขอ้มูลตวัอกัษร

ขนาดใหญ่ 
10. ข้อใดหมายถึง Stage ใน Macromedia Flash 

  ก   หนา้ต่างแสดงคุณสมบติัของวตัถุ 
ข พ้ืนท่ีท่ีใชจ้ดัเก็บไฟลรู์ปภาพท่ีใชง้านแลว้ 
ค   วตัถุต่าง ๆ ท่ีนาํมาประกอบกนับนพ้ืนท่ี  

ใชง้าน 
ง เคร่ืองมือท่ีช่วยในการกาํหนดรายละเอียด

ของช้ินงาน
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เทคโนโลยสีารสนเทศ ม. 3                     หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การนําเสนองาน 
ช่ือ   ช้ัน เลขที ่  
 

คาํช้ีแจง เลือกคาํตอบท่ีถูกตอ้งท่ีสุดเพียงคาํตอบเดียว 
1. ข้อใดเป็นเคร่ืองมอืท่ีช่วยนําข้อมูลไปยงั       
 ผู้รับข้อมูล 

ก   ส่ือ 
ข   งาน 
ค ผูน้าํเสนอ 
ง โพรโทคอล 

2. “เอกนาํเสนอรายงานให้เพ่ือนฟังหน้าช้ันเรียน” 
จากข้อความนีข้้อใดจัดเป็นโพรโทคอล 
ก   รายงาน 
ข   เพื่อนของเอก 
ค การพดูหนา้ชั้นเรียน  
ง การนาํเสนอรายงาน 

3. จากข้อ 2 จัดเป็นการนําเสนองานประเภทใด 
ก การนาํเสนอ 
ข   การฝึกอบรม 
ค   การบรรยายสรุป 
ง การแสดงบทบาทสมมุติ 

4. “เกมสาํรวจอุปกรณ์ท่ีใช้ในการนาํเสนองาน” 
เกมปฏิบัติอยู่ในขั้นตอนใดของการนําเสนองาน 
ก ขั้นสรุป 
ข ขั้นเตรียมตวั 
ค   ขั้นนาํเสนองาน 
ง   ขั้นประเมิลผลงาน 

5. เพราะเหตุใดจึงควรฝึกฝนก่อนการนําเสนองาน
จริง 
ก   ทาํใหวิ้เคราะห์ผูรั้บขอ้มลูได ้
ข   ทาํใหส่ื้อความหมายไดช้ดัเจน 
ค ทาํใหดึ้งดูความสนใจจากผูรั้บขอ้มูล 
ง ทาํใหรู้้ปัญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการ 
        นาํเสนอ 

6. ข้อใดเป็นมารยาทสําคญัในการนําเสนองาน 
ก   การรักษาเวลา 
ข   การตอบคาํถาม 
ค การสร้างความสนใจ 
ง การเลือกใชส่ื้อท่ีเหมาะสม 

7. ข้อใดเป็นข้อดขีองการนําเสนอข้อมูลด้วย 
 ไฟล์อเิลก็ทรอนิกส์ 

ก   สามารถจบัตอ้งได ้
ข   มีความน่าเช่ือถือสูง 
ค สามารถนาํขอ้มูลนั้นกลบัมาแกไ้ขไดง่้าย 
ง สามารถนาํเสนอขอ้มูลไดทุ้กท่ี ทุกเวลา

โดยไม่ตอ้งใชเ้ทคโนโลย ี
8. อุปกรณ์ใดท่ีไม่ต้องเช่ือมต่อกบัคอมพวิเตอร์ 
 ขณะนําเสนองาน 

ก   เคร่ืองฉายภาพ 3 มิติ 
ข   ดีแอลพีโพรเจกเตอร์ 
ค แอลซีดีโพรเจกเตอร์ 
ง เคร่ืองฉายภาพขา้มศีรษะ 

9. ส่ิงใดเป็นเทคโนโลยท่ีีช่วยในการนําเสนองาน 
ก   จอภาพ 
ข   โพรเจกเตอร์ 
ค เคร่ืองฉายภาพ 3 มิติ 
ง เคร่ืองฉายภาพโปร่งใส 

10.  “มิกกีต้้องการนาํเสนองานด้านมลัติมีเดีย”          
 มิกกีค้วรนําเสนองานด้วยซอฟต์แวร์ใด 

 ก   Google Chrome  
 ข   Internet Explorer 
 ค Windows Media player 
 ง Windows Picture and Fax Viewer 
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เทคโนโลยสีารสนเทศ ม. 3                          หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 Microsoft PowerPoint 
ช่ือ   ช้ัน เลขที ่  
 

คาํช้ีแจง เลือกคาํตอบท่ีถูกตอ้งท่ีสุดเพียงคาํตอบเดียว 
1. Microsoft PowerPoint ในข้อใดมีความหมาย     

ต่างจากพวก 
ก   ภาพน่ิง 
ข แผน่สไลด ์

ค   รูปภาพจากแฟ้ม 
 ง  ผลงานท่ีสร้างบนพื้นท่ีใชง้าน 

2. ข้อใดเป็นวธีิการสร้างงานนําเสนอท่ีทําได้ง่าย 
ก   การตั้งค่าการนาํเสนอ 
ข   การใชง้านนาํเสนอตน้แบบ 
ค การใส่เอฟเฟกตใ์นงานนาํเสนอ 
ง การศึกษาวิธีการสร้างงานนาํเสนอ 

3. ส่ิงใดช่วยดึงดูดความสนใจของงานนําเสนอ   
มากท่ีสุด 
ก   กราฟ  
ข   ซีเอไอ 
ค เวบ็ไซต ์  
ง เอฟเฟกต ์ 

4. บริเวณใดของหน้าต่างโปรแกรม Microsoft  
     PowerPoint ทําหน้าท่ีแสดงภาพน่ิงทั้งหมด 

ก View  
ข   Slide Tab  
ค     Status Bar 
 ง  Speaker Note 

5. ข้อใดเป็นประโยชน์ของกล่องข้อความใน 
 Microsoft PowerPoint 

ก     ช่วยสร้างการเช่ือมโยงของภาพน่ิงได ้
ข   ช่วยขยายและลดขนาดของขอ้ความได ้
ค ช่วยใหพิ้มพข์อ้ความลงบนพื้นท่ีใชง้านได ้
ง ช่วยใหเ้คล่ือนยา้ยขอ้ความท่ีพิมพบ์นพ้ืนท่ี

ใชง้านได ้
 

6. ข้อใดกล่าวเกีย่วกบัแม่แบบได้ถูกต้อง 
ก   ภาพน่ิงในแม่แบบจะเหมือนกนั 
ข   ไม่สามารถแทรกภาพประกอบเน้ือหา     

ในแม่แบบได ้
 ค สีพ้ืนหลงัของภาพน่ิงทุกภาพในแม่แบบ

จะเหมือนกนั 
ง ภาพน่ิงท่ี 1 กบัภาพน่ิงท่ี 2 ของแม่แบบจะ

ไม่เหมือนกนั 
7. มุมมองใดไม่สามารถจัดการกบัข้อมูลบนพืน้ท่ี

ใช้งานได้ 
ก   มุมมองปกติ 
ข   มุมมองกล่องขอ้ความ 
ค มุมมองการนาํเสนอภาพน่ิง 
ง มุมมองตวัเรียงลาํดบัภาพน่ิง 

8. ใครใช้คาํส่ัง Microsoft PowerPoint ไม่ถกูต้อง 
ก ออยกดลูกศรขวาท่ีแป้นพิมพเ์พ่ือเปล่ียน

ภาพน่ิงถดัไป 
ข อุม้ดบัเบิลคลิกเม่ือตอ้งการออกจาก

มุมมองนาํเสนอภาพน่ิง 
ค   โอมคลิกเมาส์ 1 คร้ังเม่ือตอ้งการ

เปล่ียนไปยงัภาพน่ิงถดัไป 
ง   เอมกด Backspace ท่ีแป้นพิมพเ์พ่ือ

ยอ้นกลบัไปยงัภาพน่ิงก่อนหนา้  
9. ส่ิงใดไม่สามารถใช้คาํส่ังแทรกได้ 

ก   ตาราง ค อกัษรศิลป์ 
ข   รูปร่าง  ง ภาพเคล่ือนไหว 

10. ผู้สร้างงานนําเสนอควรจัดทําเอกสาร 
 ประกอบการบรรยายในขั้นตอนใด 

ก    ขั้นเตรียมขอ้มลู  
       ข   ขั้นนาํเสนองาน 
       ค ขั้นสร้างงานนาํเสนอ 
      ง ขั้นประเมินผลการทาํงาน 
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แบบทดสอบกลางปี 
 

เทคโนโลยสีารสนเทศ ม. 1 
ช่ือ                      ช้ัน  เลขที ่   
ตอนท่ี 1 เลือกคาํตอบท่ีถูกตอ้งท่ีสุดเพียงคาํตอบเดียว (ขอ้ละ 1 คะแนน) 

1. ข้อใดคอืวตัถุประสงค์ของโครงงาน 
ข เพื่อใหผู้ท้าํโครงงานมีความรู้มากข้ึน 
ค   เพื่อใหผู้ท้าํโครงงานรู้จกักนัมากยิง่ข้ึน 
ง เพื่อใหผู้ท้าํโครงงานไดรั้บการยอมรับจาก

สงัคม 
ก เพื่อใหผู้ท้าํโครงงานนาํความรู้ไป

ประยกุตใ์ชไ้ดจ้ริงในชีวิตประจาํวนั 
2. ข้อใดคอืโครงงานที่เป็นการรวบรวมข้อมูล 

ก โครงงานการทดลองใชเ้ซิร์ชเอนจ้ิน 
ข โครงงานเคร่ืองวดัสภาพกรด–ด่างของ

สสาร 
ค โครงงานสาํรวจจาํนวนนกัเรียนท่ีมา

โรงเรียนสาย 
ง   โครงงานซอฟตแ์วร์ส่งเสริมการเรียนรู้

คอมพิวเตอร์ 
3. ข้อใดคอืจุดประสงค์ของโครงงานที่เป็นการ

ค้นคว้าและทดลอง 
ก เพื่อพฒันาโครงงานวิทยาศาสตร์ 
ข เพื่อตอบปัญหาหรือสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้
ค เพื่อสาํรวจความคิดเห็นของคนส่วนมาก 
ง   เพื่อรวบรวมปัญหาหรือสมมุติฐานท่ี

เก่ียวขอ้ง 
4. “โครงงานเคร่ืองฟอกอากาศพลังแสงอาทิตย์” 

เป็นโครงงานประเภทใด 
ก โครงงานท่ีเป็นการรวบรวมขอ้มูล 
ข โครงงานท่ีเป็นการประดิษฐคิ์ดคน้ 
ค โครงงานท่ีเป็นการคน้ควา้และทดลอง 
ง   โครงงานท่ีเป็นการศึกษาความรู้ ทฤษฎี 

หลกัการ และแนวคิดใหม่ 

5. ใครควรทําโครงงานที่เป็นการศึกษาความรู้ 
ทฤษฎี หลกัการ และแนวคดิใหม่มากท่ีสุด 
ก   ตาตอ้งการสร้างเคร่ืองยอ่ยขยะ 
ข นาตอ้งการพิสูจนว์า่สม้มีวิตามินสูงกวา่

มะนาว 
ค ยาตอ้งการทาํดชันีคาํสาํคญัทางคอม- 

พิวเตอร์ 
ง สาตอ้งการใหชุ้มชนยดึหลกัการดาํเนิน

ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง 
6. ข้อใดกล่าวถึงโครงงานที่เป็นการประดิษฐ์

คดิค้นได้ถูกต้อง 
ก เป็นการศึกษาเก่ียวกบัทฤษฎีท่ียอมรับ

โดยทัว่ไป 
ข เป็นโครงงานท่ีประหยดัค่าใชจ่้ายและใช้

เวลาทาํนอ้ยท่ีสุด 
ค   เป็นโครงงานท่ีตอ้งใชค้อมพิวเตอร์มาใช้

ในการสร้างอุปกรณ์ 
ง เป็นการนาํความรู้ไปสร้างเคร่ืองมือท่ี

ใชไ้ดจ้ริงในชีวิตประจาํวนั 
7. ข้อใดกล่าวเกีย่วกบัหัวข้อโครงงานได้ถูกต้อง 

ก มีเฉพาะในโครงงานท่ีเป็นการคน้ควา้และ
ทดลองเท่านั้น 

ข ช่วยแสดงลกัษณะของภาระงานท่ีผูท้าํ
โครงงานตอ้งการทาํ 

ค   ควรแสดงช่ือของสถาบนัการศึกษาและช่ือ
ของผูท้าํโครงงานดว้ย 

ง เป็นส่ิงท่ีควรกาํหนดทา้ยสุดเพื่อใหต้รงกบั
เน้ือหาของโครงงาน 
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8. “อังศุมาลินชอบการทาํอาหารและมีความรู้
ด้านวัฒนธรรมไทย” องัศุมาลินควรเลอืก
หัวข้อโครงงานใด 
ก โครงงานขนมไทยส่ีภาค 
ข โครงงานวิจยัสารเคมีในบะหม่ีก่ึง

สาํเร็จรูป 
ค   โครงงานการส่งออกอาหารไทยไป

ประเทศเพื่อนบา้น 
ง โครงงานการศึกษาความชอบรับประทาน

ผลไมข้องเดก็อาย ุ6–12 ปี 
9.  ข้อใดไม่ใช่ส่ิงท่ีควรพจิารณาในการเลอืกหัวข้อ

โครงงาน 
ก  ความชอบของผูท้าํโครงงาน 
ข ความถนดัของผูท้าํโครงงาน 
ค ความง่ายของเน้ือหาโครงงาน 
ง ความเป็นไปไดใ้นการทาํโครงงาน 

10. ข้อใดคอืหลกัในการปฏิบัตติามตารางการศึกษา
ค้นคว้าเพือ่ทําโครงงาน 
ก ศึกษาคน้ควา้ใหไ้ดม้ากกวา่ท่ีตารางกาํหนด 
ข ศึกษาคน้ควา้เฉพาะหวัขอ้ยอ่ยท่ีสาํคญั

เท่านั้น 
ค ศึกษาคน้ควา้ตามท่ีไดก้าํหนดไวใ้นตาราง

ใหม้ากท่ีสุด 
ง ศึกษาคน้ควา้ตามความเหมาะสมโดยไม่

ตอ้งปฏิบติัตามตารางกไ็ด ้
11. การศึกษาโครงงานของผู้อืน่สําคญัอย่างไร 

ก เพื่อมีแนวทางในการทาํโครงงาน 
ข เพื่อทาํความรู้จกักบัผูท่ี้ทาํโครงงานใน

หวัขอ้เดียวกนั 
ค   เพื่อความรวดเร็วในการคดัลอกขอ้มูลจาก

โครงงานของผูอ่ื้น 
ง เพื่อไม่ใหท้าํโครงงานซํ้าและใชเ้ป็น

แนวทางในการพฒันาโครงงาน

12. ข้อใดคอืหลกัการกาํหนดแหล่งข้อมูล 
ก กาํหนดแหล่งขอ้มูลใหไ้ดม้ากท่ีสุด 
ข เลือกเฉพาะแหล่งขอ้มูลท่ีน่าเช่ือถือ 
ค   ตอ้งเป็นแหล่งขอ้มูลประเภทสถานท่ี

เท่านั้น 
ง ควรเป็นแหล่งขอ้มูลท่ีใหข้อ้มลูได้

หลากหลาย 
13. ข้อใดไม่ใช่ข้อมูลในตารางการศึกษาค้นคว้า

เพือ่ทําโครงงาน 
ก  ระยะเวลา 
ข หวัขอ้หลกั 
ค แหล่งขอ้มูล 
ง ผูรั้บผิดชอบ 

14. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกีย่วกับเค้าโครงของ
โครงงาน 
ก ควรนาํเสนอหวัขอ้โครงงานท่ีสนใจ

มากกวา่ 3 ช่ือ 
ข ควรจดัทาํเป็นเอกสารอิเลก็ทรอนิกส์     

เพื่อสะดวกต่อการแกไ้ข 
ค   ควรนาํเสนอรายละเอียดในการทาํ

โครงงานท่ีตนเองสนใจ 
ง ไม่จาํเป็นตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจาก

อาจารยท่ี์ปรึกษาโครงงาน 
15. ข้อใดคอืหลกัการกาํหนดจุดประสงค์ใน 

เค้าโครงของโครงงาน 
ก ตอ้งมีความน่าสนใจ 
ข ตอ้งมีขอ้เดียวเท่านั้น 
ค   ตอ้งวดัและประเมินผลไดอ้ยา่งเป็น

รูปธรรม 
ง ตอ้งแสดงรายละเอียดเก่ียวกบัขอ้มูล 

ต่าง ๆ ในโครงงาน 
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16. ข้อใดไม่ใช่หัวข้อของเค้าโครงของโครงงาน 
ก เอกสารอา้งอิง 
ข ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 
ค   ขั้นตอนการทาํโครงงาน 
ง ขอ้เสนอแนะในการทาํโครงงาน 

17. ข้อใดไม่ใช่ลกัษณะของรายงานที่ด ี
ก นาํเสนอขอ้มูลตามความเป็นจริง 
ข ใชเ้คา้โครงของโครงงานมาปรับปรุง 
ค   ใชภ้าษาท่ีเขา้ใจง่าย กระชบั และชดัเจน 
ง นาํเสนอเฉพาะผลสาํเร็จของโครงงาน

เท่านั้น 
18. ข้อใดกล่าวผิดเกีย่วกบัคู่มอืการใช้งาน 

ก ช่วยแนะนาํวิธีการใชง้านโครงงาน 
ข เป็นการระบุวสัดุและอุปกรณ์ท่ีตอ้งใช ้
ค   มีเฉพาะโครงงานท่ีเป็นการประดิษฐ์

คิดคน้เท่านั้น 
ง ช่วยใหส้ามารถนาํโครงงานไปใชไ้ดอ้ยา่ง

มีประสิทธิภาพ 
19. ข้อใดเป็นจุดประสงค์หลกัของการนําเสนอ  

และเผยแพร่โครงงาน 
ก เพื่อป้องกนัไม่ใหผู้อ่ื้นเลียนแบบโครงงาน

ของตน 
ข เพื่อเป็นเกียรติต่ออาจารยท่ี์ปรึกษา

โครงงาน 
ค   เพื่อปฏิบติัตามกฎหมายลิขสิทธ์ิเก่ียวกบั

การทาํโครงงาน 
ง เพื่อใหผู้อ่ื้นนาํโครงงานดงักล่าวไปพฒันา

และใชใ้นชีวิตประจาํวนั 
20. โครงงานเทคโนโลยสีารสนเทศส่งเสริม       

และช่วยแก้ปัญหาการทํางานด้านใด 
ก ดา้นเศรษฐกิจ 
ข ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
ค   ดา้นการจดัการขอ้มูล 
ง ดา้นการประดิษฐคิ์ดคน้ 

21. ข้อใดคอืจุดประสงค์ของวงจรพฒันาโปรแกรม 
ก เพื่อสร้างระบบงานใหม่ ๆ ข้ึนมา 
ข   เพื่อสร้างบุคลากรท่ีมีคุณภาพในระบบงาน

นั้น ๆ 
ค เพื่อใชค้อมพิวเตอร์แทนการใชแ้รงงาน

จากมนุษย ์
ง เพื่อแกปั้ญหาและส่งเสริมการทาํงาน      

ในระบบงานหน่ึง ๆ 
22. ข้อใดไม่ใช่ส่ิงที่ต้องพจิารณาในการวเิคราะห์

ปัญหาในวงจรพฒันาโปรแกรม 
ก Input 
ข Output 
ค   System 
ง Process 

23. รหัสจําลองคอือะไร 
ก ภาษาคอมพิวเตอร์ขั้นพ้ืนฐาน 
ข ซอฟตแ์วร์ระบบปฏิบติัการขั้นพ้ืนฐาน 
ค   เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการออกแบบโปรแกรม 
ง รหสัท่ีใชติ้ดต่อส่ือสารระหวา่งผูเ้ขียน

โปรแกรม 
24. “หน่อยต้องการสร้างวงจรพัฒนาโปรแกรม

เพ่ือแก้ปัญหาด้านกราฟิก” หน่อยควรเลอืกใช้
โปรแกรมภาษาใด 
ก ภาษาโคบอล 
ข   ภาษาฟอร์แทรน 
ค ภาษาซีพลสัพลสั 
ง ภาษาแอสเซมบลี 

25. ภาษาซีพลสัพลัสเหมาะสําหรับการสร้าง
โปรแกรมที่มลีกัษณะอย่างไร 
ก มีความยดืหยุน่ 
ข มีความสวยงาม 
ค   มีการคาํนวณท่ีสลบัซบัซอ้น 
ง มีการสร้างและพฒันามาจาก

ภาษาคอมพิวเตอร์อ่ืน 
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26. ข้อผดิพลาดในวงจรพฒันาโปรแกรมข้อใด      
แก้ไขได้ยากท่ีสุด 
ก การเขียนโปรแกรมท่ีผดิหลกัไวยากรณ์ 
ข วงจรพฒันาโปรแกรมท่ีออกแบบไวไ้ม่

ถูกตอ้ง 
ค   ตรรกะในการสัง่งานใหค้อมพิวเตอร์

ทาํงานผิด 
ง ความผิดพลาดท่ีเกิดระหวา่งการทาํงาน

ของโปรแกรม 
27. ข้อใดไม่ใช่วธีิการตรวจสอบความถูกต้องของ

โปรแกรม 
ก ใส่ขอ้มูลท่ีทราบผลลพัธ์อยูแ่ลว้ 
ข ใส่ขอ้มูลตวัเลขท่ีไม่สามารถคาํนวณได ้
ค   ใส่ขอ้มูลท่ีทราบอยูแ่ลว้วา่เป็นไปไม่ได ้
ง ใส่ขอ้มูลภาษาคอมพิวเตอร์ป้องกนัการ

คาํนวณผดิพลาด 

28. ข้อใดคอืประโยชน์ของผงังาน 
ก  ช่วยแกไ้ขความผดิพลาดของโปรแกรม 
ข  ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทาํงานของ

โปรแกรม 
ค  ช่วยตรวจสอบการทาํงานของผูเ้ขียน

โปรแกรม 
ง  ช่วยแสดงขั้นตอนและลกัษณะการทาํงาน

ของโปรแกรม 
29. “ไจแอนท์เดินเข้าร้านตัดผม ตัดผม แล้วได้ทรง

ผมท่ีต้องการ” จากข้อความดังกล่าวควรเขียน
ผงังานประเภทใด 
ก ผงังานระบบ 
ข ผงังานโปรแกรม 
ค   ผงังานวิเคราะห์ระบบ 
ง ผงังานวงจรพฒันาโปรแกรม 
 

 

30. ข้อใดกล่าวถึงทิศทางการไหลของข้อมูลในผงังานได้ถูกต้อง 
ก ควรมีทิศทางจากบนลงล่างหรือซา้ยไปขวา 
ข ควรมีทิศทางจากซา้ยไปขวาโดยวนเป็นวงจร 
ค ควรมีเส้นการไหลท่ีตดักนัไปมาในกระบวนการทาํงาน 
ง   ไม่มีทิศทางการไหลท่ีแน่นอนข้ึนอยูก่บัรูปแบบของผงังาน 

 
 
ตอนท่ี 2 ตอบคาํถามต่อไปน้ี (ขอ้ละ 2 คะแนน) 
1. การทาํโครงงานแบ่งเป็นก่ีขั้นตอน อะไรบา้ง การคัดเลือกหัวข้อโครงงาน การศึกษาค้นคว้า การจัดทาํ

เค้าโครงของโครงงาน การทาํโครงงาน การเขียนรายงาน และการนาํเสนอและเผยแพร่โครงงาน 
  

   
2. การศึกษาคน้ควา้เพ่ือทาํโครงงานมีแนวทางในการปฏิบติัอยา่งไร ศึกษาโครงงานของผู้ อ่ืน กาํหนด  

หัวข้อย่อย กาํหนดแหล่งข้อมลู กาํหนดระยะเวลาและผู้ รับผิดชอบในการศึกษาค้นคว้า แล้วจึงปฏิบัติ
การศึกษาค้นคว้า  
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3. วงจรพฒันาโปรแกรมแบ่งเป็นก่ีขั้นตอน อะไรบา้ง 5 ขัน้ตอน คือ การวิเคราะห์ปัญหา การออกแบบ
โปรแกรม การเขียนโค้ด การทดสอบโปรแกรม และการบาํรุงรักษา 
  

   
4. ผงังานระบบแตกต่างจากผงังานโปรแกรมอยา่งไร ผงังานระบบจะแสดงภาพรวมของระบบโดย       

ไม่แสดงวิธีการคาํนวณ แต่ผงังานโปรแกรมจะแสดงการทาํงานย่อยหรือลาํดับในโปรแกรม 
  

   
5. การทดสอบโปรแกรมสามารถทาํไดก่ี้ลกัษณะ อะไรบา้ง  2 ลกัษณะ คือ การตรวจสอบข้อผิดพลาด     

ท่ีอาจจะเกิดขึน้และการตรวจสอบความถกูต้องของโปรแกรม 
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แบบทดสอบปลายปี 
 

เทคโนโลยสีารสนเทศ ม. 3 
ช่ือ                      ช้ัน  เลขที ่   
ตอนท่ี 1 เลือกคาํตอบท่ีถูกตอ้งท่ีสุดเพียงคาํตอบเดียว (ขอ้ละ 1 คะแนน) 
1. ข้อมูลลกัษณะใดควรนํามาเขียนผงังาน

โปรแกรม 
ก การเจริญเติบโตของกบใน 3 วยั 
ข การซ่อมโทรทศันท่ี์ใชเ้พียงไขควงเท่านั้น 
ค     การประกอบอาหารท่ีแสดงขั้นตอนการทาํ

อยา่งละเอียด 
ง การใชเ้ซิร์ชเอนจ้ินท่ีพิจารณาจากปริมาณ

ของขอ้มลูมากกวา่วิธีการคน้หา 
2. โครงสร้างของผงังานแบบใดที่ไม่สามารถ

กาํหนดระยะเวลาในการทําได้ชัดเจน 
ก โครงสร้างแบบทาํซํ้ า 
ข โครงสร้างแบบทางเลือก 
ค   โครงสร้างแบบเรียงลาํดบั 
ง โครงสร้างแบบทิศทางเดียว 

3. “โปรแกรมตรวจสอบความสูงของนักเรียนใน
ทีมบาสเกตบอลท่ีกาํหนดให้ผู้ ท่ีมีส่วนสูง
มากกว่า 170 เซนติเมตรเท่าน้ันจึงจะสามารถ
เข้าร่วมทีมได้” โปรแกรมดังกล่าวควรเขียน
โครงสร้างผงังานแบบใด 
ก โครงสร้างแบบทาํซํ้ า 
ข โครงสร้างแบบทางเลือก 
ค   โครงสร้างแบบเรียงลาํดบั 
ง โครงสร้างแบบทิศทางเดียว 

4. ข้อใดไม่ใช่ขั้นตอนในการสร้างโปรแกรม 
ก การคอมไพล ์
ข การเขียนโคด้ 
ค   การรันโปรแกรม 
ง การวิเคราะห์ผูใ้ชร้ะบบ 

5. ข้อใดคอืประโยชน์ของเท็กซ์เอดิเตอร์ 
ก ช่วยในการเขียนภาษาคอมพิวเตอร์ 
ข ช่วยนาํเสนอโปรแกรมคอมพวิเตอร์ 
ค   ช่วยแปลงภาษาคอมพิวเตอร์ใหอ้ยูใ่น

รูปแบบของกราฟิก 
ง ช่วยติดต่อส่ือสารระหวา่งโปรแกรม

สาํหรับรันกบัคอมไพล ์
6. โครงสร้างพืน้ฐานของ HTML คาํส่ัง 

<TITLE>…</TITLE> จะต้องอยู่ภายใน
คาํส่ังใด 
ก     <TEXT>…</TEXT> 
ข <HEAD>…</HEAD > 
ค <BODY>…</BODY> 
ง <DATA>…</DATA> 

7. การบันทึกไฟล์งานให้ Notepad นําเสนอข้อมูล
บนเว็บเบราว์เซอร์ได้จะต้องใช้นามสกุลใด 
ก .txt 
ข   .doc 
ค .bmp 
ง .html 

8. ข้อใดกล่าวถึงเคร่ืองหมายแท็กไม่ถกูต้อง 
ก คาํสัง่จะอยูใ่นสญัลกัษณ์ <…> 
ข เป็นหลกัการเขียนคาํสัง่ HTML 
ค   ประกอบไปดว้ยเปิดคาํสัง่และปิดคาํสัง่ทุก

คร้ัง 
ง ตอ้งมี <TAG>…</TAG> ก่อนใช ้HTML 
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9. ข้อใดคอืความหมายของคาํส่ัง <A HREF=
“http://www.html.com”>WEBSITE</A> 
ก ตอ้งการบอกแสดงวา่ http://www.html 

.com เป็นเวบ็ไซต ์
ข ตอ้งการใหผู้ค้ลิก WEBSITE เช่ือมโยงไป

ยงั http://www.html.com 
ค ตอ้งการนาํรูปภาพช่ือ WEBSITE จาก 

http://www.html.com มาแสดงผล 
ง   ตอ้งการตั้งช่ือเวบ็เพจเป็น WEBSITE และ

มีท่ีอยูเ่ป็น http://www.html.com  
10. คาํส่ัง <BODY>…</BODY> มปีระโยชน์

อย่างไร 
ก ช่วยแสดงช่ือของเวบ็เพจ 
ข ช่วยบอกขนาดของเวบ็เพจ 
ค   ช่วยแสดงขอ้มลูบนเวบ็เพจ 
ง ช่วยบอกช่ือภาษาท่ีใชเ้ขียนเวบ็เพจ 

11. ข้อใดกล่าวถึง JavaScript ได้ถูกต้อง 
ก ไม่สามารถสร้างโปรแกรมไดด้ว้ยตนเอง 
ข ไม่ตอ้งใชเ้คร่ืองหมายแทก็ในการเขียน

โปรแกรม 
ค   ช่วยให ้HTML คอมไพลไ์ดโ้ดยไม่ตอ้งใช้

เวบ็เบราวเ์ซอร์ 
ง ช่วยให ้HTML รันโปรแกรมไดโ้ดยไม่

ตอ้งใชเ้วบ็เบราวเ์ซอร์ 
12. ข้อใดไม่ใช่ ลกัษณะเด่นของ JavaScript 

ก สามารถโตต้อบกบัผูใ้ชง้านได ้
ข   สนบัสนุนการเขียนผงังานโครงสร้างแบบ

ทางเลือก 
ค สนบัสนุนการเขียนผงังานโครงสร้างแบบ

เรียงลาํดบั 
ง สามารถนาํเสนอขอ้มูลในรูปแบบของ

มลัติมีเดีย 

ใช้คาํส่ังต่อไปนีต้อบคาํถามข้อ 13–15 
<script language=“JavaScript”>…</script> 
13. ข้อใดคอืความหมายของคาํส่ังนี ้

ก ใหแ้ทรกภาษา JavaScript ลงในคาํสัง่ 
ข ใหเ้ช่ือมโยงไปยงัคาํสัง่ไฟล ์JavaScript 
ค   ให้รูปภาพช่ือ JavaScript มีขนาดเตม็

หนา้จอ 
ง ใหเ้ปล่ียนภาษาท่ีใชท้ั้งหมดเป็น 

JavaScript 
14. ผู้เขียนโปรแกรมต้องแทรกคาํส่ังของ 

JavaScript บริเวณใด 
ก แทน ... 
ข แทน JavaScript 
ค แทน “JavaScript” 
ง   แทน script language 

15. ผู้เขียนโปรแกรมต้องแทรกคาํส่ังในส่วนใดของ 
HTML 
ก ส่วนทา้ย ค   ส่วนใดก็ได ้
ข ส่วนเน้ือหา ง ส่วนหวัเร่ือง 

16. ข้อใดคอืลกัษณะของไฟล์ Include ใน 
JavaScript 
ก มีนามสกลุ .js 
ข มีขนาดไม่เกิน 100 MB. 
ค   อยูภ่ายในเคร่ืองหมาย /.../ 
ง เขียนดว้ยภาษา HTML เท่านั้น 

17. ข้อใดไม่ใช่ผลงานท่ีสร้างจาก JavaScript 
ก ทาํใหต้วัอกัษรเคล่ือนไหว 
ข นาฬิกาแสดงเวลาตามความเป็นจริง 
ค   ช่ือเวบ็เพจบนแถบช่ือเร่ืองของเวบ็- 

เบราวเ์ซอร์ 
ง หา้มไม่ใหผู้ใ้ชค้ดัลอกขอ้มลูท่ีนาํเสนอบน

เวบ็เบราวเ์ซอร์
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18. ข้อใดกล่าวถึง Macromedia Flash 
Professional 8 ได้ถูกต้อง 
ก เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ท่ีใชแ้ทรกใน 

HTML 
ข เป็นโปรแกรมสาํเร็จรูปสาํหรับสร้าง

มลัติมีเดีย 
ค   เป็นเวบ็เพจท่ีนาํเสนอขอ้มูลบนเวบ็- 

เบราวเ์ซอร์ 
ง เป็นโปรแกรมช่วยใหค้อมพิวเตอร์รองรับ

การนาํเสนองานในรูปแบบมลัติมีเดีย 
19. เส้นเวลามคีวามสําคัญต่อการเคลือ่นไหว     

ของวตัถุอย่างไร 
ก เสน้เวลานอ้ยจะทาํใหว้ตัถุเคล่ือนไหวชา้ 
ข เสน้เวลานอ้ยจะทาํใหว้ตัถุเคล่ือนไหวเร็ว 
ค   เสน้เวลานอ้ยจะทาํใหว้ตัถุมีความละเอียด

มากข้ึน 
ง เสน้เวลานอ้ยจะทาํใหว้ตัถุมีความละเอียด

นอ้ยลง 
20. รูปภาพท่ีสร้างใน Macromedia Flash 

Professional 8 มลีกัษณะอย่างไร 
ก เกิดจากการรวมตวัของ Pixel 
ข เกิดจากการคาํนวณทางคณิตศาสตร์ 
ค   เม่ือลดขนาดจะทาํใหรู้ปภาพไม่คมชดั 
ง เม่ือขยายขนาดจะทาํใหรู้ปภาพเกิด       

รอยแตก 
21. ภาพเคลือ่นไหวใดสร้างจากการใช้คาํส่ัง 

Create Motion Tween 
ก มือกาํและแบสลบัไปมา 
ข วงกลมกลายเป็นดอกไม ้
ค   ดินสอเปล่ียนสีไปเร่ือย ๆ 
ง เรือแล่นจากดา้นซา้ยไปดา้นขวา 

22. ข้อใดคอืข้อกาํหนดของการเคลือ่นท่ีแบบ
เปลีย่นรูปร่าง 
ก รูปภาพนั้นจะตอ้งไม่มีสี 
ข รูปภาพนั้นจะตอ้งเป็น Raster 
ค   รูปภาพนั้นจะตอ้งไม่ไดจ้ดักลุ่ม 
ง รูปภาพนั้นจะตอ้งเปล่ียนจากรูปทรง

เรขาคณิตไปเป็นวตัถุอ่ืน 
23. “ส้มทาํโฆษณาจาํหน่ายยาสีฟันผ่านทาง

รายงานวิทย”ุ ส้มใช้โพรโทคอลแบบใด 
ก แบบทัว่ไป 
ข แบบเฉพาะเจาะจง 
ค   แบบไม่เฉพาะเจาะจง 
ง แบบผูน้าํเสนองานมีบทบาทโดยตรง 

24. “โบคุยกับมะลิเก่ียวกับข่าวการขึน้ราคาไข่ไก่” 
โบทําหน้าที่ใดในการนําเสนองาน 
ก   ผูรั้บขอ้มูล 
ข โพรโทคอล 
ค ผูน้าํเสนองาน 
ง ผูจ้าํหน่ายไข่ไก่ 

25. ข้อใดคอืวตัถุประสงค์ของการฝึกอบรม 
ก เพ่ือใหไ้ดรั้บการอนุมติัหรือความเห็นชอบ 
ข เพ่ือใหผู้รั้บขอ้มูลมีพฤติกรรมท่ี

เปล่ียนแปลง 
ค เพ่ือใหไ้ดรั้บการยอมรับและเช่ือในส่ิงท่ี

นาํเสนอ 
ง   เพ่ือใหผู้รั้บขอ้มูลคลอ้ยตามและช่ืนชม 

ผูน้าํเสนองาน 
26. ข้อใดไม่ใช่การกระทําในขั้นเตรียมตวัของ 

ผู้นําเสนองาน 
ก วิเคราะห์ผูรั้บขอ้มูล 
ข เลือกใชโ้พรโทคอลท่ีเหมาะสม 
ค   ทาํความเขา้ใจกบังานท่ีนาํเสนอ 
ง แจกบทสรุปของงานท่ีตอ้งการนาํเสนอ 
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27. “โดมต้องนาํเสนองานเป็นเวลานานมาก”  
โดมควรปฏิบัตอิย่างไร 
ก ขอลดเวลาในการนาํเสนองาน 
ข ยกตวัอยา่งท่ีเก่ียวกบังานเพ่ิมมากข้ึน 
ค เขา้ชา้กวา่เวลาท่ีกาํหนดและออกก่อน

หมดเวลา 
ง   แจง้แก่ผูรั้บขอ้มูลวา่อาจจะหยดุการ

นาํเสนองานก่อนเวลา 
28. “โน้ตใช้คอมพิวเตอร์ไม่เป็นและต้องการ

นาํเสนองานให้มีความน่าเช่ือถือ” โน้ตควร
เลอืกนําเสนองานในรูปแบบใด 
ก เวบ็ไซต ์
ข รายงาน 
ค   เอกสารอิเลก็ทรอนิกส์ 
ง เคร่ืองฉายภาพขา้มศีรษะ 

29. ไอคอนเป็นสัญลกัษณ์ท่ีเกีย่วข้องกบัการ
นําเสนอข้อมูลประเภทใด 
ก แผน่ใส 
ข ส่ิงพิมพ ์
ค   วตัถุทึบแสง 
ง ไฟลอิ์เลก็ทรอนิกส์ 

30. ข้อใดกล่าวถึงการใช้เทคโนโลยใีนการ    
นําเสนองานได้ถูกต้อง 
ก ตอ้งใชค้วบคู่กบัคอมพิวเตอร์เท่านั้น 
ข ใชไ้ดก้บัโพรโทคอลท่ีเฉพาะเจาะจง

เท่านั้น 
ค   ตอ้งใชท้ั้งฮาร์ดแวร์และซอฟตแ์วร์ในการ

นาํเสนองาน 
ง มีความน่าเช่ือถือกวา่การนาํเสนอขอ้มลู  

ในรูปแบบไฟลอิ์เลก็ทรอนิกส์

31. ข้อมูลใดที่ได้จากการนําเสนอด้วย                
เคร่ืองฉายภาพข้ามศีรษะ 
ก ภาพน่ิง 2 มิติ 
ข ภาพเคล่ือนไหว 2 มิติ 
ค   ภาพวตัถุทึบแสง 3 มิติ 
ง ภาพน่ิงประกอบเสียงบรรยาย 

32. เทคโนโลยท่ีีใช้ในการนําเสนองานใดไม่ต้อง
เช่ือมต่อกบัคอมพวิเตอร์หรือเทคโนโลยีอืน่ 
ก ลาํโพง 
ข แอลซีดีโพรเจกเตอร์ 
ค   จอภาพแบบพลาสมา 
ง เคร่ืองฉายภาพโปร่งใส 

33. ข้อใดคอืข้อดีของดีแอลพโีพรเจกเตอร์ 
ก มีราคาถูก 
ข   มีพดัลมขนาดใหญ่ 
ค ภาพท่ีไดมี้ความสมจริง 
ง ไม่ตอ้งเช่ือมต่อคอมพิวเตอร์ 

34. ซอฟต์แวร์ใดสามารถเรียกใช้ได้จากไอคอน
มายคอมพวิเตอร์ 
ก Hologram 
ข Internet Explorer 
ค   Windows Media Player 
ง Windows Picture and Fax Viewer  

35. สัญลกัษณ์ใน Windows Media Player    
ทําหน้าท่ีอะไร 
ก ปิดการนาํเสนองาน 
ข เปิดงานท่ีตอ้งการนาํเสนอ 
ค   หยดุการนาํเสนองานชัว่คราว 
ง ปรับความคมชดัของการนาํเสนองาน 
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36. ข้อใดไม่ใช่ความสามารถของ Windows 
Picture and Fax Viewer 
ก นาํเสนอภาพน่ิง 
ข แสดงภาพน่ิงแบบอตัโนมติั 
ค   พิมพข์อ้ความเพ่ิมในภาพน่ิง 
ง เปล่ียนภาพน่ิงเป็นภาพเคล่ือนไหว 

37. ใครควรเลอืกใช้ Internet Explorer ในการ
นําเสนองานมากท่ีสุด 
ก เคนตอ้งการนาํเสนองานไปยงัทัว่โลก 
ข เด่นตอ้งการนาํเสนองานท่ีเป็นภาพน่ิง 
ค   แกม้ตอ้งการนาํเสนองานท่ีเป็น

ภาพเคล่ือนไหว 
ง ตั้มตอ้งการนาํเสนองานท่ีเป็นเสียงบรรยาย

ประกอบภาพเคล่ือนไหว 
38. งานนําเสนอท่ีสร้างจาก Microsoft PowerPoint 

เหมาะสําหรับนําเสนองานรูปแบบใด 
ก นาํเสนอบนเวบ็เบราวเ์ซอร์ 
ข นาํเสนอประกอบการบรรยาย 
ค   บนัทึกลงในแผน่ซีดีเพ่ือใหผู้รั้บขอ้มลู

พกพาไปใชไ้ดด้ว้ยตนเอง 
ง บนัทึกลงในคอมพิวเตอร์เพ่ือใหผู้รั้บ

ขอ้มูลแกไ้ขขอ้มูลท่ีนาํเสนอได ้
39. ข้อใดกล่าวถึงบานหน้าต่างในส่วนประกอบ

ของ Microsoft PowerPoint ได้ถูกต้อง 
ก ใชแ้สดงปุ่มคาํสัง่ท่ีใชบ่้อย ๆ 
ข ปรับเปล่ียนไปตามเคร่ืองมือท่ีกาํลงัใชง้าน 
ค   ใชแ้สดงภาพน่ิงทั้งหมดท่ีอยูใ่น Microsoft 

PowerPoint 
ง เป็นส่วนประกอบท่ีมีพ้ืนท่ีใชง้านมากท่ีสุด

ในหนา้ต่างโปรแกรม Microsoft 
PowerPoint 

 

40. “ต้อมต้องการดูภาพน่ิงท้ังหมด” ต้อมควรดู
จากส่วนประกอบใดในหน้าต่างโปรแกรม 
Microsoft PowerPoint 
ก ภาพน่ิง 
ข แถบเมนูคาํสัง่ 
ค   บานหนา้ต่างงาน 
ง แถบแสดงสถานะ 

41. ข้อใดไม่ใช่ความสามารถของกล่องข้อความ   
ใน Microsoft PowerPoint  
ก หมุนได ้360 องศา 
ข เคล่ือนท่ีไปมาบนภาพน่ิงได ้
ค   แทรกเสียงบรรยายภาพน่ิงได ้
ง ขยายขนาดความกวา้งและความสูงได ้

42. ข้อใดคอืวธีิการเรียกใช้แม่แบบ 
ก   คลิกขวาท่ีแถบเมนู เลือกออกแบบภาพน่ิง 
ข คลิกรูปแบบท่ีเมนูคาํสัง่ เลือกออกแบบ

ภาพน่ิง 
ค ดบัเบิลคลิกท่ีบานหนา้ต่างงาน เลือก

ออกแบบภาพน่ิง 
ง แดรกเมาส์บนภาพน่ิงจนกวา่จะปรากฏ

แม่แบบท่ีตอ้งการ 
43. ภาพน่ิงคู่ใดที่จะมลีกัษณะของแม่แบบ    

แตกต่างกนั 
ก ภาพน่ิงแรกกบัภาพน่ิงต่อไป 
ข ภาพน่ิงแรกกบัภาพน่ิงสุดทา้ย 
ค   ภาพน่ิงทั้งหมดกบัภาพน่ิงสุดทา้ย 
ง ภาพน่ิงแรกกบัภาพน่ิงท่ีแทรกเพิ่มเติม 

44. “เก๋ต้องการนาํเสนอรูปภาพตนเองใน 
Microsoft PowerPoint” เก๋ควรใช้คาํส่ังใด 
ก แทรกรูปภาพตดัปะ 
ข แทรกรูปภาพจากแฟ้ม 
ค   แทรกรูปภาพผูส้ร้างงานนาํเสนอ 
ง แทรกรูปภาพจากมายคอมพิวเตอร์ 
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45. การบันทึกงานนําเสนอแบบใดสามารถกาํหนด
ช่ืองานนําเสนอได้ 
ก บนัทึก 
ข   บนัทึกช่ือ 
ค บนัทึกเป็น 
ง บนัทึกอตัโนมติั 

46. การใช้คาํส่ังพมิพ์ใดช่วยสร้างเอกสารส่ิงพมิพ์ 
ท่ีมภีาพน่ิง 9 หน้าในแผ่นเดียวกนั 
ก ภาพน่ิง 
ข หนา้บนัทึกยอ่ 
ค   มุมมองเคา้ร่าง 
ง เอกสารประกอบคาํบรรยาย 

47. “นิชคุณไม่สามารถส่ังพิมพ์งานนาํเสนอใน
รูปแบบส่ิงพิมพ์ได้” นิชคุณควรปฏิบัตอิย่างไร 
ก ตรวจสอบเคร่ืองพิมพ ์
ข ตรวจสอบการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต 
ค   ปิดและเปิดเคร่ืองคอมพิวเตอร์ใหม่ 
ง ติดตั้ง Microsoft PowerPoint ใหม่ 
 

48. ใครควรเลอืกใช้มุมมองปกติมากท่ีสุด 
ก ออมตอ้งการคดัลอกภาพน่ิงท่ี 3 
ข โอมตอ้งการนาํเสนองานใหผู้อ่ื้นดู 
ค   ออยตอ้งการเรียงลาํดบัของภาพน่ิงใหม่ 
ง อ๋องตอ้งการพิมพง์านนาํเสนอในรูปแบบ

เอกสารส่ิงพิมพ ์
49. คาํส่ังใดไม่สามารถส่ังได้จากหน้าต่างการพมิพ์ 

ก   เติมเส้นกรอบใหภ้าพน่ิง 
ข พิมพเ์อกสารดว้ยระดบัสีเทา 
ค สัง่ใหพิ้มพเ์อกสารดว้ยเคร่ืองท่ี 2 
ง เติมขอ้ความท่ีหวักระดาษของเอกสาร      

ท่ีพิมพ ์
50. “อลินต้องการย้อนกลับไปนาํเสนอภาพน่ิงท่ี

เคยนาํเสนอไปแล้ว” อลนิควรปฏิบัตอิย่างไร 
ก กดแป้น Enter  
ข กดแป้น Spacebar  
ค กดแป้น Backspace  
ง กดหมายเลขหนา้ของภาพน่ิงท่ีตอ้งการ

นาํเสนอบนแป้นพิมพ ์
 
 
ตอนท่ี 2 ตอบคาํถามต่อไปน้ี (ขอ้ละ 2 คะแนน) 
1. การนาํเสนองานท่ีดีผูน้าํเสนองานควรปฏิบติัอยา่งไร เตรียมตัวก่อนนาํเสนอ ใช้ส่ือ โพรโทคอล และ

เทคนิคท่ีเหมาะสม แล้วจึงสรุปหรือประเมินผลภายหลงัการนาํเสนองานทุกคร้ัง  
  

   
2. สตอรีบอร์ดมีความสาํคญัต่อการนาํเสนองานอยา่งไร ช่วยในการร่างงานนาํเสนอเพ่ือให้เห็นรูปแบบ

ของข้อมลูโดยรวม และเพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างงานนาํเสนอ 
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3. Skin Modeเป็นช่ือหนา้ต่างโปรแกรมของซอฟตแ์วร์ใด และแตกต่างจากหนา้ต่างโปรแกรมอ่ืน ๆ 
อยา่งไร Windows Media Player เป็นหน้าต่างโปรแกรมท่ีมีหลายรูปแบบ มุ่งเน้นความสวยงาม
มากกว่าการต้ังค่าหรือใช้งานโปรแกรมอย่างละเอียด 
  

   
4. คาํสัง่สร้างอลับั้มรูปใน Microsoft PowerPoint มีลกัษณะอยา่งไร และเหมาะต่องานนาํเสนอรูปแบบใด 

เป็นการแทรกรูปภาพเพ่ือสร้างงานนาํเสนอท่ีใช้ข้อมูลในรูปแบบภาพน่ิงเป็นหลกั โดยนิยมใช้ในการ
นาํเสนอรูปแบบงานแต่งงานหรืองานเลีย้งสังสรรค์ 
  

   
 5. ยกตวัอยา่งหลกัการสร้างงานนาํเสนอดว้ย Microsoft PowerPoint มาอยา่งนอ้ย 3 ขอ้                           

1) สร้างงานนาํเสนอหน่ึงหัวข้อต่อภาพน่ิงหน่ึงหน้า   
 2) ไม่ใช้สีประกอบภาพน่ิงท่ีฉูดฉาดเกินไป   
 3) ในภาพน่ิงหน่ึงหน้าไม่ควรมีข้อความเกิน 8 บรรทัด  
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7. แบบบนัทกึผลการเรียนรู้ 
 
 

แบบบันทกึความรู้ 
 

เร่ืองที่ศึกษา     บันทึกเมือ่     
แหล่งค้นคว้า 1) จากหนงัสือ    ผูแ้ต่ง      
         โรงพิมพ ์    ปีท่ีพิมพ ์   หนา้   

    2) จากรายการวิทย–ุโทรทศัน ์ช่ือรายการ       
        ออกอากาศเม่ือวนัท่ี   เดือน   พ.ศ.     

     3) จากเวบ็ไซต ์          
สรุปความรู้            
            
            
            
            
            
            
            
           
           
           
            
ประโยชน์ท่ีได้รับ          
           
            
การนําไปใช้           
           
            
แนวทางที่จะปฏิบัตต่ิอไป          
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แบบบันทกึผลการสํารวจ 
 

รายการ แหล่งท่ีพบ การนําไปใช้ประโยชน์ 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 

แบบบันทกึผลการอภิปราย 
 

หัวข้อ/ประเดน็อภิปราย          
สรุปผล            
           
           
           
           
            
การนําไปใช้          
           
           
            
ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็นเพิม่เตมิ          
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แบบบันทึกการสัมภาษณ์ 
 
เร่ืองที่สัมภาษณ์           
ช่ือผู้ให้สัมภาษณ์       อาชีพ    
ช่ือผู้สัมภาษณ์           
สรุปผลการสัมภาษณ์         
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
            
ประโยชน์ท่ีได้รับจากการสัมภาษณ์        
           
           
           
            
การนําความรู้ไปใช้         
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แบบประเมินผลงาน 
 
1. แบบประเมินคุณภาพของช้ินงาน 

 
ท่ี 

 
 

ช่ือ–นามสกุล 

รายการประเมนิ
คะแนน 

 
ระดับ
คุณภาพ 

 

 

การออกแบบ ความประณีต
สวยงาม 

ความถูกต้อง 
ของผลงาน 

ความคิด
สร้างสรรค์ 

5 5 5 5 20 
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
  4 = ดีมาก   3 = ดี   2 = พอใช ้  1 = ควรปรับปรุง     

 
เกณฑ์การประเมนิและระดับคุณภาพ 

18–20   หมายถึง  ดีมาก 
15–17   หมายถึง  ดี 
 9–14    หมายถึง  พอใช ้
 1–8      หมายถึง  ควรปรับปรุง 
จาํนวนนกัเรียนท่ีผา่นระดบัคุณภาพ    คน  ร้อยละ      
จาํนวนนกัเรียนท่ีไม่ผา่นระดบัคุณภาพ   คน  ร้อยละ     

 
 

                              ลงช่ือ       ผู้ประเมนิ 
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2. แบบประเมินการนําเสนอผลงาน 

 
ท่ี 

 
 

ช่ือ–นามสกุล 

รายการประเมนิ  
 

คะแนน 

 
 

ระดับ
คุณภาพ 

ความ
พร้อมใน
การ

นําเสนอ 

วธีิการ
นําเสนอ
น่าสนใจ 

เนือ้หา
ถูกต้อง
ครบถ้วน 

การใช้ส่ือ
ประกอบ 

การตอบ
คาํถาม
ตรง

ประเด็น 
4 4 4 4 4 20 

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

เกณฑ์การประเมนิและระดับคุณภาพ 
18–20   หมายถึง  ดีมาก 
15–17   หมายถึง  ดี 
 9–14    หมายถึง  พอใช ้
 1–8      หมายถึง  ควรปรับปรุง 
จาํนวนนกัเรียนท่ีผา่นระดบัคุณภาพ    คน ร้อยละ    
จาํนวนนกัเรียนท่ีไม่ผา่นระดบัคุณภาพ  คน ร้อยละ    

 
 

                              ลงช่ือ       ผู้ประเมนิ 
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หมาย เห ตุ   การห าระดับ คุณภาพ เฉ ล่ี ย    
หาได้จากการนําคะแนนท่ีได้ในแต่ละช่อง  
มารวมกันแล้วหารด้วยจาํนวนข้อ  จากนั้ น  
นําระดับคุณภาพเฉล่ียมาเทียบกับเกณฑ ์   
การตดัสินคุณภาพและสรุปผลการประเมิน 

8. เคร่ืองมือวดัและประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม 
 

การประเมนิด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม 
หน่วยการเรียนรู้ที ่1 หลกัการทาํโครงงาน 

สําหรับนักเรียนประเมินตนเอง 
คาํช้ีแจง ใหน้กัเรียนเขียนเคร่ืองหมาย ลงในช่องคะแนนท่ีตรงกบัความเป็นจริง 

รายการประเมนิ พฤติกรรมการแสดงออก 
คะแนน 

3 2 1
1. เจตคตทิีด่ต่ีอการทํา 
    โครงงาน 

1. มีความสนใจ เอาใจใส่ และเตม็ใจทาํโครงงาน   
2. มีความสนุกสนานในการปฏิบติังาน   
3. เห็นประโยชน์ของการทาํงาน   

2. ความรับผดิชอบ 1. ทาํงานตามหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย   
2. ทาํงานสาํเร็จ ส่งงานตรงเวลา   
3. ดูแลรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ท่ีใชใ้นการทาํงาน   

3. ความรอบคอบ 1. ทาํงานดว้ยความระมดัระวงั และหาวิธีป้องกนัอนัตราย   
2. ทบทวนรายละเอียดของงานท่ีทาํ   
3. ตรวจสอบผลงานท่ีทาํเสร็จแลว้   

4. ความคดิสร้างสรรค์ 1. มีความคิดริเร่ิมสร้างผลงานใหม่ ๆ   
2. ออกแบบช้ินงานแตกต่างจากผูอ่ื้น   
3. ตกแต่งและดดัแปลงงานไดห้ลายแบบ   
4. ทาํงานต่าง ๆ ดว้ยความละเอียดลออ   

5. มารยาทในการทํางาน 1. รับผิดชอบงานในหนา้ท่ีของตนเอง   
2. ใชค้าํพดูท่ีสุภาพไพเราะกบัเพื่อนร่วมงาน   
3. ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น   
4. มีนํ้าใจช่วยเหลือ เผือ่แผ ่และแบ่งปันวสัดุอุปกรณ์แก่ผูร่้วมงาน   

           คะแนนท่ีได้   
                           คะแนนรวม  
            ระดบัคุณภาพเฉล่ีย  
 

ลงช่ือ       ผู้ประเมนิ 
 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
ช่วงคะแนนเฉลี่ย 2.34–3.00 1.67–2.33 1.00–1.66

ระดบัคุณภาพ 3 
ดีมาก, ดี 

2
พอใช้

1
ควรปรับปรุง

 
สรุประดับคุณภาพด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม (เขียนเคร่ืองหมาย   ลงในช่อง              ) 
 
          ดีมาก, ด ี                  พอใช้                ควรปรับปรุง 
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หมาย เห ตุ   การห าระดับ คุณภาพ เฉ ล่ี ย    
หาได้จากการนําคะแนนท่ีได้ในแต่ละช่อง  
มารวมกันแล้วหารด้วยจาํนวนข้อ  จากนั้ น  
นําระดับคุณภาพเฉล่ียมาเทียบกับเกณฑ ์   
การตดัสินคุณภาพและสรุปผลการประเมิน 

การประเมนิด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม 
หน่วยการเรียนรู้ที ่2 โปรแกรมภาษาขั้นพืน้ฐาน 

สําหรับนักเรียนประเมินตนเอง 
คาํช้ีแจง ใหน้กัเรียนเขียนเคร่ืองหมาย ลงในช่องคะแนนท่ีตรงกบัความเป็นจริง 

รายการประเมนิ พฤติกรรมการแสดงออก 
คะแนน 

3 2 1
1. เจตคตทิีด่ต่ีอโปรแกรม 
    ภาษาขั้นพืน้ฐาน 

1. มีความสนใจ เอาใจใส่ ตั้งใจ และเตม็ใจทาํกิจกรรมโปรแกรม 
    ขั้นพื้นฐาน 

  

2. ปฏิบติังานอยา่งมีความสุข   
3. เห็นประโยชน์ของการทาํงาน   

2. ความรอบคอบ 1. ทาํงานดว้ยความระมดัระวงั และหาวิธีป้องกนัอนัตราย   
2. ทบทวนรายละเอียดของงานท่ีทาํ   
3. ตรวจสอบผลงานท่ีทาํเสร็จแลว้   

3. ความคดิสร้างสรรค์ 1. มีความคิดริเร่ิมสร้างผลงานใหม่ ๆ   
2. ออกแบบช้ินงานแตกต่างจากผูอ่ื้น   
3. ตกแต่งและดดัแปลงงานไดห้ลายแบบ   
4. ทาํงานต่าง ๆ ดว้ยความละเอียดลออ   

4. มารยาทในการทํางาน 1. รับผดิชอบงานในหนา้ท่ีของตนเอง   
2. ใชค้าํพดูท่ีสุภาพไพเราะกบัเพื่อนร่วมงาน   
3. ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น   
4. มีนํ้าใจช่วยเหลือ เผือ่แผ ่และแบ่งปันวสัดุอุปกรณ์แก่ผูร่้วมงาน   

           คะแนนท่ีได้
                              คะแนนรวม  
               ระดบัคุณภาพเฉล่ีย 

  
 
 

 

ลงช่ือ       ผู้ประเมนิ 
 
 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
ช่วงคะแนนเฉลี่ย 2.34–3.00 1.67–2.33 1.00–1.66

ระดบัคุณภาพ 3 
ดีมาก, ดี 

2
พอใช้

1
ควรปรับปรุง

 
สรุประดับคุณภาพด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม (เขียนเคร่ืองหมาย   ลงในช่อง              ) 
 
          ดีมาก, ด ี                  พอใช้                ควรปรับปรุง 
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หมาย เห ตุ   การห าระดับ คุณภาพ เฉ ล่ี ย    
หาได้จากการนําคะแนนท่ีได้ในแต่ละช่อง  
มารวมกันแล้วหารด้วยจาํนวนข้อ  จากนั้ น  
นําระดับคุณภาพเฉล่ียมาเทียบกับเกณฑ ์   
การตดัสินคุณภาพและสรุปผลการประเมิน 

การประเมนิด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม 
หน่วยการเรียนรู้ที ่3 การนําเสนองาน 

สําหรับนักเรียนประเมินตนเอง 
คาํช้ีแจง ใหน้กัเรียนเขียนเคร่ืองหมาย ลงในช่องคะแนนท่ีตรงกบัความเป็นจริง 

รายการประเมนิ พฤติกรรมการแสดงออก 
คะแนน 

3 2 1
1. เจตคตทิีด่ต่ีอ 
    การนําเสนองาน 
 

1. มีความสนใจ เอาใจใส่ ตั้งใจ และเตม็ใจนาํเสนองาน   
2. ปฏิบติังานอยา่งมีความสุข   
3. เห็นประโยชน์ของการทาํงาน   

2. ความรับผดิชอบ 1. ทาํงานตามหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย   
2. ทาํงานสาํเร็จ ส่งงานตรงเวลา   
3. ดูแลรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ท่ีใชใ้นการทาํงาน   

3. ความคดิสร้างสรรค์ 1. มีความคิดริเร่ิมสร้างผลงานใหม่ ๆ   
2. ออกแบบช้ินงานแตกต่างจากผูอ่ื้น   
3. ตกแต่งและดดัแปลงงานไดห้ลายแบบ   
4. ทาํงานต่าง ๆ ดว้ยความละเอียดลออ   

4. มารยาทในการทํางาน 1. รับผิดชอบงานในหนา้ท่ีของตนเอง   
2. ใชค้าํพดูท่ีสุภาพไพเราะกบัเพื่อนร่วมงาน   
3. ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น   
4. มีนํ้าใจช่วยเหลือ เผือ่แผ ่และแบ่งปันวสัดุอุปกรณ์แก่ผูร่้วมงาน   

         คะแนนท่ีได้
                             คะแนนรวม  
              ระดบัคุณภาพเฉล่ีย 

  
 
 

 

ลงช่ือ       ผู้ประเมนิ 
 
 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
ช่วงคะแนนเฉลี่ย 2.34–3.00 1.67–2.33 1.00–1.66

ระดบัคุณภาพ 3 
ดีมาก, ดี 

2
พอใช้

1
ควรปรับปรุง

 
สรุประดับคุณภาพด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม (เขียนเคร่ืองหมาย   ลงในช่อง              ) 
 
          ดีมาก, ด ี                  พอใช้                ควรปรับปรุง 
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หมาย เห ตุ   การห าระดับ คุณภาพ เฉ ล่ี ย    
หาได้จากการนําคะแนนท่ีได้ในแต่ละช่อง  
มารวมกันแล้วหารด้วยจาํนวนข้อ  จากนั้ น  
นําระดับคุณภาพเฉล่ียมาเทียบกับเกณฑ ์   
การตดัสินคุณภาพและสรุปผลการประเมิน 

การประเมนิด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม 
หน่วยการเรียนรู้ที ่4 Microsoft PowerPoint 

สําหรับนักเรียนประเมินตนเอง 
คาํช้ีแจง ใหน้กัเรียนเขียนเคร่ืองหมาย ลงในช่องวา่งท่ีตรงกบัความเป็นจริง  

รายการประเมนิ พฤติกรรมการแสดงออก 
คะแนน 

3 2 1
1. เจตคตทิีด่ต่ีอ 
    Microsoft PowerPoint 

1. มีความสนใจ เอาใจใส่ ตั้งใจ และเตม็ใจใชง้าน Microsoft PowerPoint   
2. ปฏิบติังานอยา่งมีความสุข   
3. เห็นประโยชน์ของการทาํงาน   

2. ความรับผดิชอบ 1. ทาํงานตามหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย   
2. ทาํงานสาํเร็จ ส่งงานตรงเวลา   
3. ดูแลรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ท่ีใชใ้นการทาํงาน   

3. ความรอบคอบ 1. ทาํงานดว้ยความระมดัระวงั และหาวิธีป้องกนัอนัตราย   
2. ทบทวนรายละเอียดของงานท่ีทาํ   
3. ตรวจสอบผลงานท่ีทาํเสร็จแลว้   

4. ความขยนัและอดทน 1. ทาํงานดว้ยตนเอง   
2. พยายามทาํงานใหเ้สร็จก่อนกาํหนด   
3. แสวงหาความรู้เก่ียวกบังานท่ีทาํอยูเ่สมอ   

5. มารยาทในการทํางาน 1. รับผิดชอบงานในหนา้ท่ีของตนเอง   
2. ใชค้าํพดูท่ีสุภาพไพเราะกบัเพื่อนร่วมงาน   
3. ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น   
4. มีนํ้าใจช่วยเหลือ เผือ่แผ ่และแบ่งปันวสัดุอุปกรณ์แก่ผูร่้วมงาน   

           คะแนนท่ีได้
                             คะแนนรวม  
               ระดบัคุณภาพเฉล่ีย 

  
 
 

 

ลงช่ือ       ผู้ประเมนิ 
 
 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
ช่วงคะแนนเฉลี่ย 2.34–3.00 1.67–2.33 1.00–1.66

ระดบัคุณภาพ 3 
ดีมาก, ดี 

2
พอใช้

1
ควรปรับปรุง

 
สรุประดับคุณภาพด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม (เขียนเคร่ืองหมาย   ลงในช่อง              ) 
 
          ดีมาก, ด ี                  พอใช้                ควรปรับปรุง 
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หมาย เห ตุ   การห าระดับ คุณภาพ เฉ ล่ี ย    
หาได้จากการนําคะแนนท่ีได้ในแต่ละช่อง  
มารวมกันแล้วหารด้วยจาํนวนข้อ  จากนั้ น  
นําระดับคุณภาพเฉล่ียมาเทียบกับเกณฑ ์   
การตดัสินคุณภาพและสรุปผลการประเมิน 

9. เคร่ืองมือวดัและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทกัษะ/กระบวนการ 
 

การประเมนิด้านทกัษะ/กระบวนการ 
หน่วยการเรียนรู้ที ่1 หลกัการทาํโครงงาน 

สําหรับนักเรียนประเมินตนเอง 
คาํช้ีแจง  ใหน้กัเรียนเขียนเคร่ืองหมาย  ลงในช่องคะแนนท่ีตรงกบัความเป็นจริง 

รายการประเมนิ พฤติกรรมการแสดงออก 
คะแนน 

3 2 1
1. ทกัษะการแสวงหา 
    ความรู้ 

1. คน้หาขอ้มลูจากแหล่งขอ้มูลท่ีหลากหลายและเช่ือถือได ้   
2. รวบรวมขอ้มูลและความรู้เป็นหมวดหมู่   
3. สงัเกตส่ิงต่าง ๆ รอบตวัเพื่อเลือกใชใ้หเ้หมาะกบังาน   
4. สาํรวจขอ้มูลและเกบ็รวบรวมไวเ้พื่อใชป้ระโยชน์   
5. บนัทึกเก่ียวกบัขอ้มลูท่ีพบเห็นเป็นประจาํ   

2. ทกัษะการทาํงานกลุ่ม 1. ทาํงานตามบทบาทหนา้ท่ีในกลุ่ม   
2. แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบังานท่ีทาํ   
3. ทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นและใหค้วามร่วมมือกบักลุ่ม   
4. นาํเสนองาน ประเมินผล และปรับปรุงงานของกลุ่ม   

3. ทกัษะการนําเสนอ 
    ผลงาน 

1. นาํเสนอผลงานดว้ยรูปแบบท่ีเหมาะสม   
2. มีทกัษะในการดึงดูดความสนใจในการนาํเสนอผลงาน   
3. มีบุคลิกภาพท่ีดีในขณะท่ีนาํเสนอผลงาน   

4. ทกัษะการใช้ 
    เทคโนโลย ี

1. เลือกใชเ้ทคโนโลยไีดเ้หมาะสมกบัการทาํงาน   
2. รู้และใชง้านเทคโนโลยไีดอ้ยา่งถูกตอ้ง   
3. ใชเ้ทคโนโลยส่ีงเสริมการทาํงานของตนเองและกลุ่มไดอ้ยา่งเหมาะสม   
4. ใชเ้ทคโนโลยโีดยคาํนึงถึงจริยธรรม   

          คะแนนท่ีได้
                             คะแนนรวม  
               ระดบัคุณภาพเฉล่ีย 

  
 
 

 
 

ลงช่ือ       ผู้ประเมนิ 
 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
ช่วงคะแนนเฉลี่ย 2.34–3.00 1.67–2.33 1.00–1.66

ระดบัคุณภาพ 3 
ดีมาก, ดี 

2
พอใช้

1
ควรปรับปรุง

 
สรุประดับคุณภาพด้านทักษะ/กระบวนการ (เขียนเคร่ืองหมาย   ลงในช่อง              ) 
 
           ดีมาก, ด ี                พอใช้                 ควรปรับปรุง 
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หมาย เห ตุ   การห าระดับ คุณภาพ เฉ ล่ี ย    
หาได้จากการนําคะแนนท่ีได้ในแต่ละช่อง  
มารวมกันแล้วหารด้วยจาํนวนข้อ  จากนั้ น  
นําระดับคุณภาพเฉล่ียมาเทียบกับเกณฑ ์   
การตดัสินคุณภาพและสรุปผลการประเมิน 

การประเมนิด้านทกัษะ/กระบวนการ 
หน่วยการเรียนรู้ที ่2 โปรแกรมภาษาข้ันพืน้ฐาน 

สําหรับนักเรียนประเมินตนเอง 
คาํช้ีแจง  ใหน้กัเรียนเขียนเคร่ืองหมาย  ลงในช่องคะแนนท่ีตรงกบัความเป็นจริง 

รายการประเมนิ พฤติกรรมการแสดงออก 
คะแนน 

3 2 1 
1. ทกัษะการแสวงหา 
    ความรู้ 

1. คน้หาขอ้มลูจากแหล่งขอ้มูลท่ีหลากหลายและเช่ือถือได ้    
2. รวบรวมขอ้มูลและความรู้เป็นหมวดหมู่    
3. สงัเกตส่ิงต่าง ๆ รอบตวัเพื่อเลือกใชใ้หเ้หมาะกบังาน   
4. สาํรวจขอ้มูลและเกบ็รวบรวมไวเ้พื่อใชป้ระโยชน์   
5. บนัทึกเก่ียวกบัขอ้มลูท่ีพบเห็นเป็นประจาํ    

2. ทกัษะการทาํงานกลุ่ม 1. ทาํงานตามบทบาทหนา้ท่ีในกลุ่ม    
2. แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบังานท่ีทาํ    
3. ทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นและใหค้วามร่วมมือกบักลุ่ม    
4. นาํเสนองาน ประเมินผล และปรับปรุงงานของกลุ่ม   

3. ทกัษะการนําเสนอ 
    ผลงาน 

1. นาํเสนอผลงานดว้ยรูปแบบท่ีเหมาะสม   
2. มีทกัษะในการดึงดูดความสนใจในการนาํเสนอผลงาน    
3. มีบุคลิกภาพท่ีดีในขณะท่ีนาํเสนอผลงาน    

4. ทกัษะการใช้ 
    เทคโนโลย ี

1. เลือกใชเ้ทคโนโลยไีดเ้หมาะสมกบัการทาํงาน    
2. รู้และใชง้านเทคโนโลยไีดอ้ยา่งถูกตอ้ง   
3. ใชเ้ทคโนโลยส่ีงเสริมการทาํงานของตนเองและกลุ่มไดอ้ยา่งเหมาะสม   
4. ใชเ้ทคโนโลยโีดยคาํนึงถึงจริยธรรม    

             คะแนนท่ีได ้
                             คะแนนรวม  
               ระดบัคุณภาพเฉล่ีย 

   
 
 

 
ลงช่ือ       ผู้ประเมนิ 

 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
ช่วงคะแนนเฉลี่ย 2.34–3.00 1.67–2.33 1.00–1.66

ระดบัคุณภาพ 3 
ดีมาก, ดี 

2
พอใช้

1
ควรปรับปรุง

 
สรุประดับคุณภาพด้านทักษะ/กระบวนการ (เขียนเคร่ืองหมาย   ลงในช่อง              ) 
 
           ดีมาก, ด ี                พอใช้                 ควรปรับปรุง 
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หมาย เห ตุ   การห าระดับ คุณภาพ เฉ ล่ี ย    
หาได้จากการนําคะแนนท่ีได้ในแต่ละช่อง  
มารวมกันแล้วหารด้วยจาํนวนข้อ  จากนั้ น  
นําระดับคุณภาพเฉล่ียมาเทียบกับเกณฑ ์   
การตดัสินคุณภาพและสรุปผลการประเมิน 

การประเมนิด้านทกัษะ/กระบวนการ 
หน่วยการเรียนรู้ที ่3 การนําเสนองาน 

สําหรับนักเรียนประเมินตนเอง 
คาํช้ีแจง  ใหน้กัเรียนเขียนเคร่ืองหมาย  ลงในช่องคะแนนท่ีตรงกบัความเป็นจริง 

รายการประเมนิ พฤติกรรมการแสดงออก 
คะแนน 

3 2 1
1. ทกัษะการแสวงหา 
    ความรู้ 

1. คน้หาขอ้มลูจากแหล่งขอ้มูลท่ีหลากหลายและเช่ือถือได้   
2. รวบรวมขอ้มูลและความรู้เป็นหมวดหมู่   
3. สงัเกตส่ิงต่าง ๆ รอบตวัเพื่อเลือกใชใ้หเ้หมาะกบังาน   
4. สาํรวจขอ้มูลและเกบ็รวบรวมไวเ้พื่อใชป้ระโยชน์   
5. บนัทึกเก่ียวกบัขอ้มลูท่ีพบเห็นเป็นประจาํ   

2. ทกัษะการจดัการ 1. การวางแผนการทาํงาน   
2. ทาํงานตามกระบวนการเทคโนโลยสีารสนเทศ   
3. มีทกัษะในการทาํงานแบบประหยดั   
4. ทาํงานโดยรู้จกัอนุรักษพ์ลงังานและส่ิงแวดลอ้ม   
5. มีทกัษะในการแกปั้ญหาในขณะปฏิบติังาน   

3. ทกัษะการทาํงานกลุ่ม 
 

1. ทาํงานตามบทบาทหนา้ท่ีในกลุ่ม   
2. แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบังานท่ีทาํ   
3. ทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นและใหค้วามร่วมมือกบักลุ่ม   
4. นาํเสนองาน ประเมินผล และปรับปรุงงานของกลุ่ม   

4. ทกัษะการนําเสนอ 
    ผลงาน 

1. นาํเสนอผลงานดว้ยรูปแบบท่ีเหมาะสม   
2. มีทกัษะในการดึงดูดความสนใจในการนาํเสนอผลงาน   
3. มีบุคลิกภาพท่ีดีในขณะท่ีนาํเสนอผลงาน   

5. ทกัษะการใช้ 
    เทคโนโลย ี

1. เลือกใชเ้ทคโนโลยไีดเ้หมาะสมกบัการทาํงาน   
2. รู้และใชง้านเทคโนโลยไีดอ้ยา่งถูกตอ้ง   
3. ใชเ้ทคโนโลยส่ีงเสริมการทาํงานของตนเองและกลุ่มไดอ้ยา่งเหมาะสม   
4. ใชเ้ทคโนโลยโีดยคาํนึงถึงจริยธรรม   

          คะแนนท่ีได้
                             คะแนนรวม  
               ระดบัคุณภาพเฉล่ีย 

  
 
 

 

ลงช่ือ       ผู้ประเมนิ 
 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
ช่วงคะแนนเฉลี่ย 2.34–3.00 1.67–2.33 1.00–1.66

ระดบัคุณภาพ 3 
ดีมาก, ดี 

2
พอใช้

1
ควรปรับปรุง

 
สรุประดับคุณภาพด้านทักษะ/กระบวนการ (เขียนเคร่ืองหมาย   ลงในช่อง              ) 
 

           ดีมาก, ด ี                พอใช้                 ควรปรับปรุง 
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หมาย เห ตุ   การห าระดับ คุณภาพ เฉ ล่ี ย    
หาได้จากการนําคะแนนท่ีได้ในแต่ละช่อง  
มารวมกันแล้วหารด้วยจาํนวนข้อ  จากนั้ น  
นําระดับคุณภาพเฉล่ียมาเทียบกับเกณฑ ์   
การตดัสินคุณภาพและสรุปผลการประเมิน 

การประเมนิด้านทกัษะ/กระบวนการ 
หน่วยการเรียนรู้ที ่4 Microsoft PowerPoint 

สําหรับนักเรียนประเมินตนเอง 
คาํช้ีแจง  ใหน้กัเรียนเขียนเคร่ืองหมาย  ลงในช่องคะแนนท่ีตรงกบัความเป็นจริง 

รายการประเมนิ พฤติกรรมการแสดงออก คะแนน
3 2 1

1. ทกัษะการแสวงหา 
    ความรู้ 

1. คน้หาขอ้มลูจากแหล่งขอ้มูลท่ีหลากหลายและเช่ือถือได้   
2. รวบรวมขอ้มูลและความรู้เป็นหมวดหมู่   
3. สงัเกตส่ิงต่าง ๆ รอบตวัเพื่อเลือกใชใ้หเ้หมาะกบังาน   
4. สาํรวจขอ้มูลและเกบ็รวบรวมไวเ้พื่อใชป้ระโยชน์   
5. บนัทึกเก่ียวกบัขอ้มลูท่ีพบเห็นเป็นประจาํ   

2. ทกัษะการทาํงานกลุ่ม 
     

1. ทาํงานตามบทบาทหนา้ท่ีในกลุ่ม   
2. แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบังานท่ีทาํ   
3. ทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นและใหค้วามร่วมมือกบักลุ่ม   
4. นาํเสนองาน ประเมินผล และปรับปรุงงานของกลุ่ม   

3. ทกัษะการนําเสนอ 
    ผลงาน 

1. นาํเสนอผลงานดว้ยรูปแบบท่ีเหมาะสม   
2. มีทกัษะในการดึงดูดความสนใจในการนาํเสนอผลงาน   
3. มีบุคลิกภาพท่ีดีในขณะท่ีนาํเสนอผลงาน   

4. ทกัษะการใช้ 
    เทคโนโลย ี

1. เลือกใชเ้ทคโนโลยไีดเ้หมาะสมกบัการทาํงาน   
2. รู้และใชง้านเทคโนโลยไีดอ้ยา่งถูกตอ้ง   
3. ใชเ้ทคโนโลยส่ีงเสริมการทาํงานของตนเองและกลุ่มไดอ้ยา่งเหมาะสม   
4. ใชเ้ทคโนโลยโีดยคาํนึงถึงจริยธรรม   

          คะแนนท่ีได้
                             คะแนนรวม  
               ระดบัคุณภาพเฉล่ีย 

  
 
 

 
ลงช่ือ       ผู้ประเมนิ 

 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
ช่วงคะแนนเฉลี่ย 2.34–3.00 1.67–2.33 1.00–1.66

ระดบัคุณภาพ 3 
ดีมาก, ดี 

2
พอใช้

1
ควรปรับปรุง

 
สรุประดับคุณภาพด้านทักษะ/กระบวนการ (เขียนเคร่ืองหมาย   ลงในช่อง              ) 
 
           ดีมาก, ด ี                พอใช้                 ควรปรับปรุง 
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10. เคร่ืองมือประเมินสมรรถนะทางการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

และภาระงานของนักเรียนโดยใช้มิตคุิณภาพ (Rubrics) 
 

 
 
กระบวนการทํางาน เป็นการลงมือทํางานด้วยตนเอง โดยมุ่งเน้นการฝึกวิธีการทาํงานอย่าง

สมํ่าเสมอ ทั้งการทาํงานเป็นรายบุคคลและการทาํงานเป็นกลุ่ม เพื่อให้สามารถทาํงานไดบ้รรลุเป้าหมาย 
โดยขั้นตอนของกระบวนการทาํงาน ไดแ้ก่ การวิเคราะห์งาน การวางแผนในการทาํงาน การปฏิบติังาน 
การประเมินผลการทาํงาน 

 
ตวัอย่าง 

แบบประเมินการทํางานตามกระบวนการทํางาน 
เร่ือง          กลุ่มท่ี    

ภาคเรียนท่ี    ช้ัน      
 

รายการประเมนิ ระดับคุณภาพ 
1 2 3 4 

1. การวิเคราะห์งาน     
2. การวางแผนในการทาํงาน     
3. การปฏิบติังานตามลาํดบัขั้นตอน     
4. การประเมินผลการทาํงาน     
 

เกณฑ์การประเมิน แยกตามขั้นตอนของกระบวนการทาํงาน  4 ขั้นตอน ดงัน้ี 
1. การวเิคราะห์งาน  

4 หมายถึง วิเคราะห์รายละเอียดของงานไดค้รบถว้นไดด้ว้ยตนเอง 
3 หมายถึง วิเคราะห์รายละเอียดของงานไดค้รบถว้นและตอ้งการความช่วยเหลือจากครูเป็นบางคร้ัง 
2 หมายถึง วิเคราะห์รายละเอียดของงานไดค้รบถว้น แต่ตอ้งไดรั้บความช่วยเหลือจากครูบ่อยคร้ัง 
1 หมายถึง วิเคราะห์รายละเอียดของงานไม่ครบถว้น ตอ้งการความช่วยเหลือจากครูตลอดเวลา 
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2. การวางแผนในการทํางาน 
 4 หมายถึง กาํหนดวิธีการทาํงานตามลาํดบัก่อน–หลงัไดถู้กตอ้งเหมาะสมกบัเวลาท่ีกาํหนดได ้
                        ดว้ยตนเอง 
 3 หมายถึง กาํหนดวิธีการทาํงานตามลาํดบัก่อน–หลงัไดถู้กตอ้งเหมาะสมกบัเวลาท่ีกาํหนด 
                        และตอ้งการความช่วยเหลือจากครูเป็นบางคร้ัง         
 2 หมายถึง กาํหนดวิธีการทาํงานตามลาํดบัก่อน–หลงัไดถู้กตอ้ง แต่ใชเ้วลาเกินจากท่ีกาํหนด 

         และตอ้งการความช่วยเหลือจากครู 
1 หมายถึง กาํหนดวิธีการทาํงานตามลาํดบัก่อน–หลงัไม่ถูกตอ้งและไม่เหมาะสมกบัเวลาท่ีกาํหนด 

        จึงตอ้งการความช่วยเหลือจากครูตลอดเวลา 
3. การปฏิบัตงิานตามลาํดบัข้ันตอน 

4 หมายถึง ปฏิบติังานตามแผนท่ีวางไวไ้ดอ้ยา่งถูกตอ้ง รวดเร็ว และปลอดภยั 
3 หมายถึง ปฏิบติังานตามแผนท่ีวางไวไ้ดอ้ยา่งถูกตอ้งและปลอดภยั 
2 หมายถึง ปฏิบติังานตามแผนท่ีวางไวไ้ดอ้ยา่งถูกตอ้ง แต่ครูตอ้งคอยดูแลและแนะนาํเป็นบางคร้ัง 
1 หมายถึง ปฏิบติังานตามแผนท่ีวางไวไ้ดอ้ยา่งถูกตอ้ง แต่ครูตอ้งคอยดูแลและแนะนาํบ่อยคร้ัง           

4. การประเมินผลการทํางาน  
4 หมายถึง ตรวจสอบผลการปฏิบติังานและปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องในการปฏิบติังานได ้

                       ดว้ยตนเอง 
3 หมายถึง ตรวจสอบผลการปฏิบติังานและปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องในการปฏิบติังานได ้

   แต่ครูตอ้งคอยดูแลและแนะนาํเป็นบางคร้ัง 
2 หมายถึง ตรวจสอบผลการปฏิบติังานและปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องในการปฏิบติังานได ้

   แต่ครูตอ้งคอยดูแลและแนะนาํบ่อยคร้ัง 
1 หมายถึง ตรวจสอบผลการปฏิบติังานและปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องในการปฏิบติังานไดบ้า้ง 

   โดยครูตอ้งคอยดูแลและแนะนาํตลอดเวลา 
 
กระบวนการเทคโนโลยี เป็นกระบวนการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคิดแกปั้ญหา การคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์

การออกแบบ เพ่ือนาํไปสู่การประดิษฐแ์ละการปฏิบติัท่ีทาํใหม้นุษยใ์ชส้อยประโยชน์ไดต้ามความตอ้งการ 
และช่วยเพ่ิมพูนประสิทธิภาพในการทาํกิจกรรมต่าง ๆ อีกด้วย ขั้นตอนของกระบวนการเทคโนโลยีมี        
7 ขั้นตอน ไดแ้ก่ การกาํหนดปัญหาหรือความตอ้งการ การรวบรวมขอ้มูล การเลือกวิธีการแกปั้ญหา การ
ออกแบบและปฏิบติั การทดสอบ การปรับปรุงแกไ้ข และการประเมินผล  
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ตวัอย่าง 
แบบประเมินการทํางานตามกระบวนการเทคโนโลย ี

เร่ือง           กลุ่มท่ี    
ภาคเรียนท่ี                        ช้ัน      

 

รายการประเมนิ ระดับคุณภาพ 
1 2 3 4 

1. การกาํหนดปัญหาหรือความตอ้งการ   
2. การรวบรวมขอ้มูล    
3. การเลือกวิธีการแกปั้ญหา    
4. การออกแบบและปฏิบติั    
5. การทดสอบ   
6. การปรับปรุงแกไ้ข   
7. การประเมินผล   
 
เกณฑ์การประเมิน แยกตามขั้นตอนของกระบวนการเทคโนโลย ี 7 ขั้นตอน ดงัน้ี 
1. การกาํหนดปัญหาหรือความต้องการ  
 4 หมายถึง กาํหนดปัญหาหรือความตอ้งการดว้ยตนเองไดต้รงประเดน็ ชดัเจน และเหมาะสม 
                       กบัเวลาไดดี้มาก 
 3 หมายถึง กาํหนดปัญหาหรือความตอ้งการดว้ยตนเองไดต้รงประเดน็ ชดัเจน และเหมาะสม 

         กบัเวลาไดดี้ 
 2 หมายถึง กาํหนดปัญหาหรือความตอ้งการดว้ยตนเองไดต้รงประเดน็ ชดัเจน และเหมาะสม 

          กบัเวลาไดพ้อใช ้
 1 หมายถึง กาํหนดปัญหาหรือความตอ้งการดว้ยตนเองไดต้รงประเดน็ เหมาะสม แต่ตอ้งไดรั้บ 

         คาํแนะนาํจากครู 
2. การรวบรวมข้อมูล 
 4 หมายถึง มีการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลหรือขอ้เทจ็จริงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแกปั้ญหาหรือความตอ้งการ 
                        อยา่งชดัเจนและครอบคลุม 
 3 หมายถึง มีการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลหรือขอ้เทจ็จริงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแกปั้ญหาหรือความตอ้งการ 
                        แต่ยงัไม่ครอบคลุม 
 2 หมายถึง มีการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลหรือขอ้เทจ็จริงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแกปั้ญหาหรือความตอ้งการ 
                       เพียงบางส่วน 
 1 หมายถึง มีการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลหรือขอ้เทจ็จริงท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัการแกปั้ญหาหรือความตอ้งการ 
3. การเลอืกวธีิแก้ปัญหา 

4 หมายถึง วิเคราะห์ขอ้ดี-ขอ้เสียของแต่ละวิธีไดถู้กตอ้งและตดัสินใจเลือกวธีิการแกปั้ญหาไดดี้ท่ีสุด 
                  ไดด้ว้ยตนเอง  
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3 หมายถึง วิเคราะห์ขอ้ดี-ขอ้เสียของแต่ละวิธีไดถู้กตอ้งและตดัสินใจเลือกวธีิการแกปั้ญหาท่ีดี 
                  ไดด้ว้ยตนเอง  
2 หมายถึง วิเคราะห์ขอ้ดี-ขอ้เสียของแต่ละวิธีไดถู้กตอ้ง แต่ตอ้งมีครูคอยแนะนาํในการตดัสินใจเลือก

         วธีิการแกปั้ญหาในบางคร้ัง  
1 หมายถึง วิเคราะห์ขอ้ดี-ขอ้เสียของแต่ละวิธีไดถู้กตอ้งและตดัสินใจเลือกวธีิการแกปั้ญหาไม่ไดเ้ลย 

4. การออกแบบและปฏิบัต ิ 
 4 หมายถึง ออกแบบช้ินงานไดต้รงกบัความตอ้งการและปฏิบติัการสร้างช้ินงานไดถู้กตอ้งครบถว้น 
 3 หมายถึง ออกแบบช้ินงานไดต้รงกบัความตอ้งการและปฏิบติัการสร้างช้ินงานไดถู้กตอ้งเป็นส่วนใหญ่ 
 2 หมายถึง ออกแบบช้ินงานไดต้รงกบัความตอ้งการและปฏิบติัการสร้างช้ินงานไดถู้กตอ้ง 
                       เป็นบางส่วน 
 1 หมายถึง ออกแบบช้ินงานไดต้รงกบัความตอ้งการและปฏิบติัการสร้างช้ินงานไดไ้ม่เหมาะสม  
5. การทดสอบ  
 4 หมายถึง ทดสอบช้ินงานตรงตามแบบท่ีกาํหนดไวแ้ละสามารถใชง้านไดต้ามความตอ้งการ 
 3 หมายถึง ทดสอบช้ินงานตรงตามแบบท่ีกาํหนดไวแ้ละสามารถใชง้านไดต้ามความตอ้งการ 
                       แต่พบขอ้บกพร่องเพียงเลก็นอ้ย 
 2 หมายถึง ทดสอบช้ินงานตรงตามแบบท่ีกาํหนดไวบ้างส่วนและสามารถใชง้านได ้แต่พบ 
           ขอ้บกพร่องมาก 
 1 หมายถึง ทดสอบช้ินงานไม่ตรงตามแบบท่ีกาํหนดไวแ้ละไม่สามารถใชง้านไดต้ามความตอ้งการ 
6. การปรับปรุงแก้ไข  
 4 หมายถึง ดาํเนินการปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องของช้ินงานไดถู้กตอ้งและเหมาะสมกบัเวลาได ้
                    ดว้ยตนเอง 
 3 หมายถึง ดาํเนินการปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องของช้ินงานไดถู้กตอ้งและเหมาะสมกบัเวลาได ้
          ดว้ยตนเองโดยมีครูคอยดูแลและแนะนาํเป็นบางคร้ัง 
 2 หมายถึง ดาํเนินการปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องของช้ินงานไดถู้กตอ้งและเหมาะสมกบัเวลาได ้
           ดว้ยตนเอง แต่ตอ้งไดรั้บความช่วยเหลือจากครูบ่อยคร้ัง 
 1 หมายถึง ดาํเนินการปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องของช้ินงานไม่ไดเ้ลยและตอ้งการความช่วยเหลือ 
           จากครูตลอดเวลา 
7. การประเมินผล  
 4 หมายถึง นาํช้ินงานท่ีผา่นการปรับปรุงแลว้ไปใช ้โดยสามารถประเมินผลและแกไ้ขช้ินงาน 
           ดว้ยตนเองจนใชไ้ดต้รงตามความตอ้งการ 
 3 หมายถึง นาํช้ินงานท่ีผา่นการปรับปรุงแลว้ไปใช ้โดยขอคาํแนะนาํจากครูเป็นบางคร้ังในการ 
           ประเมินผลและแกไ้ขจนช้ินงานใชไ้ดต้รงตามความตอ้งการ  
 2 หมายถึง นาํช้ินงานท่ีผา่นการปรับปรุงแลว้ไปใช ้โดยขอคาํแนะนาํจากครูบ่อยคร้ังในการประเมินผล
           และแกไ้ขจนช้ินงานใชไ้ดต้รงตามความตอ้งการ 
 1 หมายถึง นาํช้ินงานท่ีผา่นการปรับปรุงแลว้ไปใช ้โดยไม่สามารถประเมินผลและแกไ้ขช้ินงานได ้
           ดว้ยตนเองและตอ้งไดรั้บคาํแนะนาํจากครูทุกคร้ัง 
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         ทักษะการจัดการ เป็นความพยายามของบุคคลท่ีจะจดัระบบงาน (ทํางานเป็นรายบุคคล) และ
จดัระบบคน (ทาํงานเป็นกลุ่ม) เพ่ือใหท้าํงานสาํเร็จตามเป้าหมายอยา่งมีประสิทธิภาพ ซ่ึงทกัษะการจดัการ 
เป็นวิธีการหรือรูปแบบในการปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซ่ึงประกอบด้วยขั้นตอนการ
ตั้งเป้าหมาย การวิเคราะห์ทรัพยากร การวางแผนและการกาํหนดทรัพยากร  การปฏิบติัตามแผนและการ
ปรับแผน การประเมินผล   
 

ตัวอย่าง 
แบบประเมนิทักษะการจัดการในการทํางาน 

เร่ือง          กลุ่มท่ี    
ภาคเรียนท่ี                      ช้ัน       

 

รายการประเมนิ ระดับคุณภาพ 
1 2 3 4 

1. การตั้งเป้าหมาย       
2. การวิเคราะห์ทรัพยากร     
3. การวางแผนและการกาํหนดทรัพยากร     
4. การปฏิบติัตามแผนและการปรับแผน       
5. การประเมินผล       
 

เกณฑ์การประเมิน แยกตามขั้นตอนของทกัษะการจดัการ  5 ขั้นตอน ดงัน้ี 
1. การต้ังเป้าหมาย   
 4 หมายถึง กาํหนดเป้าหมายสอดคลอ้งกบัความตอ้งการดว้ยตนเองไดต้รงประเดน็ ชดัเจน  
                        และเหมาะสมกบัเวลาไดดี้มาก 
 3 หมายถึง กาํหนดเป้าหมายสอดคลอ้งกบัความตอ้งการดว้ยตนเองไดต้รงประเดน็ ชดัเจน  

         และเหมาะสมกบัเวลาไดดี้ 
 2 หมายถึง กาํหนดเป้าหมายสอดคลอ้งกบัความตอ้งการดว้ยตนเองไดต้รงประเดน็ ชดัเจน  

         และเหมาะสมกบัเวลาไดพ้อใช ้
 1 หมายถึง กาํหนดเป้าหมายสอดคลอ้งกบัความตอ้งการดว้ยตนเองไดต้รงประเดน็ เหมาะสม  

         แต่ตอ้งไดรั้บคาํแนะนาํจากครู 
2. การวเิคราะห์ทรัพยากร 

4 หมายถึง วิเคราะห์รายละเอียดของทรัพยากรไดค้รบถว้น ชดัเจน และถูกตอ้งไดด้ว้ยตนเอง 
3 หมายถึง วิเคราะห์รายละเอียดของทรัพยากรไดค้รบถว้นและถูกตอ้ง แต่ตอ้งไดรั้บคาํแนะนาํ 
                  ช่วยเหลือจากครูเป็นบางคร้ัง 
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2 หมายถึง วิเคราะห์รายละเอียดของทรัพยากรไดค้รบถว้น แต่ตอ้งไดรั้บความช่วยเหลือจากครู 
         บ่อยคร้ัง 

1 หมายถึง วิเคราะห์รายละเอียดของทรัพยากรไดไ้ม่ครบถว้น ตอ้งการความช่วยเหลือจากครู 
                       ตลอดเวลา 
3. การวางแผนและการกาํหนดทรัพยากร 
 4 หมายถึง วางแผนการทาํงานไดถู้กตอ้ง ชดัเจน เหมาะสมกบัเวลา และเลือกใชท้รัพยากรท่ีมีอยู ่
                       ไดถู้กตอ้ง เหมาะสม และคุม้ค่าไดด้ว้ยตนเอง 
 3 หมายถึง วางแผนการทาํงานไดถู้กตอ้ง ชดัเจน เหมาะสมกบัเวลา แต่การเลือกใชท้รัพยากรท่ีมีอยู ่

         ยงัไม่ถูกตอ้ง เหมาะสม และคุม้ค่า 
 2 หมายถึง วางแผนการทาํงานไดถู้กตอ้ง เหมาะสมกบัเวลา แต่การเลือกใชท้รัพยากรท่ีมีอยู ่
                        ยงัไม่ถูกตอ้งและคุม้ค่า จึงตอ้งไดรั้บคาํแนะนาํบ่อยคร้ัง 
 1 หมายถึง ไม่สามารถวางแผนการทาํงานและเลือกใชท้รัพยากรไดไ้ดถู้กตอ้ง และเหมาะสมกบัเวลา 

         จึงตอ้งไดรั้บคาํแนะนาํอยูต่ลอดเวลา 
4. การปฏิบัตติามแผนและการปรับแผน   

4 หมายถึง ดาํเนินการและใชท้รัพยากรตามแผนท่ีวางไวไ้ด ้และเม่ือเกิดปัญหาสามารถปรับเปล่ียนแผน 
                 ไดถู้กตอ้งและเหมาะสมไดด้ว้ยตนเอง 
3 หมายถึง ดาํเนินการและใชท้รัพยากรตามแผนท่ีวางไวไ้ด ้แต่เม่ือเกิดปัญหาไม่สามารถปรับเปล่ียนแผน 
                 ไดถู้กตอ้งหรือไม่เหมาะสม 
2 หมายถึง ดาํเนินการและใชท้รัพยากรตามแผนท่ีวางไวไ้ม่ได ้และเม่ือเกิดปัญหาไม่สามารถ      
                  ปรับเปล่ียนแผนไดเ้หมาะสม จึงตอ้งไดรั้บคาํแนะนาํบ่อยคร้ัง 
1 หมายถึง ไม่สามารถดาํเนินการและใชท้รัพยากรตามแผนท่ีวางไวไ้ด ้และเม่ือเกิดปัญหาไม่สามารถ 
                  ปรับเปล่ียนแผนได ้จึงตอ้งไดรั้บคาํแนะนาํอยูต่ลอดเวลา 

5. การประเมินผล   
4 หมายถึง มีการประเมินความสามารถและประสิทธิภาพการปฏิบติังานและผลงานและปรับปรุง 
                  ขอ้บกพร่องของงานไดถู้กตอ้งเหมาะสมไดด้ว้ยตนเอง 
3 หมายถึง มีการประเมินความสามารถและประสิทธิภาพการปฏิบติังานและผลงานและปรับปรุง 
                 ขอ้บกพร่องของงานไดเ้หมาะสม 
2 หมายถึง มีการประเมินความสามารถและประสิทธิภาพการปฏิบติังานและผลงานและปรับปรุง 
                  ขอ้บกพร่องของงานได ้แต่ตอ้งไดรั้บคาํแนะนาํบางคร้ัง 
1 หมายถึง ไม่สามารถประเมินความสามารถและประสิทธิภาพการปฏิบติังานและผลงานได ้ 
                  และไม่สามารถปรับปรุงขอ้บกพร่องของงานได ้จึงตอ้งไดรั้บคาํแนะนาํอยูต่ลอดเวลา  
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โครงงาน เป็นการจดัการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมใหน้กัเรียนไดล้งมือปฏิบติัและศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 
ตามแผนการดาํเนินงานท่ีนกัเรียนไดจ้ดัข้ึน โดยครูช่วยใหค้าํแนะนาํปรึกษา กระตุน้ใหคิ้ด และติดตามการ
ปฏิบติังานจนบรรลุเป้าหมาย 

 
ตวัอย่าง 

แบบประเมินโครงงาน  
ช่ือโครงงาน          กลุ่มท่ี    

ภาคเรียนท่ี      ช้ัน        
 

เลขท่ี ช่ือ-สกลุ 

รายการประเมนิ รวม
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1          
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3          
4          
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เกณฑ์การประเมิน แยกตามองคป์ระกอบยอ่ย 5 ดา้น 
1. กาํหนดประเด็นปัญหาชัดเจน  

  4 หมายถึง กาํหนดประเด็นปัญหาไดด้ว้ยตนเอง ปัญหาท่ีกาํหนดมีความเฉพาะเจาะจงชดัเจนดีมาก 
  3 หมายถึง กาํหนดประเด็นปัญหาไดด้ว้ยตนเอง ปัญหาท่ีกาํหนดมีความเฉพาะเจาะจงชดัเจนดี 
  2 หมายถึง กาํหนดประเด็นปัญหาไดด้ว้ยตนเองเป็นบางส่วน ปัญหาท่ีกาํหนดมีความ 
                   เฉพาะเจาะจงชดัเจนพอใช ้
  1 หมายถึง กาํหนดประเด็นปัญหาดว้ยตนเองไม่ได ้

2. วางแผนกาํหนดข้ันตอนการแก้ปัญหาได้เหมาะสม 
  4 หมายถึง ออกแบบวิธีการ ขั้นตอนการแกปั้ญหา ระบุควบคุมตวัแปรไดถู้กตอ้งเหมาะสม 
  3 หมายถึง ออกแบบวิธีการ ขั้นตอนการแกปั้ญหา ระบุควบคุมตวัแปรไดค่้อนขา้งเหมาะสม 
  2 หมายถึง ออกแบบวิธีการ ขั้นตอนการแกปั้ญหา ระบุควบคุมตวัแปรไดเ้หมาะสมพอใช ้
  1 หมายถึง ออกแบบวิธีการ ขั้นตอนการแกปั้ญหา ระบุควบคุมตวัแปรไดไ้ม่เหมาะสม 
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3. ลงมอืปฏิบัตติามแผน 
  4 หมายถึง ลงมือแกปั้ญหาตามขั้นตอนท่ีกาํหนดไวอ้ยา่งครบถว้น จริงจงั สามารถคน้พบความรู้ ขอ้คิด  
                    แนวทางการปฏิบติัตามประเด็นปัญหาท่ีตั้งไวด้ว้ยตนเองทั้งหมด 
  3 หมายถึง ลงมือแกปั้ญหาตามขั้นตอนท่ีกาํหนดไวอ้ยา่งครบถว้นจริงจงั สามารถคน้พบความรู้ ขอ้คิด 
                    แนวทางการปฏิบติัตามประเด็นปัญหาท่ีตั้งไวด้ว้ยตนเองเป็นส่วนใหญ่ 
  2 หมายถึง ลงมือปฏิบติัตามขั้นตอนท่ีกาํหนดบา้ง แต่ไม่ครบถว้น สามารถคน้พบความรู้ ขอ้คิด 
                    แนวทางการปฏิบติัตามประเด็นปัญหาท่ีตั้งไวด้ว้ยตนเองเป็นบางส่วน 
  1 หมายถึง ลงมือปฏิบติัตามขั้นตอนท่ีกาํหนดไดน้อ้ยมาก ไม่สามารถคน้พบความรู้ ขอ้คิด  

                      แนวทางการปฏิบติัตามประเด็นปัญหาท่ีตั้งไว ้
4. สามารถนําไปใช้แก้ปัญหาในชีวติประจําวนั 

  4 หมายถึง นาํขอ้คน้พบ วิธีปฏิบติัไปใชแ้กปั้ญหาในชีวิตประจาํวนัไดค้รบถว้น ถูกตอ้ง และต่อเน่ือง 
  3 หมายถึง นาํขอ้คน้พบ วิธีปฏิบติัไปใชแ้กปั้ญหาในชีวิตประจาํวนัไดค้รบถว้น ถูกตอ้ง แต่ขาด 
                    ความต่อเน่ือง 
  2 หมายถึง นาํขอ้คน้พบ วิธีปฏิบติัไปใชแ้กปั้ญหาในชีวิตประจาํวนัไดเ้ป็นบางส่วน และตอ้งกระตุน้ 
                    เตือนใหป้ฏิบติัอยา่งต่อเน่ือง 
  1 หมายถึง นาํขอ้คน้พบ วิธีปฏิบติัไปใชแ้กปั้ญหาในชีวิตประจาํวนัไดน้อ้ยมาก หรือไม่นาํไปใชเ้ลย 

5. เขียนรายงานนําเสนอ 
  4 หมายถึง บนัทึกผลการศึกษาคน้ควา้และนาํเสนอขอ้มูลไดถู้กตอ้งชดัเจน แสดงใหเ้ห็นถึงขั้นตอน 
                    การวางแผน การลงมือแกปั้ญหา และขอ้คน้พบท่ีไดค้รบถว้น 
  3 หมายถึง บนัทึกผลการศึกษาคน้ควา้และนาํเสนอขอ้มูลไดถู้กตอ้งชดัเจน แสดงใหเ้ห็นถึงขั้นตอน 
                    การวางแผน การลงมือแกปั้ญหา และขอ้คน้พบท่ีไดค้่อนขา้งครบถว้น 
  2 หมายถึง บนัทึกผลการศึกษาคน้ควา้และนาํเสนอขอ้มูลไดบ้า้ง แสดงใหเ้ห็นถึงขั้นตอนการวางแผน 
                    การลงมือแกปั้ญหา และขอ้คน้พบท่ีไดเ้พียงบางส่วน 
  1 หมายถึง บนัทึกผลการศึกษาคน้ควา้และนาํเสนอขอ้มูลไดน้อ้ยมาก เห็นขั้นตอนการวางแผน  
                    การลงมือแกปั้ญหา และขอ้คน้พบท่ีไดไ้ม่ชดัเจน 

เกณฑ์การตดัสินผลการเรียน 
 นกัเรียนตอ้งมีพฤติกรรมในแต่ละรายการอยา่งนอ้ยระดบั 2 ข้ึนไป จาํนวน 3 ใน 5 รายการ 
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แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) เป็นแหล่งรวบรวมผลงานของนกัเรียนอยา่งเป็นระบบ ท่ีนาํมาใช้
ประเมินสมรรถภาพของนกัเรียน เพื่อช่วยให้นกัเรียน ครู ผูป้กครอง หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งเกิดความเขา้ใจและ
มองเห็นอยา่งเป็นรูปธรรมไดว้า่ การปฏิบติังานและผลงานของนกัเรียนมีคุณภาพมาตรฐานอยูใ่นระดบัใด  
 แฟ้มสะสมผลงานเป็นเคร่ืองมือประเมินผลตามภาพจริงท่ีให้โอกาสนกัเรียนไดใ้ชผ้ลงานจากท่ี
ไดป้ฏิบติัจริงส่ือสารให้ผูอ่ื้นเขา้ใจถึงความสามารถท่ีแทจ้ริงของตน ซ่ึงผลงานท่ีเก็บสะสมในแฟ้มสะสม
ผลงานมีหลายลกัษณะ เช่น การเขียนรายงาน บทความ การศึกษาคน้ควา้ ส่ิงประดิษฐ์ การทาํโครงงาน 
บนัทึกการบรรยาย บนัทึกการทดลอง บนัทึกการอภิปราย บนัทึกประจาํวนั แบบทดสอบ 
 

แบบบันทึกความคดิเห็นเกีย่วกบัการประเมนิช้ินงานในแฟ้มสะสมผลงาน 
ช่ือช้ินงาน.............................................................................. วนัที่...... เดือน............. ปี........... 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี.............เร่ือง............................................................................... 
 

รายการประเมนิ บันทึกความคิดเห็นของนักเรียน 
1. เหตุผลท่ีเลือกช้ินงานน้ีไวใ้นแฟ้มสะสมผลงาน       

      
2. จุดเด่นและจุดดอ้ยของงานช้ินน้ีมีอะไรบา้ง       

      
3. ถา้จะปรับปรุงงานช้ินน้ีใหดี้ข้ึนควรปรับปรุง 
    อยา่งไร 

      
      
      

4. งานช้ินน้ีควรไดค้ะแนนเท่าใด เพราะเหตุใด  
    (ถา้กาํหนดใหค้ะแนนเตม็ 10 คะแนน) 

      
      

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความเห็นของครูหรือท่ีปรึกษา
    
    
    
    

ความเห็นของผู้ปกครอง
    
    
    
    

ผลการประเมนิของครูหรือท่ีปรึกษา
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ตวัอย่าง 
แบบประเมนิแฟ้มสะสมผลงาน 

เร่ือง           กลุ่มท่ี    
ภาคเรียนท่ี    ช้ัน      

 
 

รายการประเมนิ ระดับคุณภาพ 
1 2 3 4

1. โครงสร้างและองคป์ระกอบ   
2. แนวความคิดหลกั   
3. การประเมินผล   
4. การนาํเสนอ   
 

เกณฑ์การประเมิน แยกตามองคป์ระกอบยอ่ย 4 ดา้น 
ระดับ
คุณภาพ รายการประเมนิ 

 1. โครงสร้างและองค์ประกอบ
4 ผลงานมีองคป์ระกอบท่ีสาํคญัครบถว้นและจดัเกบ็ไดอ้ยา่งเป็นระบบ 
3 ผลงานมีองคป์ระกอบท่ีสาํคญัเกือบครบถว้นและส่วนใหญ่จดัเกบ็อยา่งเป็นระบบ 
2 ผลงานมีองคป์ระกอบท่ีสาํคญัเป็นส่วนนอ้ย แต่บางช้ินงานมีการจดัเกบ็ท่ีเป็นระบบ 
1 ผลงานขาดองคป์ระกอบท่ีสาํคญัและการจดัเก็บไม่เป็นระบบ 
 2. แนวความคิดหลกั 

4 ผลงานสะทอ้นแนวความคิดหลกัของนกัเรียนท่ีไดค้วามรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ        
มีหลกัฐานแสดงวา่มีการนาํความรู้ไปใชป้ระโยชนไ์ดม้าก 

3 ผลงานสะทอ้นแนวความคิดหลกัของนกัเรียนท่ีไดค้วามรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ         
มีหลกัฐานแสดงวา่สามารถนาํความรู้ไปใชใ้นสถานการณ์ตวัอยา่งได ้

2 ผลงานสะทอ้นแนวความคิดหลกัของนกัเรียนวา่ไดค้วามรู้ทางเทคโนโลยสีารสนเทศบา้ง 
มีหลกัฐานแสดงถึงความพยายามท่ีจะนาํไปใชป้ระโยชน์ 

1 ผลงานจดัไม่เป็นระบบ มีหลกัฐานแสดงวา่มีความรู้ทางเทคโนโลยสีารสนเทศนอ้ยมาก 
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ระดับ
คุณภาพ รายการประเมนิ 

 3. การประเมนิผล 
4 มีการประเมินความสามารถและประสิทธิภาพการปฏิบติังานและผลงาน รวมทั้งมีการ

เสนอแนะโครงการท่ีเป็นไปไดท่ี้จะจดัทาํต่อไปไวอ้ยา่งชดัเจนหลายโครงการ 
3 มีการประเมินความสามารถและประสิทธิภาพการปฏิบติังานและผลงาน รวมทั้งการ

เสนอแนะโครงการท่ีควรจดัทาํต่อไป 
2 มีการประเมินความสามารถและประสิทธิภาพการปฏิบติังานและผลงานบา้ง รวมทั้งมีการ

เสนอแนะโครงการท่ีจะทาํต่อไปแต่ไม่ชดัเจน 
1 มีการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบติังานและผลงานนอ้ยมากและไม่มีขอ้เสนอแนะใด ๆ 
 4. การนําเสนอ 

4 เขียนบทสรุปและรายงานท่ีมีระบบดี มีขั้นตอน มีขอ้มลูครบถว้น มีการประเมินผล
ครบถว้น แสดงออกถึงความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์

3 เขียนบทสรุปและรายงานแสดงใหเ้ห็นวา่มีขั้นตอนการจดัเก็บผลงาน มีการประเมินผลงาน
เป็นส่วนมาก 

2 เขียนบทสรุปและรายงานแสดงใหเ้ห็นวา่มีขั้นตอนการจดัเก็บผลงาน มีการประเมินผล   
เป็นบางส่วน 

1 เขียนบทสรุปและรายงานแสดงใหเ้ห็นวา่มีขั้นตอนการจดัเก็บผลงาน แต่ไม่มีการ
ประเมินผล 

 

เกณฑ์การประเมินโดยภาพรวม 
ระดับ
คุณภาพ รายการประเมนิ 

4 ผลงานมีรายละเอียดมากเพียงพอ ไม่มีขอ้ผดิพลาดหรือแสดงถึงความไม่เขา้ใจ มีความเขา้ใจใน
เร่ืองท่ีศึกษาโดยมีการบูรณาการหรือเช่ือมโยงแนวความคิดหลกัต่าง ๆ เขา้ดว้ยกนั 

3 ผลงานมีรายละเอียดมากเพียงพอและไม่มีขอ้ผดิพลาดหรือแสดงถึงความไม่เขา้ใจ แต่ขอ้มูล
ต่าง ๆ เป็นลกัษณะของการนาํเสนอท่ีไม่ไดบู้รณาการระหวา่งขอ้มูลกบัแนวความคิดหลกัของ
เร่ืองท่ีศึกษา 

2 ผลงานมีรายละเอียดท่ีบนัทึกไว ้แต่พบวา่บางส่วนมีความผดิพลาดหรือไม่ชดัเจน หรือแสดง
ถึงความไม่เขา้ใจเร่ืองท่ีศึกษา 

1 ผลงานมีขอ้มลูนอ้ย ไม่มีรายละเอียดบนัทึกไว ้
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 การนําเสนอผลงาน เป็นการนาํผลจากการศึกษาคน้ควา้เก่ียวกบัเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงท่ีรวบรวมไวใ้น
รูปของรายงานหรือช้ินงาน มานาํเสนอใหผู้อ่ื้นไดรั้บทราบและเขา้ใจรูปแบบ เน้ือหา และวิธีคิดท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัผลงานนั้น ๆ  
 รูปแบบการประเมินต่อไปน้ีเป็นตัวอย่างท่ีใช้ประเมินผลการปฏิบัติงานหรือช้ินงานท่ีครู
กาํหนดใหน้กัเรียนทาํ 

 
ตวัอย่าง 

แบบประเมินการนําเสนอผลงาน 
เร่ือง            

ผู้ปฏิบัต/ิกลุ่ม       ภาคเรียนท่ี    ช้ัน   
 

รายการประเมนิ ระดับคุณภาพ
1 2 3 4 

1. ความรู้ในเน้ือหา     
2. รูปแบบการนาํเสนอ     
3. การใชส่ื้อประกอบการนาํเสนอ     
4. การตอบคาํถาม     
 

เกณฑ์การประเมิน จาํแนกตามประเดน็รายการประเมิน มีดงัน้ี 
1. ความรู้ในเนือ้หา 

   4 หมายถึง นาํเสนอเน้ือหาถูกตอ้ง ครบถว้น หรือมากกวา่ท่ีกาํหนด พร้อมทั้งอธิบายและขยายความ
    เน้ือหาได ้

   3 หมายถึง นาํเสนอเน้ือหาถูกตอ้ง ครบถว้น แต่อธิบายรายละเอียดบางเร่ืองไม่ได ้
   2 หมายถึง นาํเสนอเน้ือหาถูกตอ้ง แต่ไมค่รบถว้น และอธิบายรายละเอียดไดเ้ลก็นอ้ย 
   1 หมายถึง นาํเสนอเน้ือหาเป็นบางเร่ือง และไม่สามารถอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติม 

2. รูปแบบการนําเสนอ 
   4 หมายถึง มีวิธีการนาํเสนอท่ีน่าสนใจ ชวนติดตาม และนาํเสนอขอ้มูลหรือผลงานเป็นลาํดบัขั้นตอน

          อยา่งชดัเจน 
   3 หมายถึง มีวิธีการนาํเสนอท่ีน่าสนใจ และนาํเสนอขอ้มูลหรือผลงานเป็นลาํดบัขั้นตอน        
   2 หมายถึง นาํเสนอขอ้มูลหรือผลงานโดยการอ่าน และจดัหวัขอ้ไวไ้ม่เป็นระบบ 
   1 หมายถึง ไม่มีการจดัลาํดบัขอ้มูลท่ีนาํเสนอ ทาํใหผู้ฟั้งไม่เขา้ใจเน้ือหาท่ีนาํเสนอ 
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3. การใช้ส่ือประกอบการนําเสนอ 
   4 หมายถึง ใชเ้ทคโนโลยใีนการนาํเสนอ ใชภ้าพ แผนภมิู แผนผงั ประกอบการนาํเสนอ อยา่งชดัเจน  
                     ส่ือท่ีใชช่้วยสนบัสนุนเน้ือหาและการอธิบายไดเ้ป็นอยา่งดี 
   3 หมายถึง ใชภ้าพ แผนภมิู แผนผงั ประกอบการนาํเสนอ ส่ือท่ีใชช่้วยสนบัสนุนเน้ือหาและ 
                     การอธิบายได ้
   2 หมายถึง ใชภ้าพ แผนภมิู ประกอบการนาํเสนอบา้งเป็นบางคร้ัง และส่ือนั้นไม่ค่อยสนบัสนุน 
                     เน้ือหาสาระท่ีนาํเสนอ 
   1 หมายถึง ไม่ใชส่ื้อประกอบการนาํเสนอเลย 

4. การตอบคาํถาม 
   4 หมายถึง เปิดโอกาสใหผู้ฟั้งแสดงความคิดเห็นหรือซกัถาม โดยสามารถตอบคาํถามไดถู้กตอ้ง 
                    พร้อมทั้งอธิบายขยายความได ้
   3 หมายถึง สามารถตอบขอ้ซกัถามได ้แต่ไม่สามารถอธิบายรายละเอียดเพ่ิมเติม 
   2 หมายถึง ตอบคาํถามง่าย ๆ เก่ียวกบัเน้ือหาท่ีนาํเสนอได ้
   1 หมายถึง ไม่สามารถตอบคาํถามเก่ียวกบัเน้ือหาท่ีนาํเสนอ 
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