
 

แผนการสอน/การเรียนรู้ทฤษฎี หน่วยที่   1 
ชื่อวิชา    โครงงานวิทยาศาสตร์สิ่งประดิษฐ์คิดค้น 
รหัสวิชา    ว20204    สอนคร้ังที่   1 

ชื่อหน่วย   หน่วยปฐมนิเทศ จ านวนคาบ   1 

ชื่อเรื่อง  ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ คาบรวม   1 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วันที่........................ 
      
1.  มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
   มาตรฐานการเรียนรู้  
 มาตรฐาน ว 8.1 ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้ การแก้ปัญหา   
รู้ว่าปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มีรูปแบบที่แน่นอน สามารถอธิบายและตรวจสอบได้ ภายใต้ข้อมูล และ
เครื่องมือที่มีอยู่ในช่วงเวลานั้น ๆ เข้าใจว่าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อมมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน 
 ตัวช้ีวัด /ผลการเรียนรู้ 
 1.  เข้าใจกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
          2. เข้าใจวิธีทางวิทยาศาสตร์ 
          3. เข้าใจหลักการทางวิทยาศาสตร์ 
  4.  รู้และเข้าใจวิธีการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และประเมินความสอดคล้องของข้อมูลและข้อสรุป  
 
 

2.  จุดประสงค์การเรียนรู้สู่ผลการเรียนรู้ 
 

      ด้านความรู้   
         1) อธิบายลักษณะส าคัญ ลักษณะวิชา จุดประสงค์การเรียนรู้และผลการเรียนรู้ รายวิชาเพ่ิมเติม โครงงาน
วิทยาศาสตร์และสิ่งประดิษฐ์คิดค้น ว20204 ได ้
   2) อธิบายวิธีปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานได้  

 

      ด้านทักษะ / กระบวนการ   
 1) เข้าใจกระบวนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน “โครงงานวิทยาศาสตร์และสิ่งประดิษฐ์
คิดค้น”ได้ 

2)  ร่วมสร้างข้อตกลงร่วมกัน เกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการเรียน 
 3) สรุปบทบาทของนักเรียนและครูในกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
 

      ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (คุณลักษณะ 5 ประการ ของโรงเรียนสุจริต) 
1) มีทักษะการคิด 
2) มีวินัย 
3) มีความซื่อสัตย์ 
4) มีความพอเพียง 
5) มีจิตสาธารณะ 



๒๕ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

3. สาระส าคัญและมาตรฐานการเรียนรู้ 
 สาระส าคัญ  การปฐมนิเทศก่อนเรียน เป็นการแนะน าเกี่ยวกับวิธีเรียน ขอบข่ายเนื้อหาสาระ การวัดและ
ประเมินผล วิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ว23201  โครงงานวิทยาศาสตร์และสิ่งประดิษฐ์คิดค้น                

ท าให้นักเรียนรู้และเข้าใจถึงวิธีการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ ผลการเรียนรู้การจัดการเรียนรู้ การวัดผลประเมินผล 
ซึ่งเป็นแนวทางให้นักเรียนบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ และด าเนินการทดสอบก่อนเรียน 
 
4.  สาระการเรียนรู ้
 ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเรียนการสอน  โดยเป็นการตกลงร่วมกันระหว่างผู้เรียนและผู้สอน เพ่ือให้เกิด
ความเข้าใจในขอบข่ายของเรื่องที่เรียน  ผลการเรียนรู้ กิจกรรมฝึกปฏิบัติการโครงงาน วิธีสอน วิธีการวัดและ
ประเมินผล ในรายวิชา รวมทั้งคุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียนในการเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม                       
รหัส ว20204 ซึ่งมีเวลา 1 คาบ(ชั่วโมง)/สัปดาห์  คิดเป็น  20 ชั่วโมง/ภาคเรียน และมีหน่วยการเรียนรู้ 5  หน่วย  
ตามตารางท่ี 1.1 ได้แก่ 
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ตารางท่ี 1.1  ตารางวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับโครงสร้างเนื้อหา 
หน่วย    
  ที่ โครงสร้างเนื้อหา ผลการเรียนรู้ 

1 ธรรมชาติของ
วิทยาศาสตร ์

1.เข้าใจกระบวนการทางวิทยาศาสตร ์
2.เข้าใจวิธีทางวิทยาศาสตร ์
3.เข้าใจหลักการทางวิทยาศาสตร ์
4.รู้และเข้าใจวิธีการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และประเมินความสอดคล้องของข้อมูลและ
ข้อสรุป 

2 ฝึกกระบวนการคิด 1.เข้าใจทักษะกระบวนการคิด การรับรู้ การตอบสนอง การเก็บรวบรวมข้อมูลและการ
ประมวลผลข้อมูลของสมองมนุษย ์
2.รู้วิธีการพัฒนาความคิดตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร ์
3.มีทักษะในการสร้างความริเริ่ม การคิดแบบวิจารณญาณ 
4.เข้าใจองค์ประกอบของ ความคิดสร้างสรรค ์
5.มีทักษะในการแก้ปัญหา การหาเหตุผลทางเลือกและข้อสรุป 

3 สาระส าคัญของ
โครงงาน และ
สิ่งประดิษฐ์คิดค้น 

1.อธิบายการก าหนดปัญหาโครงงานและสิ่งประดิษฐ์คิดค้น 
2.น าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการก าหนดปัญหา 
3.บูรณาการข้อมูลความรู้กับโครงงานท่ีจัดท า 
4.วางแผนการส ารวจตรวจสอบประเด็นปัญหา 
5.ตั้งข้อสมมติฐานจากหัวข้อโครงงานท่ีจัดท า 
6.มีทักษะก าหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ 
7.บอกเทคนิคการส ารวจตรวจสอบ ทดลองและประดิษฐ์ 

4 โครงงาน
วิทยาศาสตร์ และ
งานวิจัยส าหรับ
นักเรียน 

1.เข้าใจโครงงานวิทยาศาสตร์ตามกระบวนการที่ถูกต้อง 
2.เข้าใจหลักการจัดท าโครงงานวิทยาศาสตร์และงานวิจัยได้อย่างเหมาะสม 
3.มีทักษะการวิเคราะห์โครงงาน 
4.ก าหนดหัวข้อโครงงาน 
5.วางแผนการท าโครงงานได้ทุกขั้นตอนตามกระบวนการวิทยาศาสตร ์
6.ปฏิบัติการเขียนโครงงาน 
 

5 เทคนิคการท า
โครงงาน
วิทยาศาสตร ์
 
 
 
 

1.ออกแบบและวางแผนการทดลอง 
2.ศึกษาค้นคว้ารวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ 
3.อธิบายขั้นตอนการท าโครงงาน การบันทึกผล การวิเคราะห์และสรุปผลการศึกษา 
4.เขียนรายงานโตรงงาน/งานวิจัยได้ถูกต้อง 
5.ระบบวิธีการจัดแสดงผลงานและการส่งโครงงาน/งานวิจัยเข้าประกวดหรือร่วมแสดง
นิทรรศการ 
6.น าหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการในการเรียนรุ ้

 

5.  ภาระ/ชิ้นงาน (หลักฐาน ร่องรอยแสดงความรู้) 
 - แบบฝึกท้ายบทที่ 1 ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์  
     - แบบทดสอบก่อนเรียน 
 
 



๒๗ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

6.  กิจกรรมการเรียนรู้  (การจัดการเรียนรู้แบบบรรยาย(Lecture Method)) 
    6.1 ขั้นน า  (ขั้นเตรียมการ : ครูเตรียมการดังนี้) 
 6.1.1 ก าหนดจุดประสงค์ของการบรรยาย (เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้เนื้อหาสาระจ านวนมาก ในลักษณะ คม 
ชัด ลึก พร้อม ๆ กันในเวลาที่จ ากัด ในเรื่อง โครงงานวิทยาศาสตร์และสิ่งประดิษฐ์คิดค้น  
 6.1.2 ศึกษาภูมิหลังของนักเรียนเกี่ยวกับพื้นความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์เดิม ความต้องการ ความ
สนใจของนักเรียน เพ่ือเป็นข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ 
 6.1.3 เตรียมเนื้อหาสาระที่จะบรรยาย โดยศึกษาค้นคว้าจากเอกสารประกอบการเรียน วารสารและแหล่ง
ความรู้ต่าง ๆ รวมทั้งประสบการณ์ของครูผสมผสานกัน 
 6.1.4 เตรียมสื่อต่าง ๆ ที่จะใช้ประกอบการบรรยาย (เสนอผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์)  
 6.1.5 เตรียมวิธีการประเมินผล 
    6.2 ขั้นกิจกรรม (ขั้นบรรยาย : ประกอบด้วย) 
          6.2.1 (ขั้นน า) นักเรียนและครูสนทนาเกี่ยวกับลักษณะของเนื้อหาวิชาทั้ง 11 หน่วย ที่ได้กล่าวไปแล้ว โดยใช้
เอกสารประกอบการเรียนรู้  
          6.2.2 (ขั้นอธิบาย) เป็นขั้นที่ส าคัญที่จะท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ครูด าเนินการดังนี้ 

1) บอกขอบข่ายเนื้อหาและแจ้งจุดประสงค์ของบทเรียนให้นักเรียนทราบก่อน  
 2) อธิบายเนื้อหาหน่วยการเรียนรู้ พูดด้วยน้ าเสียงที่เป็นธรรมชาติ ท่าทางเป็นมิตร ยิ้มแย้มแจ่มใส 
เสียงดังพอที่ทุกคนได้ยินชัดเจน พูดชัดถ้อยชัดค าไม่เร็วหรือช้าจนเกินไป  
 3) ใช้สายตามองนักเรียนให้ทั่วถึงขณะที่บรรยาย เป็นการให้ความส าคัญกับนักเรียน และเป็นการสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดี นอกจากนี้ยังเป็นการสังเกตเพ่ือประเมินพฤติกรรมของนักเรียนและบรรยากาศการเรียนรู้  
 4) ให้นักเรียนศึกษาเกี่ยวกับ มาตรฐานการจัดการเรียนรู้  จุดประสงค์การเรียนรู้/ผลการเรียนรู้ สาระ
การเรียนรู้ ค าอธิบายรายวิชา ตัวอย่างแนวทางในการวัดประเมินผลและเอกสารประกอบการเรียนรู้ “โครงงาน
วิทยาศาสตร์และสิ่งประดิษฐ์คิดค้น” 
 5) ครูชี้แจงการเรียนรู้กระบวนการกลุ่ม ที่จะต้องเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติกิจกรรมโครงงาน
ต่อไป กลุ่มละ 3-5 คน 
 6) นักเรียนทุกคนและครูสร้างข้อตกลงร่วมกัน โดยก าหนดบทบาทหน้าที่ของสมาชิกแต่ละคนในกลุ่ม 
และก าหนดความรับผิดชอบการท าความสะอาดห้องเรียน หลังเสร็จสิ้นการเรียนแต่ละครั้ง 
    6.3 ขั้นสรุป (ควรด าเนินการดังนี้) 
         6.3.1 ครูสรุปสาระส าคัญของการบรรยาย  
         6.3.2 นักเรียนท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน จ านวน  40 ข้อ 
 

7. ส่ือ/แหล่งเรียนรู้  
   7.1 หนังสือโครงงานวิทยาศาสตร์และสิ่งประดิษฐ์คิดค้น 
  7.2 คู่มือครโูครงงานวิทยาศาสตร์และสิ่งประดิษฐ์คิดค้น 
  7.3 คอมพิวเตอร์ พร้อมเครื่องฉาย   
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8. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีการวัด เครื่องมือวัด เกณฑ์การประเมิน 

ด้านความรู้   
1.อธิบายลักษณะส าคัญ ลักษณะวิชา 
จุดประสงค์การเรียนรู้และผลการเรียนรู้ 
รายวิชาเพ่ิมเติม โครงงานวิทยาศาสตร์และ
สิ่งประดิษฐ์คิดค้น ว20204 ได้ 
2.อธิบายวิธีปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
โครงงานได้  

 
- การท า
แบบฝึกหัดท้าย
บทที่ 1 
- การทดสอบ 

 
- แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 1 
- แบบทดสอบก่อนเรียน
ชุดที่ 1 เรื่อง ธรรมชาติ
ของวิทยาศาสตร์ จ านวน 
10 ข้อ 

 
ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน80 % 

 

ด้านทักษะ / กระบวนการ   
1. เข้าใจกระบวนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้
เอกสารประกอบการเรียน “โครงงาน
วิทยาศาสตร์และสิ่งประดิษฐ์คิดค้น”ได้ 
2. ร่วมสร้างข้อตกลงร่วมกัน เกี่ยวกับการวัด
และประเมินผลการเรียน 
3. สรุปบทบาทของนักเรียนและครูใน
กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

 
- สังเกตจาก            
การถาม-ตอบ 

- ตรวจ
แบบฝึกหัด 

 

 
แบบประเมินด้านทักษะ/
กระบวนการ 
 

 
 

ตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป 

 

 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
(คุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียน
สุจริต) 
   1. มีทักษะการคิด 
   2. มีวินัย 
   3. มีความซื่อสัตย์ 
   4. มีความพอเพียง 
   5. มีจิตสาธารณะ 

 
สังเกต
พฤติกรรม 

 
  แบบสังเกตพฤติกรรม
นักเรียนรายบุคคล 
 

 
 ตั้งแต่ระดับดีข้ึน
ไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๙ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

รายการนิเทศ / ตรวจสอบ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

      ลงชื่อ........................................................ 
            ( …………………………………………….) 
         หัวหนา้กลุม่สาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ 
 

รายการตรวจสอบและกลั่นกรอง 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

      ลงชื่อ........................................................ 
            ( ............................................. ) 
            รองผู้อ านวยการฝา่ยวิชาการ  
 

การพิจารณา / อนุมัติ / สั่งการ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

                 ลงชื่อ........................................................ 
             ( นายสมเกียรติ  วัฒนากรประสิทธิ์)  
        ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบ้านกรวดวิทยาคาร 

                                       .......... /............/............. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๐ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

บันทึกหลังสอน 
 

ผลการจัดการเรียนรู้ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ปัญหา / อุปสรรค 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

แนวทางแก้ปัญหา และพัฒนา 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
      

    ลงชื่อ                                    ผูส้อน 
                                         (นางสาวรมิดา    ชาญประโคน) 

                                  ต าแหน่ง ครู 
                                     วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 

                                    .......... /............/............. 


