
แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม 
และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” 

 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 14 

กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลย ี           รายวิชา ง30245 โครงงานคอมพิวเตอร์ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เร่ือง  การน าเสนอโครงงาน      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
เร่ือง  การน าเสนอโครงงาน             เวลา  2  ชั่วโมง 
ใช้สอนวันที่ ...........เดือน.......................พ.ศ................           ครูผู้สอน นางเสาวลักษณ์  กูลรัตน์ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
มาตรฐานการเรียนรู้/และตัวชี้วัด  
 มาตรฐาน ง 4.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการโครงงานคอมพิวเตอร์ในการสืบค้นข้อมูลการ
เรียนรู้ การส่ือสาร การแก้ปัญหา การท างานและอาชีพ อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและมีคุณธรรม 

มาตรฐาน 4.7.   พัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร ์
มาตรฐาน 4.8.   ใช้ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ให้เหมาะสมกับงาน 
มาตรฐาน 4.9.   ติดต่อส่ือสาร ค้นหาข้อมูล 

มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น 
1. เข้าใจหลักการท าโครงงานท่ีมีการใช้โครงงานคอมพิวเตอร์ 
2. ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างช้ินงานหรือโครงงานจากจินตนาการหรืองานท่ีท าในชีวิตประจ าวัน 

อย่างมีจิตส านึกและความรับผิดชอบ 

สาระส าคัญ 
การน าเสนอและการจัดแสดงผลงานโครงงานเป็นขั้นตอนท่ีส าคัญอีกขั้นตอนหนึ่งของการท าโครงงาน 

เพื่อแสดงออกถึงผลิตผลความคิด ความพยายามในการท างานท่ีผู้ท าโครงงานได้ทุ่มเท และเป็นวิธีท าให้ผู้อื่น
ได้รับรู้และเข้าใจถึงผลงานนั้น  การแสดงผลงานนั้นอาจท าได้หลายรูปแบบต่าง ๆ กัน เช่น การแสดงในรูป
นิทรรศการ ซึ่งมีท้ังการจัดแสดงและการอธิบายด้วยค าพูด หรือในรูปแบบของการจัดแสดงโดยไม่มีการอธิบาย
ประกอบ หรือในรูปของการรายงานปากเปล่า ไม่ว่าการแสดงผลงานจะอยู่ในรูปแบบใด ควรจะจัดให้
ครอบคลุมประเด็นส าคัญดังนี้  ช่ือโครงงาน ช่ือผู้ท าโครงงาน ช่ือท่ีปรึกษาค าอธิบายถึงเหตุจูงใจในการท า
โครงงาน และความส าคัญของโครงงานวิธีการด าเนินการโดยเลือกเฉพาะขั้นตอนท่ีเด่นและส าคัญ การสาธิต
หรือแสดงผลท่ีได้จากการทดลอง  ผลการสังเกตและข้อมูลเด่นๆ ท่ีได้จากการท าโครงงาน 
 
 



จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ด้านความรู้ 
 1.  บอกความส าคัญของการแสดงผลงานโครงงานคอมพิวเตอร์ได้ 
 2.  บอกรูปแบบการน าเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์ได้ 
 ด้านทักษะ 
 1.  น าเสนอและจัดแสดงโครงงานคอมพิวเตอร์ได้ 

2.  โครงงานส าเร็จลุล่วง 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
1. ซื่อสัตย์สุจริต 
2. มีวินัย 
3. ไฝ่เรียนรู้ 
4. มุ่งมั่นในการท างาน 

ด้านคุณลักษณะโรงเรียนสุจริต  
1  มีกระบวนการคิด  
2. มีระเบียบวินัย    

  3  มีความพอเพียง   
  4. มีความซื่อสัตย์   
  5. มีจิตสาราธณะ   
 
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

1. ความสามารถในการส่ือสาร 
2. ความสามารถในการคิด  
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

สาระการเรียนรู้ 
1.  ความส าคัญของการแสดงผลงานโครงงาน 
2.  รูปแบบการน าเสนอและจัดแสดงโครงงานคอมพิวเตอร์ 
3.  การประเมินผลงานโครงงานคอมพิวเตอร์ 

กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
 1. ข้ันน า (30 นาที) 
      1.1 นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน 



     1.2 ครูเสนอสถานการณ์โดยน าตัวอย่างวีดีทัศน์ การน าเสนอผลงานโครงงานของนักเรียนในปี
การศึกษาท่ีผ่านมา เพื่อเร้าความสนใจและกระตุ้นผู้เรียนให้ผู้เรียนเกิดความต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องท่ีจะเรียน  

2. ข้ันสอน / จัดกิจกรรม (150 นาที) 
    2.1  นักเรียนศึกษาบทเรียนผ่านเว็บ เรื่อง “การน าเสนอผลงานและการจัดแสดงโครงงาน” 

จากนั้นให้นักเรียนท าใบงานท่ี 14 เพื่อวัดความรู้ความเข้าใจเนื้อหา  
    2.2  นักเรียนน าเสนอผลงานโครงงาน 5 กลุ่มๆละ 10 นาที โดยมีส่ือประกอบการน าเสนอ ใน

ประเด็นต่อไปนี้  (ให้นักเรียนน าเสนอ 1 – 2 กลุ่มๆ ท่ีเหลือให้น าเสนอนอกเวลาเรียน) 
  2.2.1  ขั้นตอนการศึกษาและพัฒนาโครงงาน 
  2.2.2  วิธีการศึกษาและพัฒนาโครงงาน 
  2.2.3  แหล่งศึกษาข้อมูล 
  2.2.4  สรุปผลการศึกษาและพัฒนาโครงงาน  

3. ข้ันสรุป (30 นาที) 
    3.1 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปค าตอบ (ท่ีเป็น Key word) ตาม ใบงานท่ี 14 ครูอธิบายเพิ่มเติม 

โดยใช้ส่ือ PowerPoint และให้นักเรียนซักถามเพิ่มเติม  
     3.2  นักเรียนระดมสมองช่วยกันสรุปปัญหาท่ีเกิดขึ้นในการปฏิบัติโครงงาน และเสนอวิธีการ
แก้ปัญหาในประเด็นต่างๆ  
 
 
 4. ข้ันประเมินผล (30 นาที) 
     4.1 ครูและนักเรียนร่วมกันประเมินการน าเสนอผลงาน 
     4.2  ครูสังเกตพฤติกรรมและประเมินกระบวนการท างานกลุ่ม 

    4.3  ทดสอบหลังเรียน  

ชิ้นงาน/ภาระงาน 
 -  ใบงานท่ี 14 
 -  การน าเสนอและจัดแสดงโครงงาน 

สื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ 
1. แหล่งเรียนรู้ 
    1.1 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  
    1.2  เว็บไซต์   
2.  สื่อการเรียนรู้ 
     2.1  ใบความรู้ท่ี 14  
     2.2  ใบงานท่ี 14  



     2.3  ส่ือ PowerPoint   

แหล่งการเรียนรู้เพิ่มเติม 
 1.  ห้องสมุด 
 2.  วีดีทัศน์ตัวอย่างการน าเสนอและจัดแสดงโครงงาน 
 3.  เว็บไซต์ 
      -  http://www.rayongwit.ac.th/chanarat/unit1-2.html 
      -  http://www.lks.ac.th/kuanjit/menustruture.htm 

      -  http://www.chaiwbi.com/ 
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีการวัด เคร่ืองมือวัด เกณฑ์การประเมิน 
ด้านความรู้   
1.  บอกความส าคัญของการแสดงผล
งานโครงงานคอมพิวเตอร์ได้ 
2.  บอกรูปแบบการน าเสนอโครงงาน
คอมพิวเตอร์ได้ 
 

 
1.  การทดสอบ 
หลังเรียน 

 
แบบทดสอบหลัง
เรียน จ านวน 5 ข้อ 

 
1. ตอบถูก  4  ข้อ 
ขึ้นไป หรือ   
ร้อยละ  80 

ด้านทักษะ / กระบวนการ   
1. น าเสนอและจัดแสดงโครงงาน
คอมพิวเตอร์ได้ 
2. ประเมินผลงานโครงงาน
คอมพิวเตอร์ได้ 

 
การท าแบบฝึกปฏิบัติ 

 
แบบฝึกปฏิบัติท่ี 14 

 
 

มีผลการประเมิน
ระดับคุณภาพดีขึ้น
ไป 

ด้านคุณลักษณะ  
1  มีกระบวนการคิด (โรงเรียนสุจริต) 
2. มีระเบียบวินัย   (โรงเรียนสุจริต) 
3  มีความพอเพียง  (โรงเรียนสุจริต) 
4. มีความซื่อสัตย์  (โรงเรียนสุจริต)   
5. มีจิตสาราธณะ  (โรงเรียนสุจริต)   

 
สังเกตพฤติกรรม 

 
แบบสังเกต
พฤติกรรมนักเรียน
รายบุคคล 
 

 
มีผลการประเมิน
ระดับคุณภาพดีขึ้น
ไป 

 
 
 
 



ความเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….………………….. 
 
                                                                            ลงช่ือ.......................................................                                                                                                                                      
                                                                                          (นายสุติยะ สธนโสภณ)   
                                                                           หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ความเห็นของรองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….......................................................… 
 
                                                                             ลงช่ือ.......................................................                                                                                                                             
                                                                                         (นางศิรินาถ  กะฐินสี) 
                                                                              รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
 
ความเห็นของผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………......................................................………………… 
 
          อนุมัติให้ใช้สอนได้ 
                   ควรปรับปรุง 
 
                                                                             ลงช่ือ.......................................................   
                                                                                  (นายสมเกียรติ  วัฒนากรประสิทธิ์) 
                                                                             ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 
 
 
 
 



บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
  ผลการจัดการเรียนรู้ 
  1.  ด้านความรู้    
   ประเมินโดยใช้แบบฝึกหัด จ านวน 10 ข้อ พบว่านักเรียนผ่านเกณฑ์การวัดและ
ประเมินผลจ านวน ……..   คน  คิดเป็นร้อยละ  ………  นักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์การวัดและประเมินผลจ านวน 
……..   คน  คิดเป็นร้อยละ  ……… 
   ประเมินโดยใช้แบบทดสอบหลังเรียน จ านวน 10 ข้อ พบว่าพบว่านักเรียนผ่าน
เกณฑ์การวัดและประเมินผลจ านวน ……..   คน  คิดเป็นร้อยละ  ………  นักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์การวัดและ
ประเมินผลจ านวน ……..   คน  คิดเป็นร้อยละ  ……… 
  2.  ด้านทักษะ / กระบวนการ    
   ประเมินโดยใช้แบบฝึกปฏิบัติ พบว่านักเรียนผ่านเกณฑ์การวัดและประเมินผล 
จ านวน ……..   คน  คิดเป็นร้อยละ  ………  นักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์การวัดและประเมินผล 
จ านวน ……..   คน  คิดเป็นร้อยละ  ……… 
  3.  ด้านคุณลักษณะ  
 นักเรียนผ่านเกณฑ์การวัดและประเมินผลจ านวน ………. คน  คิดเป็นร้อยละ ………. 
 นักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์การวัดและประเมินผลจ านวน ……. คน  คิดเป็นร้อยละ ………. 
 
ข้อสังเกตจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 1.  นักเรียนมีความช านาญในการใช้บทเรียนบนเครือข่ายมากขึ้น  
 2.  นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียน  
 
ปัญหาหรืออุปสรรคจากการจัดการเรียนรู้ 
..............................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. 
 แนวทางแก้ไข /  ข้อเสนอแนะ 
..............................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. 
  
      
                                                               ลงช่ือ...............................................ผู้สอน/ผู้บันทึก 
                        (นางเสาวลักษณ์   กูลรัตน์) 
                         ...……/………………../…….. 
 



แบบบันทึกการสังเกตและประเมินผลพฤติกรรมรายบุคคล 
ครั้งท่ี ………… เรื่อง ................................................................  

 รหัสวิชา ง30245 ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2559  ช้ัน มัธยมศึกษาปีท่ี 6  โรงเรียน บ้านกรวดวทิยาคาร 
 
 

ล าดับ
ท่ี 

 
 

ช่ือ – สกุล 

พฤติกรรม / ระดับคะแนน 
ความ

สนใจใน
การท า
กิจกรรม 

การมีส่วน
ร่วมใน

การแสดง
ความ
คิดเห็น 

การตอบ
ค าถาม 

การ
ยอมรับฟัง

ความ
คิดเห็น
ผู้อื่น 

ท างาน
ตามท่ี
ได้รับ

มอบหมาย 

 
รวม 

 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 
                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

เกณฑ์การให้คะแนน         เกณฑ์การประเมิน คะแนนเต็ม 15 
คะแนน  ระดับ  3  หมายถึง มีพฤติกรรมในระดับดี  คะแนน  13 - 15  หมายถึง   ดี 
 ระดับ  2  หมายถึง มีพฤติกรรมในระดับปานกลาง คะแนน   9  - 12  หมายถึง   ปานกลาง   
 ระดับ  1  หมายถึง มีพฤติกรรมในระดับปรับปรุง คะแนน   5 -   8   หมายถึง   ปรับปรุง
 เกณฑ์การผ่าน ร้อยละ  60  (  9  คะแนน )  
       ลงช่ือ     ................................................ 
                     (นางเสาวลักษณ์  กูลรัตน์)                           
                                                                                          ครูผู้สอน / ผู้ประเมิน 



 


