
ผังมโนทัศน์หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การออกแบบช้ินงาน 

(จํานวน 2 ช่ัวโมง)    
 
 
    
 
 
 

 
 
 

วิเคราะห์ข่าวสาร 
วินิจการทุจริต 

 

สาระท่ี 2 การออกแบบและเทคโนโลย ี
        มาตรฐาน ง 2.1   
           � 2.1   �.4-6/3 
 

สาระท่ี 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
    มาตรฐาน  ง 3.1      
     � 3.1   �.4-6/12 
 

2.3  ตั้งใจเรียน ทํางานท่ี
ได้รับมอบหมายจนสําเร็จ
ทันเวลา ม.4-6 

3.4 ไม่ลอกการบ้าน  
ไม่ลอกข้อสอบ ไม่ลอก
ผลงานหรือนําผลงาน
ของผู้อ่ืนมาเป็นของตน 
ม.4-6  

 

1.4 สร้างสรรคผ์ลงานต่อต้านป้องกันการทุจริต                      
ม.4-6  

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
1. ซ่ือสัตย์สุจริต   2. มีวินัย  
3. ใฝ่เรียนรู้  4. มุ่งม่ันในการ
ทํางาน 5. มีจิตสาธารณะ 
 

ช้ินงาน / ภาระงาน  
1. ออกแบบป้ายคุณลักษณะของโรงเรียน
สุจริต 

เคร่ืองมือท่ีเก่ียวข้องกับงานเขียนแบบ  และ
จําเป็นต้องทํางานควบคู่กันไป ได้แก่ เคร่ืองมือ
เก่ียวกับการทํางานกับแกน การวัดระยะ วัดมุม 
การเขียนบอกขนาดวัตถุ การเขียนข้อความ
กํากับตําแหน่งต่างๆ ซ่ึงเป็นหลักมาตรฐาน 
ในการเขียนแบบโดยท่ัวไป 

การงานอาชีพฯ 

คุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต  
1. กระบวนการคิด 2. มีวินัย 
3. มีความซ่ือสัตย์สุจริต 
4. มีความพอเพียง 5. มีจิตสาธารณะ 
 

สมรรถนะสําคัญของผู้เรียน 
1. ความสามารถในการคิด  2. ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี



โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้บูรณาการ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้บูรณาการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต 

 รายวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ รหัสวิชา ง30244 
 

หน่วยที่/ ชื่อหน่วย/เรื่อง 
 

 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
 

สาระการเรียนรู้ที่บูรณาการ 
 

สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด 
 

ชิ้นงาน/ภาระงาน 
 

จํานวน
ชั่วโมง 

หน่วยที่3  
การออกแบบชิ้นงาน 

 
 
 
 
 
 
 

สาระที่ 2  การออกแบบและ
เทคโนโลยี   
มาตรฐาน ง 2.1 
ม.4-6/3   
สาระที่  3  เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
มาตรฐาน ง 3. 1 
ม.4-6/12 

การงานอาชีพและเทคโนโลย ี        เครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับ
งานเขียนแบบ  และจําเป็นต้อง
ทํางานควบคู่กันไป ได้แก่ 
เครื่องมือเกี่ยวกับการทํางานกับ
แกน การวัดระยะ วัดมุม การ
เขียนบอกขนาดวัตถุ การเขียน
ข้อความกํากับตําแหน่งต่างๆ  
ซึ่งเป็นหลักมาตรฐาน 
ในการเขียนแบบโดยทั่วไป 

1. ออกแบบป้าย
คุณลักษณะของโรงเรียน
สุจริต 

๒ 

1.4 สร้างสรรค์ผลงานต่อต้าน
ป้องกันการทุจริต                      
2.3  ตั้งใจเรียน ทํางานที่ได้รับ
มอบหมายจนสําเร็จทันเวลา  
3.4 ไม่ลอกการบ้าน ไม่ลอก 
ข้อสอบ ไม่ลอกผลงานหรือนํา
ผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน 
(ม.4-6) 

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมและธรรมาภิบาล

ในสถานศึกษา  
“ป้องกันการทุจริต 

  



แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม 

และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ    รายวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์   รหัสวิชา ง30244                         

หน่วยการเรียนรู้เรื่อง การออกแบบผลิตภัณฑ์   ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5  

เรื่องการสร้างป้ายคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต      เวลา 2 ช่ัวโมง   

สอนโดย  นางสุพรรษา  วันสุข 

 

มาตรฐานการเรียนรู้ /ตัวช้ีวัด 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

สาระท่ี 2 การออกแบบและเทคโนโลยี 
        มาตรฐาน ง 2.1  เข้าใจเทคโนโลยีและกระบวนการเทคโนโลยี  ออกแบบและสร้างส่ิงของเคร่ืองใช้ หรือ

วิธีการ  ตามกระบวนการเทคโนโลยีอย่างมีความคิดสร้างสรรค์   เลือกใช้เทคโนโลยีในทางสร้างสรรค์ต่อชีวิต  

สังคม ส่ิงแวดล้อม และมีส่วนร่วมในการจัดการเทคโนโลยีท่ียั่งยืน 

                   ม.4-6/3  สร้างและพัฒนาส่ิงของเคร่ืองใช้หรือ วิธีการ ตามกระบวนการเทคโนโลยีอย่าง

ปลอดภัย โดยถ่ายทอดความคิดเป็นภาพฉายและแบบจําลองเพ่ือนําไปสู่การสร้างช้ินงาน  หรือถ่ายทอด  

ความคิด ของวิธีการเป็นแบบจําลองความคิดและการรายงานผลโดยใช้ซอฟท์แวร์ช่วยในการออกแบบหรือ

นําเสนอผลงาน 

      สาระท่ี  3     เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 

       มาตรฐาน ง 3. 1   เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล            
การเรียนรู้   การส่ือสาร   การแก้ปัญหา การทํางาน  และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  มีคุณธรรม
   ม.4-6/12 ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างช้ินงานหรือโครงงานอย่างมีจิตสํานึกและความรับผิดชอบ 
โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” 
คุณลักษณะท่ี 1 ทักษระกระบวนการคิด 

   1.4 สร้างสรรค์ผลงานต่อต้านป้องกันการทุจริต                       
คุณลักษณะท่ี 2 มีวินัย 
   2.3  ตั้งใจเรียน ทํางานท่ีได้รับมอบหมายจนสําเร็จทันเวลา 
 คุณลักษณะท่ี 3 ซ่ือสัตย์สุจริต 



   3.4 ไม่ลอกการบ้าน ไม่ลอกข้อสอบ ไม่ลอกผลงานหรือนําผลงานของผู้อ่ืนมาเป็นของตน 

    
 

สาระสําคัญ 

เคร่ืองมือท่ีเก่ียวข้องกับงานเขียนแบบ  และจําเป็นต้องทํางานควบคู่กันไป ได้แก่ เคร่ืองมือเก่ียวกับการ

ทํางานกับแกน การวัดระยะ วัดมุม การเขียนบอกขนาดวัตถุ การเขียนข้อความกํากับตําแหน่งต่างๆ ซ่ึงเป็นหลัก

มาตรฐานในการเขียนแบบโดยท่ัวไป 

  

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

ด้านความรู้   

1. มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการใช้เคร่ืองมือ Dimension 
2. มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการใช้เคร่ืองมือ Text 
3. มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการใช้เคร่ืองมือ 3D  Text 

ด้านทักษะ / กระบวนการ   
1. นักเรียนสามารถใช้เคร่ืองมือ Dimension 
2. นักเรียนสามารถใช้เคร่ืองมือ Text 
3. นักเรียนสามารถใช้เคร่ืองมือ 3D  Text 

   6.    นักเรียนทําแบบฝึกปฏิบัติท่ี 7 ได้ 
 ด้านคุณลักษณะ 
  1.  ตั้งใจเรียน  
   2.  มีความรับผิดชอบ 
        3.  มุ่งม่ันในการทํางาน 
       4.  มีระเบียบวินัย 
   5.  มีความซ่ือสัตย์ 
 
สาระการเรียนรู้ 

1.  การใช้เคร่ืองมือ Dimension 
2.  การใช้เคร่ืองมือ Text 
3.  การใช้เคร่ืองมือ 3D  Text 
 

 

 



 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

1. ซ่ือสัตย์สุจริต 

2. มีวินัย  

3. ใฝ่เรียนรู้ 

4. มุ่งม่ันในการทํางาน 

5. มีจิตสาธารณะ 

 

คุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต  

1. กระบวนการคิด 

2. มีวินัย 

3. มีความซ่ือสัตย์สุจริต 

4. มีความพอเพียง 

5. มีจิตสาธารณะ 

 

สมรรถนะสําคัญของผู้เรียน 

ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือก และใช้ เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ และมี

ทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้ การส่ือสาร การ

ทํางาน  การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม 

 

ช้ินงาน / ภาระงาน (หลักฐานร่องรอยแสดงความรู้) 

1. ������ป้ายคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต 
 

กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

ข้ันนํา  ครูพร้อมนักเรียนร่วมกล่าวปฏิญญาโรงเรียนสุจริต 

  ครูถามคําถามนักเรียน เพ่ือให้นักเรียนได้ใช้ความคิดว่าคุณลักษณะของของโรงเรียนสุจริต  

มีอะไรบ้าง  แนวคําตอบของนักเรียน “การคิดดี ความซ่ือสัตย์ ความมีวินัย ความพอเพียง มีจิตสาธารณะ” 

 ข้ันทบทวน  เม่ือนักเรียนเข้าใจความสุจริต ให้นักเรียนคิดว่าในการเรียนนักเรียนต้องมีคุณลักษณะ

ของโรงเรียนสุจริตข้อใด และอธิบายตัวอย่างประกอบ ให้นักเรียนยกมือขึ้นแล้วอาสาตอบคําถาม 



 ข้ันสอน   ครูให้นักเรียนศึกษาเนื้อหาในหน่วยท่ี 9  เคร่ืองมือใส่ข้อความในโมเดล  ครูสาธิตการสร้าง

ป้ายโรงเรียน  นักเรียนฝึกปฏิบัติตาม  นักเรียนสรุปความรู้ท่ีได้จากการศึกษาในไฟล์ความรู้  

ข้ันฝึกทักษะ เม่ือนักเรียนมีความรู้เก่ียวกับการใส่ข้อความในโมเดลแล้ว  ให้นักเรียนฝึกปฏิบัติ

ออกแบบป้ายคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต  

 ข้ันสรุป ให้นักเรียนสรุปความรู้ท่ีได้จากการศึกษาและการฝึกปฏิบัติ 

 ข้ันสร้างเจตคต ิครูให้นักเรียนตัวแทนบอกว่าในการเรียนในช่ัวโมงนี้ได้เรียนได้ปฏิบัติคุณลักษณะของ

โรงเรียนสุจริตอย่างไร และมีผลดีอย่างไรบ้างจากการปฏิบัติ 

 ข้ันนําไปใช้ ครูเปิดช้ินงานของนักเรียนท่ีส่งมาแล้วให้เพ่ือนๆ ในห้องได้ชม 
   

 

 ส่ือการเรียนรู้ 

  1.  หนังสือประกอบการเรียนโปรแกรม SketchUp Pro 

 2.  บทเรียนบนเครือข่าย 

 

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

 1. วิธีการวัดและประเมินผล 

  - ทําแบบฝึกปฏิบัติ 

- สังเกตพฤติกรรมการทํางาน     

 2. เครื่องมือวัดและประเมินผล 

  - แบบประเมินผลแบบบันทึกการปฏิบัติ 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 

 3. เกณฑ์การประเมิน 

  -  เกณฑ์การให้คะแนนแบบฝึกปฏิบัติตามท่ีกําหนดในแบบฝึกปฏิบัติ 

  -  เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมนักเรียน ผ่านเกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

 

กิจกรรมเสริมการจัดการเรียนรู้ 

 -  

 

 



ความคิดเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

                ลงช่ือ……………………………………………………… 

             (นายสุติยะ  สธนโสภณ) 

                    หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

 

ความคิดเห็นของรองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

                ลงช่ือ……………………………………………………… 

              ( ……………………………………………….. ) 

                      รองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการ 

 

ความคิดเห็นของผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

� อนุมัติ ใช้สอนได้ 
� ไม่อนุมัติ  ควรปรับปรุง 

              

         ลงช่ือ……………………………………………………… 

               (นายสมเกียรติ  วัฒนากรประสิทธ์ิ) 

           ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 

 

 



ข้อสังเกตจากการจัดการเรียนรู้ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 ปัญหาหรืออุปสรรคการเรียนรู้ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

แนวทางการแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 

                                                  ลงช่ือ                                   ผู้ประเมิน 
                                               (นางสุพรรษา  วันสุข) 

                                               ตําแหน่ง ครู 
                                                วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


