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ภาคผนวก ก 
 
 -  รายนามผูเช่ียวชาญประเมินบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
 -  หนังสือราชการที่เกี่ยวของ 
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รายนามผูเชี่ยวชาญประเมินบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
 

1. นางเพลินพิศ   จันทะภา 
 ตําแหนง ครูวิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนบานหัวนา 
 
2. นายธีระ   กุลฉวะ 
 ตําแหนง วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ ผูอํานวยการโรงเรียนบานคําบอนศรีชุมพล 
 
3. นางวนิดา   ศรีชนะ 
 ตําแหนง ครูวิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนบานหัวนา 
 
4. นางสาวพนิดา   จตุรธวัชชัย 
 ตําแหนง ครูวิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนวัดดสิุตาราม 
 
5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.มนตรี   สังขทอง 
 ตําแหนง รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ฝายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
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 19 ธันวาคม 2557 
 
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย 
 

เรียน นางเพลินพิศ  จันทะภา  
 

ส่ิงที่ส่งมาด้วย แบบสอบถาม จํานวน 1 ชุด 
  
 ด้วย นางสาวชัชฎา  รุจิเทศ นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้รับอนุมัติให้ทําวิทยานิพนธ์เรื่อง “การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การ
ออกแบบผลิตภัณฑ์โดยใช้โปรแกรม PRODESKTOP สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 วิชา เทคโนโลยี
สารสนเทศ” ซึ่งมีขั้นตอนการดําเนินการวิจัยด้วยการหาค่าความตรงของเครื่องมือวิจัยก่อนทําการเก็บข้อมูล 
 โครงการบัณฑิตศึกษา โดยคณะกรรมการผู้ควบคุมการวิจัย พิจารณาแล้วเห็นว่าท่านเป็นผู้ทรงความรู้ 
ประสบการณ์และความสามารถ จึงใคร่ขอเชิญท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิตรวจแบบสอบถามที่จะใช้เป็นเครื่องมือวิจัย
ดังกล่าวแก่นักศึกษา 
 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา โครงการบัณฑิตศึกษาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน 
และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
 
 ขอแสดงความนับถือ 
 
 
     (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมิตรา ด่านพาณิชย์) 
            ผู้อํานวยการโครงการบัณฑิตศึกษา 
 
 
 
 
 
โครงการบัณฑิตศึกษา 
โทร. 0-2890-1801 ต่อ 2120, 2121, 2122, 2123 
โทรสาร 0-2890-2308, http://dit.dru.ac.th/home/005 
 

โครงการบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
172 ถนนอิสรภาพ เขตธนบุรี 
กรุงเทพฯ 10600 
 

ที่  ศธ 0563.12/ว134 
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 19 ธันวาคม 2557 
 
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย 
 

เรียน นายธีระ  กุลฉวะ  
 

ส่ิงที่ส่งมาด้วย แบบสอบถาม จํานวน 1 ชุด 
  
 ด้วย นางสาวชัชฎา  รุจิเทศ นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้รับอนุมัติให้ทําวิทยานิพนธ์เรื่อง “การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การ
ออกแบบผลิตภัณฑ์โดยใช้โปรแกรม PRODESKTOP สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 วิชา เทคโนโลยี
สารสนเทศ” ซึ่งมีขั้นตอนการดําเนินการวิจัยด้วยการหาค่าความตรงของเครื่องมือวิจัยก่อนทําการเก็บข้อมูล 
 โครงการบัณฑิตศึกษา โดยคณะกรรมการผู้ควบคุมการวิจัย พิจารณาแล้วเห็นว่าท่านเป็นผู้ทรงความรู้ 
ประสบการณ์และความสามารถ จึงใคร่ขอเชิญท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิตรวจแบบสอบถามที่จะใช้เป็นเครื่องมือวิจัย
ดังกล่าวแก่นักศึกษา 
 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา โครงการบัณฑิตศึกษาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน 
และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
 
 ขอแสดงความนับถือ 
 
 
     (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมิตรา ด่านพาณิชย์) 
            ผู้อํานวยการโครงการบัณฑิตศึกษา 
 
 
 
 
 
โครงการบัณฑิตศึกษา 
โทร. 0-2890-1801 ต่อ 2120, 2121, 2122, 2123 
โทรสาร 0-2890-2308, http://dit.dru.ac.th/home/005 
 

โครงการบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
172 ถนนอิสรภาพ เขตธนบุรี 
กรุงเทพฯ 10600 
 

ที่  ศธ 0563.12/ว134 



มห
าวิท

ยาล
ัยร
าช
ภัฏ
ธน
บุร
ี

125 

 
 
 
 
 
 19 ธันวาคม 2557 
 
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย 
 

เรียน นางวนิดา  ศรีชนะ  
 

ส่ิงที่ส่งมาด้วย แบบสอบถาม จํานวน 1 ชุด 
  
 ด้วย นางสาวชัชฎา  รุจิเทศ นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้รับอนุมัติให้ทําวิทยานิพนธ์เรื่อง “การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การ
ออกแบบผลิตภัณฑ์โดยใช้โปรแกรม PRODESKTOP สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 วิชา เทคโนโลยี
สารสนเทศ” ซึ่งมีขั้นตอนการดําเนินการวิจัยด้วยการหาค่าความตรงของเครื่องมือวิจัยก่อนทําการเก็บข้อมูล 
 โครงการบัณฑิตศึกษา โดยคณะกรรมการผู้ควบคุมการวิจัย พิจารณาแล้วเห็นว่าท่านเป็นผู้ทรงความรู้ 
ประสบการณ์และความสามารถ จึงใคร่ขอเชิญท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิตรวจแบบสอบถามที่จะใช้เป็นเครื่องมือวิจัย
ดังกล่าวแก่นักศึกษา 
 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา โครงการบัณฑิตศึกษาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน 
และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
 
 ขอแสดงความนับถือ 
 
 
     (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมิตรา ด่านพาณิชย์) 
            ผู้อํานวยการโครงการบัณฑิตศึกษา 
 
 
 
 
 
โครงการบัณฑิตศึกษา 
โทร. 0-2890-1801 ต่อ 2120, 2121, 2122, 2123 
โทรสาร 0-2890-2308, http://dit.dru.ac.th/home/005 
 

โครงการบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
172 ถนนอิสรภาพ เขตธนบุรี 
กรุงเทพฯ 10600 
 

ที่  ศธ 0563.12/ว134 
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 19 ธันวาคม 2557 
 
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย 
 

เรียน นางสาวพนิดา  จตุรธวัชชัย 
 

ส่ิงที่ส่งมาด้วย แบบสอบถาม จํานวน 1 ชุด 
  
 ด้วย นางสาวชัชฎา  รุจิเทศ นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้รับอนุมัติให้ทําวิทยานิพนธ์เรื่อง “การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การ
ออกแบบผลิตภัณฑ์โดยใช้โปรแกรม PRODESKTOP สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 วิชา เทคโนโลยี
สารสนเทศ” ซึ่งมีขั้นตอนการดําเนินการวิจัยด้วยการหาค่าความตรงของเครื่องมือวิจัยก่อนทําการเก็บข้อมูล 
 โครงการบัณฑิตศึกษา โดยคณะกรรมการผู้ควบคุมการวิจัย พิจารณาแล้วเห็นว่าท่านเป็นผู้ทรงความรู้ 
ประสบการณ์และความสามารถ จึงใคร่ขอเชิญท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิตรวจแบบสอบถามที่จะใช้เป็นเครื่องมือวิจัย
ดังกล่าวแก่นักศึกษา 
 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา โครงการบัณฑิตศึกษาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน 
และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
 
 ขอแสดงความนับถือ 
 
 
     (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมิตรา ด่านพาณิชย์) 
            ผู้อํานวยการโครงการบัณฑิตศึกษา 
 
 
 
 
 
โครงการบัณฑิตศึกษา 
โทร. 0-2890-1801 ต่อ 2120, 2121, 2122, 2123 
โทรสาร 0-2890-2308, http://dit.dru.ac.th/home/005 
 

โครงการบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
172 ถนนอิสรภาพ เขตธนบุรี 
กรุงเทพฯ 10600 
 

ที่  ศธ 0563.12/ว134 
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 19 ธันวาคม 2557 
 
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย 
 

เรียน ดร.มนตรี  สังข์ทอง 
 

ส่ิงที่ส่งมาด้วย แบบสอบถาม จํานวน 1 ชุด 
  
 ด้วย นางสาวชัชฎา  รุจิเทศ นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้รับอนุมัติให้ทําวิทยานิพนธ์เรื่อง “การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การ
ออกแบบผลิตภัณฑ์โดยใช้โปรแกรม PRODESKTOP สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 วิชา เทคโนโลยี
สารสนเทศ” ซึ่งมีขั้นตอนการดําเนินการวิจัยด้วยการหาค่าความตรงของเครื่องมือวิจัยก่อนทําการเก็บข้อมูล 
 โครงการบัณฑิตศึกษา โดยคณะกรรมการผู้ควบคุมการวิจัย พิจารณาแล้วเห็นว่าท่านเป็นผู้ทรงความรู้ 
ประสบการณ์และความสามารถ จึงใคร่ขอเชิญท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิตรวจแบบสอบถามที่จะใช้เป็นเครื่องมือวิจัย
ดังกล่าวแก่นักศึกษา 
 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา โครงการบัณฑิตศึกษาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน 
และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
 
 ขอแสดงความนับถือ 
 
 
     (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมิตรา ด่านพาณิชย์) 
            ผู้อํานวยการโครงการบัณฑิตศึกษา 
 
 
 
 
 
โครงการบัณฑิตศึกษา 
โทร. 0-2890-1801 ต่อ 2120, 2121, 2122, 2123 
โทรสาร 0-2890-2308, http://dit.dru.ac.th/home/005 
 

โครงการบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
172 ถนนอิสรภาพ เขตธนบุรี 
กรุงเทพฯ 10600 
 

ที่  ศธ 0563.12/ว134 
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 19 ธันวาคม 2557 
 
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการทดลองเครื่องมือเพื่อการวิจัย 
 

เรียน  
 
 ด้วย นางสาวชัชฎา  รุจิเทศ นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้รับอนุมัติให้ทําวิทยานิพนธ์เรื่อง “การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การ
ออกแบบผลิตภัณฑ์โดยใช้โปรแกรม PRODESKTOP สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 วิชา เทคโนโลยี
สารสนเทศ” ซึ่งจําเป็นต้องขอความอนุเคราะห์จากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในการตอบแบบสอบถาม เพื่อ
ทดลองเครื่องมือการวิจัยดังกล่าว 
 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา โครงการบัณฑิตศึกษาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน 
และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
 
 ขอแสดงความนับถือ 
 
 
     (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมิตรา ด่านพาณิชย์) 
            ผู้อํานวยการโครงการบัณฑิตศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการบัณฑิตศึกษา 
โทร. 0-2890-1801 ต่อ 2120, 2121, 2122, 2123 
โทรสาร 0-2890-2308, http://dit.dru.ac.th/home/005 

โครงการบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
172 ถนนอิสรภาพ เขตธนบุรี 
กรุงเทพฯ 10600 
 

ที่  ศธ 0563.12/ว135 
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 19 ธันวาคม 2557 
 
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

เรียน  
 
 ด้วย นางสาวชัชฎา  รุจิเทศ นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้รับอนุมัติให้ทําวิทยานิพนธ์เรื่อง “การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การ
ออกแบบผลิตภัณฑ์โดยใช้โปรแกรม PRODESKTOP สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 วิชา เทคโนโลยี
สารสนเทศ” ซึ่งจําเป็นต้องขอความอนุเคราะห์จากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในการตอบแบบสอบถาม เพื่อเก็บ
รวบรวมข้อมูลการวิจัยดังกล่าว 
 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา โครงการบัณฑิตศึกษาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน 
และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
 
 ขอแสดงความนับถือ 
 
 
     (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมิตรา ด่านพาณิชย์) 
            ผู้อํานวยการโครงการบัณฑิตศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการบัณฑิตศึกษา 
โทร. 0-2890-1801 ต่อ 2120, 2121, 2122, 2123 
โทรสาร 0-2890-2308, http://dit.dru.ac.th/home/005 
 

โครงการบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
172 ถนนอิสรภาพ เขตธนบุรี 
กรุงเทพฯ 10600 
 

ที่  ศธ 0563.12/ว136 
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ภาคผนวก ข 
 
  -  แบบประเมินบทเรียนคุณภาพส่ือ 
  -  ตารางแสดงผลการประเมินดานคุณภาพส่ือของผูเช่ียวชาญ 
     บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เร่ือง การออกแบบผลิตภัณฑ 
     ดวยโปรแกรม Pro/DESKTOP วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
     สําหรับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 
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ตารางท่ี 1 แบบประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนคุณภาพส่ือ เร่ือง การออกแบบ 
 ผลิตภัณฑดวยโปรแกรม Pro/DESKTOP วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับช้ัน 
 มัธยมศึกษาปท่ี 5 
 
คําชี้แจง กรุณาทําเคร่ืองหมาย ลงในชองท่ีตรงกับความคิดเห็นของทานมากท่ีสุด มีท้ังหมด 5 
 หัวขอ ในแตละหัวขอยอย โปรดเลือกระดับการประเมินเพียงระดับเดียว จากระดับ 
 การประเมิน 5 ระดับดังนี้ 
   ระดับ  5  หมายถึง  ดีมาก 
  ระดับ  4  หมายถึง  ดี 

ระดับ  3  หมายถึง  ปานกลาง 
ระดับ  2  หมายถึง  พอใช 

  ระดับ  1  หมายถึง  ควรปรับปรุง 
 

ระดับความคิดเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญ รายการ 

5 4 3 2 1 

ขอเสนอแนะ 

1. เน้ือหาและการนําเสนอบทเรียน       

    1.1 รูปแบบการนําเสนอบทเรียนมีความนาสนใจ ..... ..... ..... ..... ..... ...................... 
    1.2 การจัดลําดับขั้นตอนเน้ือหามีความเขาใจงาย ..... ..... ..... ..... ..... ...................... 
    1.3 เน้ือหาบทเรียนครอบคลุมวัตถุประสงค ..... ..... ..... ..... ..... ...................... 
    1.4 ความถูกตองของเน้ือหา ..... ..... ..... ..... ..... ...................... 
    1.5 ลําดับขั้นในการนําเสนอเน้ือหา ..... ..... ..... ..... ..... ...................... 
    1.6 ความชัดเจนในการอธิบายเน้ือหา ..... ..... ..... ..... ..... ...................... 
    1.7 ความเหมาะสมของเน้ือหากับระดับของผูเรียน ..... ..... ..... ..... ..... ...................... 

2. การออกแบบหนาจอของบทเรียน       

 2.1 แบบอักษรท่ีใชนําเสนอเน้ือหาอานไดชัดเจน ..... ..... ..... ..... ..... ...................... 
 2.2 ขนาดตัวอักษรในการนําเสนอเน้ือหาเหมาะสม ..... ..... ..... ..... ..... ...................... 
 2.3 ความเหมาะสมของการเลือกใชสีตัวอักษร ..... ..... ..... ..... ..... ...................... 
 2.4 ความชัดเจนของตัวอักษรบนพื้นหลังสีตางๆ ..... ..... ..... ..... ..... ...................... 
 2.5 ความเหมาะสมของการเลือกใชสีพ้ืนจอภาพ ..... ..... ..... ..... ..... ...................... 
 2.6 จังหวะการปรากฏตัวอักษรเพ่ือนําเสนอเน้ือหา ..... ..... ..... ..... ..... ...................... 
 2.7 การเนนขอความโดยใชอักษรและสีเหมาะสม ..... ..... ..... ..... ..... ...................... 
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ระดับความคิดเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญ รายการ 

5 4 3 2 1 

ขอเสนอแนะ 

3. ดานภาพ เสียง และการใชภาษา       

 3.1 ความตรงตามเน้ือหาของภาพที่นําเสนอ ..... ..... ..... ..... ..... ...................... 
 3.2 ขนาดภาพที่ใชประกอบบทเรียนเหมาะสม ..... ..... ..... ..... ..... ...................... 
 3.3 การสื่อความหมายของภาพประกอบบทเรียน ..... ..... ..... ..... ..... ...................... 
 3.4 การเราความสนใจดวยเสียงประกอบบทเรียน ..... ..... ..... ..... ..... ...................... 
 3.5 ความถูกตองของไวยากรณในการใหคําอธิบาย ..... ..... ..... ..... ..... ...................... 

4. การจัดการในบทเรียน       
 4.1 คําอธิบายการปฏิบัติในบทเรียนชัดเจน ..... ..... ..... ..... ..... ...................... 
 4.2 ความตอเน่ืองของการนําเสนอเน้ือหา ..... ..... ..... ..... ..... ...................... 
 4.3 การเปดโอกาสใหผูเรียนควบคุมบทเรียน เชน 
      การใชแปนพิมพ เมาสและการหนวงเวลา 

..... ..... ..... ..... ..... ...................... 

 4.4 ความเหมาะสมของวิธีโตตอบกับบทเรียน ..... ..... ..... ..... ..... ...................... 
 4.5 ความเหมาะสมของการสรุปเน้ือหาบทเรียน ..... ..... ..... ..... ..... ...................... 

 
ตารางท่ี 2 แสดงผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนคุณภาพส่ือ เร่ือง 
 การออกแบบผลิตภัณฑดวยโปรแกรม Pro/DESKTOP วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 สําหรับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 
 

ความคิดเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญ รายการ 

1 2 3 4 5 

X S.D แปลผล 

1. เน้ือหาและการนําเสนอบทเรียน         

    1.1 รูปแบบการนําเสนอบทเรียนมีความนาสนใจ 4 4 5 3 4 4.00 0.71 เหมาะสมมาก 
    1.2 การจัดลําดับขั้นตอนเน้ือหามีความเขาใจงาย 4 4 5 4 4 4.20 0.45 เหมาะสมมาก 
    1.4 ความถูกตองของเน้ือหา 4 4 5 3 4 4.00 0.71 เหมาะสมมาก 
    1.5 ลําดับขั้นในการนําเสนอเน้ือหา 4 3 5 3 4 3.80 0.84 เหมาะสมมาก 
    1.6 ความชัดเจนในการอธิบายเน้ือหา 4 4 4 4 4 4.00 0.00 เหมาะสมมาก 
    1.7 ความเหมาะสมของเน้ือหากับระดับของผูเรียน 4 3 4 4 4 3.80 0.45 เหมาะสมมาก 
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ความคิดเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญ รายการ 

1 2 3 4 5 

X S.D แปลผล 

2. การออกแบบหนาจอของบทเรียน         

 2.1 แบบอักษรท่ีใชนําเสนอเน้ือหาอานไดชัดเจน 4 4 5 5 5 4.60 0.55 เหมาะสมมากที่สุด 
 2.2 ขนาดตัวอักษรในการนําเสนอเน้ือหาเหมาะสม 4 5 5 4 5 4.60 0.55 เหมาะสมมากที่สุด 
 2.3 ความเหมาะสมของการเลือกใชสีตัวอักษร 5 5 5 4 4 4.60 0.55 เหมาะสมมากที่สุด 
 2.4 ความชัดเจนของตัวอักษรบนพื้นหลังสีตาง ๆ 4 4 4 4 5 4.20 0.45 เหมาะสมมาก 
 2.5 ความเหมาะสมของการเลือกใชสีพ้ืนจอภาพ 5 5 4 4 5 4.60 0.55 เหมาะสมมากที่สุด 
 2.6 จังหวะการปรากฏตัวอักษรเพ่ือนําเสนอเน้ือหา 5 4 4 5 5 4.60 0.55 เหมาะสมมากที่สุด 
 2.7 การเนนขอความโดยใชอักษรและสีเหมาะสม 4 5 4 4 4 4.20 0.45 เหมาะสมมาก 

3. ดานภาพ เสียง และการใชภาษา         

 3.1 ความตรงตามเน้ือหาของภาพที่นําเสนอ 4 4 5 4 4 4.20 0.45 เหมาะสมมาก 
 3.2 ขนาดภาพท่ีใชประกอบบทเรียนเหมาะสม 5 4 3 4 4 4.00 0.71 เหมาะสมมาก 
 3.3 การสื่อความหมายของภาพประกอบบทเรียน 4 4 3 4 4 3.80 0.45 เหมาะสมมาก 
 3.4 การเราความสนใจดวยเสียงประกอบบทเรียน 4 3 3 4 4 3.60 0.55 เหมาะสมมาก 
 3.5 ความถูกตองของไวยากรณในการใหคําอธิบาย 3 4 5 4 3 3.80 0.84 เหมาะสมมาก 

4. การจัดการในบทเรียน         

 4.1 คําอธิบายการปฏิบัติในบทเรียนชัดเจน 5 4 4 5 3 4.20 0.84 เหมาะสมมาก 
 4.2 ความตอเน่ืองของการนําเสนอเน้ือหา 5 3 4 5 4 4.20 0.84 เหมาะสมมาก 
 4.3 การเปดโอกาสใหผูเรียนควบคุมบทเรียนเชน  
         การใชแปนพิมพ เมาสและการหนวงเวลา 

5 4 4 5 4 4.40 0.55 เหมาะสมมาก 

 4.4 ความเหมาะสมของวิธีโตตอบกับบทเรียน 4 4 4 5 4 4.20 0.45 เหมาะสมมาก 
 4.5 ความเหมาะสมของการสรุปเน้ือหาบทเรียน 5 5 4 5 4 4.60 0.55 เหมาะสมมากที่สุด 

รวม 4.16 0.56 เหมาะสมมากท่ีสุด 
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ภาคผนวก ค 
 

-  ตารางแสดงคาดัชนีความสอดคลองระหวางแบบทดสอบกับผลการเรียนรู 
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ตารางท่ี 3 แสดงสรุปผลการประเมินความตรงเชิงเนื้อหาของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทาง 
    การเรียน โดยผูเช่ียวชาญ 5 คน 
 

ดัชนีความสอดคลอง (IOC) 

ความคิดเห็นของผูเชียวชาญ แบบทดสอบ
ขอท่ี 1 

คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 คนท่ี 4 คนท่ี 5 IOC 
การแปลผล

ความหมาย IOC 
1 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชได 
2 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชได 
3 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชได 
4 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชได 
5 +1 0 +1 +1 +1 0.8 ใชได 
6 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชได 
7 +1 +1 0 +1 +1 0.8 ใชได 
8 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชได 
9 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชได 

10 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชได 
11 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชได 
12 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชได 
13 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชได 
14 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชได 
15 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชได 
16 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชได 
17 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชได 
18 +1 +1 +1 0 +1 0.8 ใชได 
19 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชได 
20 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชได 
21 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชได 
22 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชได 
23 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชได 
24 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชได 
25 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชได 
26 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชได 
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ดัชนีความสอดคลอง (IOC) 

ความคิดเห็นของผูเชียวชาญ แบบทดสอบ
ขอท่ี 1 

คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 คนท่ี 4 คนท่ี 5 IOC 
การแปลผล

ความหมาย IOC 
27 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชได 
28 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชได 
29 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชได 
30 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชได 
31 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชได 
32 +1 +1 +1 0 +1 0.8 ใชได 
33 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชได 
34 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชได 
35 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชได 
36 +1 +1 0 +1 +1 0.8 ใชได 
37 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชได 
38 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชได 
39 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชได 
40 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชได 
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ภาคผนวก ง 
 
  -  ตารางแสดงคาความยากงาย คาอํานาจจําแนก  
  -  ตารางแสดงคาความเช่ือม่ัน 
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ตารางท่ี 4 แสดงผลวิเคราะหความยากงาย (P) และคาอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบวัดผล 
    สัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง การออกแบบผลิตภัณฑโดยใชโปรแกรม Pro/DESKTOP 
    สําหรับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ   
 
ขอ ความยากงาย (P) คาอํานาจจําแนก (r) ขอ ความยากงาย (P) คาอํานาจจําแนก (r) 

1 0.76 0.25 16 0.75 0.43 
2 0.75 0.42 17 0.67 0.65 

3 0.33 0.37 18 0.80 0.31 

4 0.64 0.85 19 0.78 0.22 

5 0.53 0.63 20 0.75 0.25 

6 0.70 0.77 21 0.54 0.26 

7 0.42 0.54 22 0.33 0.30 

8 0.23 0.39 23 0.78 0.41 

9 0.63 0.37 24 0.78 0.22 

10 0.44 0.31 25 0.80 0.20 
11 0.57 0.55 26 0.75 0.25 

12 0.78 0.78 27 0.80 0.20 

13 0.62 0.46 28 0.21 0.44 

14 0.35 0.67 29 0.35 0.20 

15 0.79 0.85 30 0.80 0.20 
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ภาคผนวก จ 
 
 -  ตารางแสดงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหวางการจัดการเรียนรู 
    โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนกับการจัดการเรียนรูแบบปกติ 
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ตารางท่ี 5 เปรียบเทียบคาเฉล่ียวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหวางการจัดการเรียนรูโดยใชบทเรียน 
    คอมพิวเตอรชวยสอน เร่ือง การออกแบบผลิตภัณฑดวยโปรแกรม Pro/DESKTOP วิชา 
    เทคโนโลยีสารสนเทศ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 กับการจัดการเรียนรูแบบ 
    ปกติ 
 

กลุมตัวอยาง กลุมตัวอยาง 
คนท่ี 

กลุมทดลอง กลุมควบคุม 
คนท่ี 

กลุมทดลอง กลุมควบคุม 

1 29 25 21 25 20 

2 29 25 22 26 23 

3 27 26 23 24 22 

4 28 25 24 24 21 

5 27 22 25 24 21 

6 27 24 26 24 22 

7 28 21 27 24 23 

8 27 23 28 21 20 

9 27 22 29 23 22 

10 26 25 30 25 22 

11 27 26 31 20 23 

12 27 23 32 22 21 

13 28 21 33 22 25 

14 26 24 34 24 20 

15 27 22 35 21 23 

16 28 23 36 19 21 

17 27 25 37 19 20 

18 26 22 38 21 22 

19 24 23 39 17 22 

20 25 20 40 19 24 

รวม 984 904 

X  24.60 3.10 

S.D. 22.60 1.74 
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ภาคผนวก ฉ 
 

-  แบบวัดผลสัมฤทธ์ิผลทางการเรียน 
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แบบทดสอบกอน–หลังเรียน 
เร่ือง การออกแบบผลิตภัณฑโดยใชโปรแกรม Pro/DESKTOP 

สําหรับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
คําชี้แจง   จงเลือกคําตอบท่ีถูกตองท่ีสุดเพียงคําตอบเดียว 
 
1. นักออกแบบในปจจุบันนิยมใชซอฟแวรอะไรในการสรางช้ินงานเพื่อออกแบบและสรางงาน 
 จําลอง โดยไมตองลงมือเขียนแบบหรือสรางแบบจําลองจริง (ความรู / ความจํา) 
  ก. กราฟฟก ข. มัลติมีเดีย 
  ค. โปรเดสทอป ง. ไมมีขอใดถูก 
2. บอกความหมายของโปรแกรม Pro/DESKTOP (ความเขาใจ) 
  ก. ใชออกแบบวัตถุรูปทรง 3 มิติ ข. ใชออกแบบวัตถุรูปทรง 2 มิติ 
  ค. ใชออกแบบภาพเคล่ือนไหว ง. ใชออกแบบภาพนิ่ง 
3. บุคคลใดตอไปนี้เหมาะท่ีจะเลือกโปรแกรม Pro/DESKTOP ใชในการประกอบอาชีพ (วิเคราะห) 
  ก. พีระพงษเปนหัวหนาแผนกสินเช่ือ ข. ธนาธรเปนผูจัดการธนาคาร 
  ค. ญานิศาเปนนักออกแบบดานวิศวกรรม ง. ศักดิ์ชายเปนไกดนําเท่ียวตางประเทศ 
4. เง่ือนไขในการใชโปรแกรม Pro Desktop สําหรับนักเรียนในประเทศไทยคือขอใด (ความรู / 
 ความจํา) 
  ก. ใชศึกษาไดเฉพาะชวงเวลาท่ีกําหนดเทานั้น 
  ข. ใชศึกษาการทํางานเฉพาะในหองเรียนเทานั้น 
  ค. ใชศึกษาการทํางานของโปรแกรมโดยไมมีขอจํากัด  
  ง. ใชศึกษาและนําผลงานไปใชแตไมใหในการคา 
5. ขอใดเปนไมใชจุดเดนของโปรแกรม Pro/Desktop (วิเคราะห) 
  ก. ใชออกแบบวัตถุรูปทรง 3 มิติ ข. ใชออกแบบผลิตภัณฑ 
  ค. ใชออกแบบช้ินงานอยางงาย ง. ใชออกแบบเคร่ืองจักรอุตสาหกรรม 
6. โปรแกรม Pro Desktop บริษัทใดเปนผูผลิตและพัฒนา (ความรู / ความจํา) 
  ก. บริษัท PTC ประเทศไทย  ข. บริษัท PTC ประเทศญ่ีปุน 
  ค. บริษัท PTC ประเทศอังกฤษ  ง. บริษัท PTC ประเทศสหรัฐอเมริกา 
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7. แถบเคร่ืองมือรูปนอต หมายถึง การทํางานในขอใด (ความรู / ความจํา) 
  ก. หมุนวัตถุ  ข. ประกอบช้ินงาน 
  ค. สรางเพลา ง. สรางงานออกแบบใหม 
8. เคร่ืองมือใดใชสําหรับการวาดรูปส่ีเหล่ียม (ความรู / ความจํา) 
  ก. Rectangle ข. Delete Line Segment 
  ค. Straigh ง. Edges 
9. เคร่ืองมือใดใชสําหรับยืดวัตถุ (ความรู / ความจํา) 
  ก. Project Profile ข. Extrude Profile 
  ค. Revolve Profile ง. Shell Solids 
10. ในการสรางรูปทรงกระบอกตัน แถบเคร่ืองมือใดท่ีใชเปนลําดับสุดทาย (ความรู / ความจํา) 
  ก. Ellipse ข. Circle 
  ค. Project Profile ง. Extrude Profile 
11. เม่ือสรางวัตถุทรงตันแลวตองการเหลาเหล่ียมใหมน ตองใชเคร่ืองมือในขอใดกอน (ความรู / 
   ความจํา) 
  ก. lines ข. Edges 
  ค. Faces ง. Features 
12. กรณีตองการตัดเหล่ียมมากกวา 1 ดาน ตองกดปุมใด (ความรู / ความจํา) 
  ก. Ctrl ข. Shift 
  ค. Alt ง. Tab 
13. การ Save ชิ้นงานท่ีมีนามสกุล *.des เพื่อนําช้ินงานเพื่อไปแกไขปรับปรุงดวย โปรแกรม Pro/ 
   Desktop ตอไปตองส่ัง saveตามขอใด (ความรู / ความจํา) 
  ก. File > save  ข. File > version  
  ค. File > save copy as ง. File > Export > Pro/desktop >ATB file 
14. เม่ือสรางช้ินงานเสร็จแลวตองการเก็บช้ินงานโดยการ save ไวในโปรแกรม นามสกุลไฟลคือ 
   นามสกุลอะไร (ความเขาใจ) 
  ก. นามสกุล .doc  ข. นามสกุล .dot 
  ค. นามสกุล .des ง. นามสกุล .det 
15. หลักการในการสรางวัตถุหมุนรอบแกน คือ ขอใด (ความเขาใจ) 
  ก. สรางแกนเปนเสนตรง  ข. สรางภาพใหมีเสนโคงนอยท่ีสุด 
  ค. กําหนดมุมการหมุนเปน 360 องศา ง. สรางภาพจุดหมุนเปนเสนโคงกอน 
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16. วัตถุชนิดใดท่ีสามารถออกแบบโดยใชหลักการสรางวัตถุหมุนรอบแกนได (การวิเคราะห) 
  ก. เรือ  ข. เจดีย 
  ค. กระเปา ง. กลองส่ีเหล่ียม 
17. ขอใดตอไปนี้กลาวผิด (ความเขาใจ) 
  ก. Shell Solid หมายถึง การเจาะวัตถุ 
  ข. Revolve Profile หมายถึง การหมุนรอบแกน 
  ค. Extrude Profile หมายถึง การทําขอบใหมน 
  ง. Tumble หมายถึง การหมุนภาพอัตโนมัติ 
18. ขอใดตอไปนี้หมายถึงคําส่ังท่ีใชเปนเคร่ืองมือปรับเปล่ียนรูปทรงหมุนรอบแกน (ความรู / 
   ความจํา) 
  ก. Sweep Profile ข. Project Profile 
  ค. Revolve Profile ง. Extrude Profile 
19. การสรางวัตถุทรงแจกันการกําหนดคาของ Revolution ในการหมุนรอบแกนดวยคาเทาไร 
   (ความรู / ความจํา) 
  ก. 90 ข. 180 
  ค. 360 ง. เทาไรก็ได 
20. จงเรียงลําดับข้ันตอนการปรับเปล่ียนรูปทรงโดยการหมุนรอบแกน ขอใดถูกตอง (การวิเคราะห) 
  1 = ใชเคร่ืองมือปรับเปล่ียนรูปทรงหมุนรอบแกน 
  2 = เลือกแกนหมุน 
  3 = ทําใหเกิดรูปทรงท่ีตองการ 
  4 = การออกแบบโครงรางรูปทรง 
  5 = โปรแกรมหมุนแกนท่ีเลือกเปน 360 องศา 
  ก. 4 - 2 -5 - 1 -3 ข. 4 - 2 - 1- 5 – 3 
  ค.  4 - 1 - 5 - 2 - 3 ง. 4 - 5 - 2 - 1- 3 
21. การออกแบบรูปทรงแกวแลวควรทําใน Workplanes ใดเหมาะสมท่ีสุด (ความเขาใจ) 
  ก. Base หรือ Lateral  ข. Base หรือ Frontal 
  ค. Lateral หรือ Frontal ง. ทําใน Workplanes ชนิดใดก็ได 
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22. ขอใดเปนคําส่ังในการสรางของอ (ความรู / ความจํา) 
  ก. Feature  Sweep Profile Along Sketch Path 
  ข. Feature  Sweep Profile Along Helix 
  ค. Feature  Project Profile  Along Helix 
  ง. Feature  Sweep Profile  Along Helix 
23. ใชคําส่ังในขอใดในการสรางเกลียวหรือสปริง (ความรู / ความจํา) 
  ก. คลิกเมาส Feature  Sweep Profile  Along Sketch Path 
  ข. คลิกเมาส Feature  Sweep Profile  Along Helix 
  ค. คลิกเมาส Feature  Revolve Profile 
  ง. คลิกเมาส Feature  Sweep Profile 
24. ขอใดเปนข้ันตอนในการสราง Sketch ใหม (ความรู / ความจํา) 
  ก. เลือกเมนู Workplane New Sketch ข. เลือกเมนู Workplane New Sketch 
  ค. เลือกเมนู Workplane New New ง. เลือกเมนู Workplane  Sketch  New 
25. ในการสรางอิฐบล็อกอันดับแรกของการออกแบบคือขอใด (ความเขาใจ) 
  ก. วาดรูปวงกลม 
  ข. วาดรูปส่ีเหล่ียม 
  ค. วาดเสนตรง 
  ง. วาดท้ังรูปส่ีเหล่ียม วงกลมและเสนตรงพรอมๆ กัน 
26. รูปทรงของอิฐบล็อกควรมีลักษณะอยางไร (ความเขาใจ) 
  ก. ส่ีเหล่ียมจัตุรัส 
  ข. ส่ีเหล่ียมผืนผา 
  ค. ส่ีเหล่ียมทรงใดก็ไดแลวแตความสวยงาม 
  ง. ส่ีเหล่ียมมีลักษณะโคงมน 
27. นักเรียนคิดวาการออกแบบใหผลิตภัณฑควรมีลักษณะเปนอยางไร (การวิเคราะห) 
  ก. สะดวกสบายในการใช ข. ซอมแซมงาย 
  ค. สวยงาม  ง. แข็งแรง 
28. ผูท่ีออกแบบควรมีความรูความเขาใจเร่ืองใดจึงจะทําใหสรางสรรคผลงานออกมาดีท่ีสุด 
   (การวิเคราะห) 
  ก. ศิลปะ ข. การคํานวณ 
  ค. เทคโนโลยี ง. โครงสรางวัสดุ 
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29. ขอใด ไมใชความสําคัญของการออกแบบผลิตภัณฑ (การวิเคราะห) 
  ก. ผลิตภัณฑมีความคงทนและและมีความปลอดภัยในการใชสอย 
  ข. ผลิตภัณฑใหมคลายคลึงกับผลิตภัณฑเดิม 
  ค. ดึงดูดใจ ตรงรสนิยมของผูบริโภค 
  ง. สะดวกในการเลือกใชวัสดุ 
30. เราจะนําโปรแกรม Pro desktop ไปใชประโยชนดานใดบางนอกจากการเรียน (การประยุกตใช) 
  ก. ทําแบบงานนําเสนอ  ข. ใชออกแบบวัตถุท่ีจะสรางกอนทําจริง 
  ค. ใชออกแบบผลิตภัณฑอยางงาย ง. ถูกทุกขอท่ีกลาวมา 
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เฉลยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ 
 

ขอท่ี เฉลย ขอท่ี เฉลย 
1 ค 16 ข 
2 ก 17 ข 
3 ค 18 ค 
4 ค 19 ค 
5 ง 20 ข 
6 ง 21 ข 
7 ง 22 ก 
8 ก 23 ค 
9 ข 24 ก 
10 ง 25 ข 
11 ข 26 ค 
12 ข 27 ก 
13 ค 28 ก 
14 ค 29 ข 
15 ค 30 ง 
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ภาคผนวก ช 
 

-  แบบสอบถามความพึงพอใจ 
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แบบสอบถามความพึงพอใจ 
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เร่ือง การออกแบบผลิตภณัฑโดยใชโปรแกรม Pro/DESKTOP 

สําหรับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

 
คําชี้แจง    ใหทําเคร่ืองหมาย  ในชองระดับท่ีตรงกับความพึงพอใจของทาน เพียงขอเดียว 
 

ระดับความพึงพอใจ 
รายการประเมิน มากท่ีสุด 

(5) 
มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

นอย 
(2) 

นอยท่ีสุด 
(1) 

1. อธิบายเน้ือหาเขาใจงาย      
2. เน้ือหาสอดคลองกับบทเรียน      
3. ภาพสอดคลองกับบทเรียน      
4. กิจกรรมสอดคลองกับบทเรียน      
5. สีสันและรูปสวยงามและเหมาะสม      
6. ความชัดเจนของตัวอักษร      
7. วิธีการใชงานบทเรียนเขาใจงาย       
8. การสาธิตของวีดีโอชัดเจน      
9. นักเรียนสามารถโตตอบกับบทเรียนขณะใชงาน      
10. แบบทดสอบกอนและหลังบทเรียนมีความยากงาย 
 เหมาะสม   

   

11. สามารถเลือกบทเรียนไดตามตองการ      
12. ปริมาณเน้ือหามีความเหมาะสม      
13. บทเรียนมีการนําเสนอท่ีเหมาะสมและนาสนใจ      
14. นักเรียนสามารถทบทวนบทเรียนไดตามความ 
 พอใจ   

   

15. นักเรียนสามารถศึกษาทบทวนบทเรียนนอก 
 หองเรียน   
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ตารางท่ี 6 ผลการวิเคราะหแบบสอบถามความพึงพอใจ บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เร่ือง 
    การออกแบบผลิตภัณฑโดยใชโปรแกรม Pro/DESKTOP สําหรับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 
    วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
ผูเรียน แบบประเมินความพึงพอใจขอท่ี 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1 3 4 4 3 3 4 4 4 5 5 3 3 4 5 5 
2 3 4 4 3 3 5 4 4 5 5 3 3 4 5 5 
3 3 4 5 3 3 4 5 4 5 4 3 3 4 5 5 
4 3 5 5 3 3 4 4 5 4 4 3 4 4 5 5 
5 4 5 5 3 3 5 4 4 4 4 3 4 4 5 5 
6 4 4 5 3 3 5 5 4 4 5 3 4 4 3 5 
7 4 4 5 3 3 5 4 4 5 4 3 5 4 4 5 
8 3 4 5 5 5 5 4 4 4 5 3 4 4 4 5 
9 4 5 4 5 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 

10 3 4 4 4 5 4 5 4 3 4 4 4 4 4 5 
11 3 4 5 4 4 4 4 5 3 4 4 4 4 4 5 
12 3 4 3 5 4 4 4 4 3 5 4 4 4 4 5 
13 3 4 3 3 3 5 5 4 3 5 4 4 4 4 3 
14 4 4 3 3 3 5 4 4 3 4 4 3 4 4 3 
15 5 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 
16 3 4 3 3 3 4 4 4 3 5 4 3 4 5 4 
17 3 5 3 3 3 5 5 4 3 5 4 3 4 5 4 
18 3 4 3 3 3 5 4 5 5 5 4 4 4 5 4 
19 5 5 5 3 3 5 4 4 5 5 4 4 5 5 4 
20 4 3 3 5 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 4 
21 4 3 3 5 5 5 4 4 4 5 4 4 5 5 4 
22 4 3 3 3 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 3 
23 4 3 3 3 4 5 5 3 5 5 5 4 5 5 5 
24 4 3 3 3 4 5 4 3 3 5 5 4 5 5 5 
25 4 3 3 3 5 3 5 3 3 5 5 5 5 5 5 
26 4 3 3 3 3 3 4 3 3 5 5 5 5 5 5 
27 4 4 5 3 3 3 4 3 3 5 5 5 5 5 5 
28 4 5 5 3 3 3 4 3 3 3 5 5 5 5 5 
29 4 4 5 5 3 3 4 3 3 3 5 5 5 5 5 
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ผูเรียน แบบประเมินความพึงพอใจขอท่ี 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

30 3 4 3 5 3 3 4 3 3 3 5 5 5 5 5 
31 3 4 3 3 3 3 5 5 3 3 5 5 5 5 5 
32 3 4 3 3 3 3 4 5 5 3 5 5 5 5 5 
33 3 4 3 3 3 5 4 5 5 3 5 5 5 5 5 
34 3 4 3 3 3 5 5 5 5 3 5 5 5 4 5 
35 4 5 3 3 3 5 4 5 5 3 5 5 5 4 5 
36 3 5 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
37 3 4 5 3 3 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 
38 3 4 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
39 4 4 5 5 3 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 
40 4 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 

X  3.55 4.03 3.85 3.55 3.50 4.35 4.30 4.15 4.05 4.40 4.28 4.25 4.53 4.68 4.65 

S.D. 0.60 0.62 0.95 0.88 0.82 0.80 0.46 0.74 0.93 0.81 0.78 0.74 0.51 0.53 0.66 

 
 สรุป ความพึงพอใจตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เร่ือง การออกแบบผลิตภัณฑโดยใช
โปรแกรม Pro/DESKTOP สําหรับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดมีคาเฉล่ีย
ท้ังหมด 4.14 และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.72 แสดงวาผูเรียนมีความพึงพอใจในระดับพึงพอใจ
มาก 
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ภาคผนวก ซ 
 

-  แผนการจดัการเรียนรู 
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี 1 
 
กลุมสาระการเรียนรู  การงานอาชีพและเทคโนโลยี    ชั้น  มัธยมศึกษาปท่ี 5 
หนวยการเรียนรูท่ี 1  เร่ือง พื้นฐานการใชโปรแกรม    จํานวน  2  ชั่วโมง 
เร่ือง  ความเปนมาของโปรแกรม      จํานวน  1  ชั่วโมง 
 
 
มาตรฐานการเรียนรู 
 ง 2.1 เขาใจเทคโนโลยีและกระบวนการเทคโนโลยี ออกแบบและสรางส่ิงของเคร่ืองใช
หรือวิธีการตามกระบวนการเทคโนโลยีอยางมีความคิดสรางสรรคเลือกใชเทคโนโลยีในทาง
สรางสรรคตอชีวิต สังคม ส่ิงแวดลอม และมีสวนรวมในการจัดการเทคโนโลยีท่ียั่งยืน 
 
ตัวชี้วัด 
 ง 2.1 ม.4-6/1 อธิบายและเช่ือมโยงความสัมพันธระหวางเทคโนโลยีกับศาสตรอ่ืนๆ 
 
สาระสําคัญ 
 โปรแกรม  Pro/DESKTOP เปนโปรแกรมท่ีใชในการออกแบบผลิตภัณฑตางๆ  ท่ีมี
ความสามารถใชในการออกแบบงานชนิด 3 มิติได 
 
สาระการเรียนรู 
 1. ความเปนมาของโปรแกรม Pro/DESKTOP 
 2. ความสามารถของโปรแกรม Pro/DESKTOP 
 3. จุดเดนของโปรแกรม Pro/DESKTOP 
 
จุดประสงคการเรียนรู 
 1. อธิบายความเปนมาของโปรแกรม Pro/DESKTOP ได (K) 
 2. อธิบายความสามารถของโปรแกรม Pro/DESKTOP ได (K) 
 3. บอกจุดเดนของโปรแกรม Pro/DESKTOP ได (K) 
 4. มีทักษะแสวงหาความรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรม Pro/DESKTOP ได (P) 
 5. มีความรับผิดชอบ ความมุงม่ันต้ังใจตอการทํางาน (A) 
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ชิ้นงาน/ภาระงาน 
 1. ใบงานท่ี 1 เร่ือง ความเปนมาของโปรแกรม 
 2. ผลงานจากใบงานท่ี 1 เร่ือง ความเปนมาของโปรแกรม 
 
กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
 ขั้นท่ี 1 ขั้นนําเขาสูบทเรียน 
  1. ผูสอนแจงผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 
  2. ผูเรียนศึกษาคูมือการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
 ขั้นท่ี 2 ขั้นสอน 
  1. ผูเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน จํานวน 30 ขอ เวลา 30 นาที 
  2. ผูเรียนศึกษาเพิ่มเติม เร่ือง ความเปนมาของโปรแกรมบนบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอน 
  3. ผู เรียนรวมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความเปนมาของโปรแกรมบน
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
  4. ผูสอนอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเปนมาของโปรแกรม 
  5. แบงนักเรียนเปนกลุม กลุมละ 3-4 คน เตรียมการสรางช้ินงาน 
  6. ผูเรียนทําแบบฝกหัดประจําหนวย 
 ขั้นท่ี 3 ขั้นวิเคราะหและฝกปฏิบัติ 
  1. ผูเรียนทําใบงานท่ี 1 เรื่อง ความเปนมาของโปรแกรม หนวยการเรียนรูท่ี 1 เร่ือง 
พื้นฐานการใชโปรแกรม 
  2. ใหนักเรียนแลกเปล่ียนใบงานกับเพ่ือน ผูสอนและผูเรียนรวมกันเฉลยใบงาน 
 ขั้นท่ี 4 ขั้นสรุปบทเรียน 
  1. สมาชิกในกลุมรวมกันสรุปเกี่ยวกับความเปนมาของโปรแกรม แลวสงตัวแทน
มาอภิปรายหนาหองเรียน 
  2. ผู เ รียนรวมกับเพื่อนรวมกันเขียนแผนผังความคิดเร่ืองความเปนมาของ
โปรแกรม 
 ขั้นท่ี 5 ขั้นการนําไปใช 
  1. ผูเรียนสามารถคนหาขอมูลเพิ่มเติม เร่ือง ความเปนมาของโปรแกรมได 
  2. ผูเรียนอธิบายและเผยแพรความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับความเปนมาของโปรแกรมแก
ผูอ่ืนได 



มห
าวิท

ยาล
ัยร
าช
ภัฏ
ธน
บุร
ี

167 

ส่ือและแหลงการเรียนรู 
 1. เคร่ืองคอมพิวเตอร 
 2. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หนวยการเรียนรูท่ี 1 เร่ือง พื้นฐานการใชโปรแกรม 
 3. ใบงานท่ี 1 เร่ือง ความเปนมาของโปรแกรม 
 4. หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 
 5. แหลงขอมูลทางอินเทอรเน็ต 
 
การวัดและการประเมินผลการเรียนรู 
 

จุดประสงคการเรียนรู วิธีการ เคร่ืองมือวัด เกณฑการประเมิน 
1. อธิบายความเปนมาของ 
โปรแกรม Pro/DESKTOP 
ได (K) 

1. ทดสอบกอนเรียน 
2. สังเกตพฤติกรรมในการ 
อธิบาย 
3. ตรวจการทําใบงาน 

1. แบบทดสอบกอนเรียน 
(Pre-test) 
2.แบบสังเกตพฤติกรรม 
3.ใบงานประจําแผน 

ไดรอยละ 60 ขึ้นไป 
ถือวา ผาน 

2. อธิบายความสามารถของ 
โปรแกรม Pro/DESKTOP 
ได (K) 

1. ทดสอบกอนเรียน 
2. สังเกตพฤติกรรมในการ 
อธิบาย 
3. ตรวจการทําใบงาน 

1. แบบทดสอบกอนเรียน 
(Pre-test) 
2.แบบสังเกตพฤติกรรม 
3.ใบงานประจําแผน 

ไดรอยละ 60 ขึ้นไป 
ถือวา ผาน 

3. บอกจุดเดนของโปรแกรม 
Pro/DESKTOP ได (K) 

1. ทดสอบกอนเรียน 
2. สังเกตพฤติกรรมในการ 
อธิบาย 
3. ตรวจการทําใบงาน 

1. แบบทดสอบกอนเรียน 
(Pre-test) 
2.แบบสังเกตพฤติกรรม 
3.ใบงานประจําแผน 

ไดรอยละ 60 ขึ้นไป 
ถือวา ผาน 

4. มีทักษะแสวงหาความรู 
เพ่ิมเติมเก่ียวกับโปรแกรม 
Pro/DESKTOP ได (P) 

1. สังเกตการปฏิบัติงาน 
2. ตรวจการทําใบงาน 

1.แบบสังเกตพฤติกรรม 
2.ใบงานประจําแผน 

ไดรอยละ 60 ขึ้นไป 
ถือวา ผาน 

5. มีความรับผิดชอบความมุง 
มั่นต้ังใจตอการทํางาน (A) 

1. สังเกตพฤติกรรมตอ 
ความรับผิดชอบความมุง 
มั่นต้ังใจตอการทํางาน 

- แบบสังเกตพฤติกรรม ไดรอยละ 60 ขึ้นไป 
ถือวา ผาน 
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บันทึกหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
 บันทึกหลังการสอน 
  ผลการสอน นักเรียนสวนใหญสามารถอธิบายความหมาย ความสามารถ จุดเดน
ของโปรแกรมไดอยางถูกตองและทําใบงานท่ีครูกําหนดใหไดถูกตองและครบถวน 
  ปญหา / อุปสรรค  มีนักเ รียนบางคนไมสามารถอธิบายถึงความหมายและ
ความสามารถของโปรแกรมไดอยางชัดเจนจึงทําใหนักเรียนทําใบงานท่ีครูกําหนดใหไมถูกตองและ
ครบถวน 
  ขอเสนอแนะ/แนวทางการแกไขปญหา ใหนักเรียนท่ีไมสามารถทําใบงานท่ีครู
กําหนดใหมาในชวงพักกลางวันเพื่อสอนเสริมและเพิ่มเติมความรูใหกับนักเรียน และบอกถึงสาเหตุ
ท่ีนักเรียนยังไมสามารถอธิบายหรือทํางานท่ีครูกําหนดใหได เนื่องจากนักเรียนติดคุยและเลนกัน
มากเกินไปขาดความรับผิดชอบและต้ังใจในการเรียนอยางไร 
 
 
      ลงช่ือ ..................................................... ผูสอน 
         (นางสาวชัชฎา   รุจิเทศ) 
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แบบบันทึกการสังเกตและประเมินผลพฤติกรรมรายบุคคล 
คร้ังท่ี ................... เร่ือง ................................................................... 

รหัสวิชา ................................ ภาคเรียนท่ี ............... ปการศึกษา ..................... ชั้น .................... 
โรงเรียน ...................................................................... 

 
พฤติกรรม/ระดบัคะแนน 

ความสนใจ
ในการทํา
กิจกรรม 

การมีสวนรวม
ในการแสดง
ความคิดเห็น 

การตอบ
คําถาม 

การยอมรับ
ฟงความ

คิดเห็นผูอื่น 

ทํางานตามที่
ไดรับ

มอบหมาย 

รวม 
ลําดบั
ที ่

ชื่อ-สกุล 

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

 
เกณฑการใหคะแนน 
 ระดับ 3 หมายถึง  มีพฤติกรรมในระดับ ดี 
 ระดับ 2 หมายถึง  มีพฤติกรรมในระดับ ปานกลาง 
 ระดับ 1 หมายถึง  มีพฤติกรรมในระดับ ปรับปรุง 
เกณฑการผาน รอยละ 60  (9 คะแนน) 
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เกณฑการประเมิน คะแนนเต็ม 15 คะแนน 
 คะแนน 13-15  หมายถึง  ดี 
 คะแนน   9-12  หมายถึง  ปานกลาง 
 คะแนน   5-8    หมายถึง  ปรับปรุง 
 
 
 
      ลงช่ือ .................................................... 
                 (.................................................) 
      วันท่ี   ................./................./............... 
         ครูผูสอน / ผูประเมิน 
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี 2 
 
กลุมสาระการเรียนรู  การงานอาชีพและเทคโนโลยี    ชั้น  มัธยมศึกษาปท่ี 5 
หนวยการเรียนรูท่ี 1  เร่ือง พื้นฐานการใชโปรแกรม    จํานวน  2  ชั่วโมง 
เร่ือง  เร่ิมตนการใชงานโปรแกรมและแถบเคร่ืองมือ   จํานวน  1  ชั่วโมง 
 
 

มาตรฐานการเรียนรู 
 ง 2.1 เขาใจเทคโนโลยีและกระบวนการเทคโนโลยี ออกแบบและสรางส่ิงของเคร่ืองใช
หรือวิธีการตามกระบวนการเทคโนโลยีอยางมีความคิดสรางสรรคเลือกใชเทคโนโลยีในทาง
สรางสรรคตอชีวิต สังคม ส่ิงแวดลอม และมีสวนรวมในการจัดการเทคโนโลยีท่ียั่งยืน 
 
ตัวชี้วัด 
 ง 2.1 ม.4-6/2 วิเคราะหระบบเทคโนโลยี 
 
สาระสําคัญ 
 การใชงานโปรแกรม Pro/DESKTOP ใหไดอยางมีประสิทธิภาพนั้น ผูเรียนตองรูจักใช
เคร่ืองมือตางๆ อยางเหมาะสมกับช้ินงาน 
 
สาระการเรียนรู 
 1. การเรียกใชโปรแกรม Pro/DESKTOP 
 2. การเรียกใชแถบเคร่ืองมือมาตรฐานอยางถูกวิธีและนํามาออกแบบผลิตภัณฑ 
 

จุดประสงคการเรียนรู 
 1. เรียกใชโปรแกรม Pro/DESKTOP ได (K) 
 2. อธิบายแถบเคร่ืองมือมาตรฐานได (Standard Toolbar) (K) 
 3. วิเคราะหระบบเทคโนโลยีได (K) 
 4. ใชแถบเคร่ืองมือสรางและปรับแตงรูปทรงได (P) 
 5. มีทักษะในการใชแถบเคร่ืองมือในการออกแบบผลิตภัณฑดวยโปรแกรม  
Pro/DESKTOP ได (P) 
 6. มีความรับผิดชอบ ความมุงม่ันต้ังใจตอการทํางาน (A) 
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ชิ้นงาน/ภาระงาน 
 1. ใบงานท่ี 2 เร่ือง เร่ิมตนการใชงานโปรแกรมและแถบเคร่ืองมือ 
 2. ผลงานจากใบงานท่ี 2 เร่ือง เร่ิมตนการใชงานโปรแกรมและแถบเคร่ืองมือ 
 
กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
 ขั้นท่ี 1 ขั้นนําเขาสูบทเรียน 
  1. ผูสอนแจงผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 
  2. ผูเรียนศึกษาคูมือการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
 ขั้นท่ี 2 ขั้นสอน 
  1. ผูเรียนศึกษาเพิ่มเติม เร่ือง เร่ิมตนการใชงานโปรแกรมและแถบเคร่ืองมือบน
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
  2. ผูเรียนรวมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเร่ิมตนการใชงานโปรแกรมและแถบ
เคร่ืองมือบนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
  3. ผูสอนอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับเร่ิมตนการใชงานโปรแกรมและแถบเคร่ืองมือ 
  4. แบงนักเรียนเปนกลุม กลุมละ 3-4 คน เตรียมการสรางช้ินงาน 
  5. ผูเรียนทําแบบฝกหัดประจําหนวย 
 ขั้นท่ี 3 ขั้นวิเคราะหและฝกปฏิบัติ 
  1. ผูเรียนทําใบงานท่ี 2 เร่ือง เร่ิมตนการใชงานโปรแกรมและแถบเคร่ืองมือ หนวย
การเรียนรูท่ี 1 เร่ือง พื้นฐานการใชโปรแกรม 
  2. ใหนักเรียนแลกเปล่ียนใบงานกับเพ่ือน ผูสอนและผูเรียนรวมกันเฉลยใบงาน 
 ขั้นท่ี 4 ขั้นสรุปบทเรียน 
  1. สมาชิกในกลุมรวมกันสรุปเกี่ยวกับความเปนมาของโปรแกรม แลวสงตัวแทน
มาอภิปรายหนาหองเรียน 
  2. ผู เรียนรวมกับเพื่อนรวมกันเขียนแผนผังความคิดเร่ืองเร่ิมตนการใชงาน
โปรแกรมและแถบเคร่ืองมือ 
 ขั้นท่ี 5 ขั้นการนําไปใช 
  1. ผูเรียนสามารถคนหาขอมูลเพิ่มเติม เร่ือง เร่ิมตนการใชงานโปรแกรมและแถบ
เคร่ืองมือ 
  2. ผูเรียนอธิบายและเผยแพรความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับเร่ิมตนการใชงานโปรแกรม
และแถบเคร่ืองมือแกผูอ่ืนได 
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ส่ือและแหลงการเรียนรู 
 1. เคร่ืองคอมพิวเตอร 
 2. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หนวยการเรียนรูท่ี 1 เร่ือง พื้นฐานการใชโปรแกรม 
 3. ใบงานท่ี 2  เร่ือง เร่ิมตนการใชงานโปรแกรมและแถบเคร่ืองมือ 
 4. หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 
 5. แหลงขอมูลทางอินเทอรเน็ต 
 
การวัดและการประเมินผลการเรียนรู 
 

จุดประสงคการเรียนรู วิธีการ เคร่ืองมือวัด เกณฑการประเมิน 
1. อธิบายความเปนมาของ 
โปรแกรม Pro/DESKTOP 
ได (K) 

1. สังเกตพฤติกรรมในการ 
อธิบาย 
2. ตรวจการทําใบงาน 

1. แบบสังเกตพฤติกรรม 
3.ใบงานประจําแผน 

ไดรอยละ 60 ขึ้นไป 
ถือวา ผาน 

2. อธิบายแถบเครื่องมือ 
มาตรฐานได (Standard  
Toolbar) (K) 

1. สังเกตพฤติกรรมในการ 
อธิบาย 
2. ตรวจการทําใบงาน 

1. แบบสังเกตพฤติกรรม 
2.ใบงานประจําแผน 

ไดรอยละ 60 ขึ้นไป 
ถือวา ผาน 

3. วิเคราะหระบบเทคโนโลยี 
ได (K) 

1. สังเกตพฤติกรรมในการ 
อธิบาย 
2. ตรวจการทําใบงาน 

1. แบบสังเกตพฤติกรรม 
2.ใบงานประจําแผน 

ไดรอยละ 60 ขึ้นไป 
ถือวา ผาน 

4. ใชแถบเครื่องมือสรางและ 
ปรับแตงรูปทรงได (P) 

1. สังเกตการปฏิบัติงาน 
2. ตรวจการทําใบงาน 

1. แบบสังเกตพฤติกรรม 
2.ใบงานประจําแผน 

ไดรอยละ 60 ขึ้นไป 
ถือวา ผาน 

5. มีทักษะในการใชแถบ 
เครื่องมือในการออกแบบ 
ผลิตภัณฑดวยโปรแกรม 
Pro/DESKTOP (P) 

1. สังเกตการปฏิบัติงาน 
2. ตรวจการทําใบงาน 

1. แบบสังเกตพฤติกรรม 
2.ใบงานประจําแผน 

 

6. มีความรับผิดชอบความมุง 
มั่นต้ังใจตอการทํางาน (A) 

1. สังเกตพฤติกรรมตอ 
ความรับผิดชอบความมุง 
มั่นต้ังใจตอการทํางาน 

- แบบสังเกตพฤติกรรม ไดรอยละ 60 ขึ้นไป 
ถือวา ผาน 
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บันทึกหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
 บันทึกหลังการสอน 
  ผลการสอน นักเรียนสวนใหญสามารถเรียกใชโปรแกรมและอธิบายเคร่ืองมือ
มาตรฐาน วิเคราะหการเลือกใชเคร่ืองมือท่ีสามารถนําไปปรับแตงรูปทรงของชิ้นงานในโปรแกรม
ได สามารถทําใบงานท่ีครูกําหนดใหไดถูกตองและครบถวน 
  ปญหา/อุปสรรค มีนักเรียนบางสวนไมสามารถอธิบายเคร่ืองมือมาตรฐาน 
วิเคราะหการเลือกใชเคร่ืองมือท่ีสามารถนําไปปรับแตงรูปทรงของชิ้นงานในโปรแกรมได จึงทํา
นักเรียนทําใบงานท่ีครูกําหนดใหไมถูกตองและครบถวน 
  ขอเสนอแนะ/แนวทางการแกไขปญหา นัดนักเรียนท่ีไมสามารถทําใบงานและ
อธิบายเคร่ืองมือมาตรฐาน วิเคราะหการเรียกใชเคร่ืองมือในช้ินงานตางๆ มาในชวงพักกลางวันเพื่อ
สอนเสริมและเพิ่มเติมความรูใหกับนักเรียน และบอกถึงสาเหตุท่ีนักเรียนไมสามารถอธิบายการใช
เรียกใชและทําใบงานท่ีครูกําหนดใหเนื่องจากนักเรียนยังหวงเลนหวงคุยและขาดความรับผิดชอบ
และต้ังใจในการเรียนอยางไร 
 
 
      ลงช่ือ ..................................................... ผูสอน 
         (นางสาวชัชฎา   รุจิเทศ) 
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แบบบันทึกการสังเกตและประเมินผลพฤติกรรมรายบุคคล 
คร้ังท่ี ................... เร่ือง ................................................................... 

รหัสวิชา ................................ ภาคเรียนท่ี ............... ปการศึกษา ..................... ชั้น .................... 
โรงเรียน ...................................................................... 

 
พฤติกรรม/ระดบัคะแนน 

ความสนใจ
ในการทํา
กิจกรรม 

การมีสวนรวม
ในการแสดง
ความคิดเห็น 

การตอบ
คําถาม 

การยอมรับ
ฟงความ

คิดเห็นผูอื่น 

ทํางานตามที่
ไดรับ

มอบหมาย 

รวม 
ลําดบั
ที ่

ชื่อ-สกุล 

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

 
เกณฑการใหคะแนน 
 ระดับ 3 หมายถึง  มีพฤติกรรมในระดับ ดี 
 ระดับ 2 หมายถึง  มีพฤติกรรมในระดับ ปานกลาง 
 ระดับ 1 หมายถึง  มีพฤติกรรมในระดับ ปรับปรุง 
เกณฑการผาน รอยละ 60  (9 คะแนน) 
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เกณฑการประเมิน คะแนนเต็ม 15 คะแนน 
 คะแนน 13-15  หมายถึง  ดี 
 คะแนน   9-12  หมายถึง  ปานกลาง 
 คะแนน   5-8    หมายถึง  ปรับปรุง 
 
 
 
      ลงช่ือ .................................................... 
                 (.................................................) 
      วันท่ี   ................./................./............... 
         ครูผูสอน / ผูประเมิน 
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี 3 
 
กลุมสาระการเรียนรู  การงานอาชีพและเทคโนโลยี    ชั้น  มัธยมศึกษาปท่ี 5 
หนวยการเรียนรูท่ี 2  เร่ือง พื้นฐานการออกแบบเบ้ืองตน   จํานวน  4  ชั่วโมง 
เร่ือง  การสรางวัตถุทรงตัน      จํานวน  1  ชั่วโมง 
 
 

มาตรฐานการเรียนรู 
 ง 2.1 เขาใจเทคโนโลยีและกระบวนการเทคโนโลยี ออกแบบและสรางส่ิงของเคร่ืองใช
หรือวิธีการตามกระบวนการเทคโนโลยีอยางมีความคิดสรางสรรคเลือกใชเทคโนโลยีในทาง
สรางสรรคตอชีวิต สังคม ส่ิงแวดลอม และมีสวนรวมในการจัดการเทคโนโลยีท่ียั่งยืน 
 
ตัวชี้วัด 
 ง 2.1 ม.4-6/3 สรางและพัฒนาส่ิงของเคร่ืองใชหรือวิธีการ ตามกระบวนการเทคโนโลยี
อยางปลอดภัย โดยถายทอดความคิดเปนภาพฉายและแบบจําลองเพื่อนําไปสูการสรางช้ินงานหรือ
ถายทอดความคิด ของวิธีการเปนแบบจําลองความคิดและการรายงานผลโดยใชซอฟทแวรชวยใน
การออกแบบหรือนําเสนอผลงาน 
 
สาระสําคัญ 
 การสรางวัตถุทรงตัน : Solid Objects เปนตนแบบของการข้ึนรูปสรางช้ินงานช้ินอ่ืนๆ 
 
สาระการเรียนรู 
 ออกแบบวัตถุทรงตัน ปรับเปล่ียนขนาดและรูปแบบของวัตถุทรงตันได จากการใช
เคร่ืองมือ Solid Objects 
 

จุดประสงคการเรียนรู 
 1. อธิบายเคร่ืองมือท่ีใชในการออกแบบวัตถุทรงตันได (K) 
 2. บอกวิธีปรับเปล่ียนขนาดและรูปแบบวัตถุทรงตันได (K) 
 3. ระบุช่ือและอธิบายลักษณะมุมมองท่ีใชในการออกแบบท่ีสําคัญได (K) 
 4. ออกแบบวัตถุทรงตันได (P) 
 5. มีความรับผิดชอบ ความมุงม่ันต้ังใจตอการทํางาน (A) 
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ชิ้นงาน/ภาระงาน 
 1. ใบงานท่ี 3 เร่ือง การสรางวัตถุทรงตัน 
 2. ผลงานนักเรียนการสรางวัตถุทรงตัน : Solid Objects จากใบงานท่ี 3 เร่ือง การสรางวัตถุ
ทรงตัน 
 
กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
 ขั้นท่ี 1 ขั้นนําเขาสูบทเรียน 
  1. ผูสอนแจงผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 
  2. ผูเรียนศึกษาคูมือการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
 ขั้นท่ี 2 ขั้นสอน 
  1. ผูเรียนศึกษาเพิ่มเติม เร่ือง การสรางวัตถุทรงตัน : Solid Objects บนบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน 
  2. ผูเรียนรวมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเร่ือง การสรางวัตถุทรงตัน : Solid 
Objects บนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
  3. ผูสอนอธิบายเพิ่มเติมและสาธิตวิธีการสรางวัตถุทรงตัน ดวยเคร่ืองมือ Solid 
Objects โดยใชโปรแกรม Pro/DESKTOP ใหแกผูเรียน 
  4. แบงนักเรียนเปนกลุม กลุมละ 3-4 คน เตรียมการสรางช้ินงาน 
  5. ผูเรียนทําแบบฝกหัดประจําหนวย 
 ขั้นท่ี 3 ขั้นวิเคราะหและฝกปฏิบัติ 
  1. ผูเรียนทําใบงานท่ี 3 เร่ือง การสรางวัตถุทรงตัน หนวยการเรียนรูท่ี 2 เร่ือง 
พื้นฐานการออกแบบเบ้ืองตน 
  2. ใหนักเรียนแลกเปล่ียนใบงานกับเพ่ือน ผูสอนและผูเรียนรวมกันเฉลยใบงาน 
 ขั้นท่ี 4 ขั้นสรุปบทเรียน 
  1. สมาชิกในกลุมรวมกันสรุปเกี่ยวกับการสรางวัตถุทรงตันแลวสงตัวแทน
นําเสนอผลงานของตนเองบนจอภาพผานโปรเจคเตอรหนาหองเรียน 
  2. ผูเรียนรวมกับเพ่ือนๆ รวมกันอภิปรายเกี่ยวกับช้ินงาน 
 ขั้นท่ี 5 ขั้นการนําไปใช 
  1. ผูเรียนสามารถคนหาขอมูลเพิ่มเติม และออกแบบรูปทรงของวัตถุทรงตันท่ี
แตกตางจากใชบทเรียน เร่ือง การสรางวัตถุทรงตัน 
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  2. ผูเรียนอธิบายและเผยแพรความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับการสรางวัตถุทรงตันแกผูอ่ืน
ได 
 
ส่ือและแหลงการเรียนรู 
 1. เคร่ืองคอมพิวเตอรจอภาพ โปรเจคเตอร 
 2. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หนวยการเรียนรูท่ี 1 เร่ือง พื้นฐานการใชโปรแกรม 
 3. ใบงานท่ี 3  เร่ือง การสรางวัตถุทรงตัน 
 4. หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 
 5. แหลงขอมูลทางอินเทอรเน็ต 
 
การวัดและการประเมินผลการเรียนรู 
 

จุดประสงคการเรียนรู วิธีการ เคร่ืองมือวัด เกณฑการประเมิน 
1. อธิบายเครื่องมือที่ใชใน 
การออกแบบวัตถุทรงตันได  
(K) 

1. สังเกตพฤติกรรมในการ 
อธิบาย 
2. ประเมินคุณภาพช้ินงาน 

1. แบบสังเกตพฤติกรรม 
2.ใบงานประจําแผน 
3. แบบประเมินคุณภาพ 
ช้ินงาน 

ไดรอยละ 60 ขึ้นไป 
ถือวา ผาน 

2. บอกวิธีปรับเปล่ียนขนาด 
และรูปแบบวัตถุทรงตันได 
(K) 

1. สังเกตพฤติกรรมในการ 
อธิบาย 
2. ประเมินคุณภาพช้ินงาน 

1. แบบสังเกตพฤติกรรม 
2.ใบงานประจําแผน 
3. แบบประเมินคุณภาพ 
ช้ินงาน 

ไดรอยละ 60 ขึ้นไป 
ถือวา ผาน 

3. ระบุช่ือและอธิบาย 
ลักษณะมุมมองที่ใชในการ 
ออกแบบที่สําคัญได (K) 

1. สังเกตพฤติกรรมในการ 
อธิบาย 
2. ประเมินคุณภาพช้ินงาน 

1. แบบสังเกตพฤติกรรม 
2.ใบงานประจําแผน 
3. แบบประเมินคุณภาพ 
ช้ินงาน 

ไดรอยละ 60 ขึ้นไป 
ถือวา ผาน 

4. ออกแบบวัตถุทรงตันได  
(P) 

1. สังเกตพฤติกรรมในการ 
ปฏิบัติงานกลุม 
2. ประเมินคุณภาพช้ินงาน 

1. แบบสังเกตพฤติกรรม 
2.ใบงานประจําแผน 
3. แบบประเมินการให 
คะแนนช้ินงาน 

ไดรอยละ 60 ขึ้นไป 
ถือวา ผาน 

5. มีความรับผิดชอบความมุง 
มั่นต้ังใจตอการทํางาน (A) 

1. สังเกตพฤติกรรมตอ 
ความรับผิดชอบความมุง 
มั่นต้ังใจตอการทํางาน 

- แบบสังเกตพฤติกรรม ไดรอยละ 60 ขึ้นไป 
ถือวา ผาน 
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บันทึกหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
 บันทึกหลังการสอน 
  ผลการสอน นักเรียนสวนใหญอธิบายการใชเคร่ืองมือในการออกแบบวัตถุทรงตัน
ได มีทักษะในการปรับเปล่ียนรูปทรงสรางรูปทรงตันไดอยางสวยงามตามใบงานท่ีครูกําหนดใหได 
  ปญหา/อุปสรรค มีนักเรียนบางสวนไมสามารถอธิบายการใชเคร่ืองมือในการ
ออกแบบวัตถุทรงตันปรับเปล่ียนรูปทรงสรางรูปทรงตัน ยังขาดทักษะในการออกแบบรูปทรงตัน
ใหเกิดความสวยงามตามใบงานท่ีครูกําหนดใหได 
  ขอเสนอแนะ/แนวทางการแกไขปญหา ใหนักเรียนท่ีไมสามารถออกแบบช้ินงาน
ตามใบงานท่ีครูกําหนดใหไดมาในชวงพักกลางวัน เวลาเลิกเรียนตอนเย็นหรือชวงเวลาท่ีเหลือจาก
ชั่วโมงสอน เพื่อสอนเสริมอธิบายเพิ่มเติมใหนักเรียนเขาใจ และบอกถึงสาเหตุท่ีนักเรียนไมสามารถ
ทําตามใบงานท่ีครูกําหนดใหได เนื่องจากนักเรียนยังขาดทักษะและจินตนาการในการสรางรูปทรง
นั้นอยางไร 
 
 
      ลงช่ือ ..................................................... ผูสอน 
         (นางสาวชัชฎา   รุจิเทศ) 
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แบบประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุม 
กลุม ...................................................................................... 

สมาชิกในกลุม 1. ................................................... 2. ..................................................  
  3. ................................................... 4. .................................................. 
  5. ................................................... 6. .................................................. 
 
คําชี้แจง:  ใหทําเคร่ืองหมาย ลงในชองรายการสังเกตพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติ 

คะแนน 
พฤติกรรมที่สังเกต 

3 2 1 
1. มีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น    
2. มีความกระตือรือรนในการทํางาน    
3. รับผิดชอบในงานท่ีไดรับมอบหมาย    
4. มีข้ันตอนในการทํางานอยางเปนระบบ    
5. ใชเวลาในการทํางานอยางเหมาะสม    

รวม    

 
เกณฑการใหคะแนน 
  พฤติกรรมที่ทําเปนประจํา ให  3  คะแนน 
  พฤติกรรมที่ทําเปนบางคร้ัง ให  2  คะแนน 
  พฤติกรรมที่ทํานอยคร้ัง  ให  1  คะแนน 
 
เกณฑการใหคะแนน 
  ชวงคะแนน  ระดับคุณภาพ 
  13-15   ดี 
  8-12   ปานกลาง 
  5-7   ปรับปรุง 
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แบบสังเกตความสนใจและความตั้งใจในการทํากิจกรรมของนักเรียน 
กลุม ...................................................................................... 

สมาชิกในกลุม 1. ................................................... 2. ..................................................  
  3. ................................................... 4. .................................................. 
  5. ................................................... 6. .................................................. 
 
คําชี้แจง:  ใหทําเคร่ืองหมาย ลงในชองรายการสังเกตพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติ 

รายการ ปฏิบัติ ไมปฏิบัติ 
1. เริ่มตนงานท่ีไดรับมอบหมายทันที   
2. ทํางานเสร็จเรียบรอยตามเวลาท่ีกําหนด   
3. ขอคําแนะนําจากครูหรือเพ่ือเม่ือไมเขาใจ   
4. ทํากิจกรรมดวยความสนุกสนานและเต็มใจ   
5. มีสวนรวมในการทํากิจกรรมอยางสมํ่าเสมอ   
6. ชวยเหลือแนะนําเพื่อนในการทํากิจกรรมตามสมควร   
7. สนใจศึกษาหาความรูเพ่ิมเติมดวยตนเอง   

รวมคะแนน   

 
หมายเหตุ 
 1. ขอใดท่ีนักเรียนปฏิบัติ ไดคะแนน 1 คะแนน ไมปฏิบัติ ไดคะแนน 0 คะแนน 
 2. เกณฑการประเมินจากแบบสังเกตอาจกําหนด ดังนี้ 
  7  คะแนน ดีมาก 
  5-6  คะแนน ดี 
  3-4  คะแนน พอใช 
  1-2  คะแนน ควรปรับปรุง 
 3. ครูอาจสุมเลือกนักเรียนเทาท่ีสามารถสังเกตไดในการสังเกตแตละคร้ังโดยหมุนเวียนไป
จนครบทุกคนในหอง 
 
 
 
 



มห
าวิท

ยาล
ัยร
าช
ภัฏ
ธน
บุร
ี

183 

แบบบันทึกคะแนนการปฏิบตัิงาน 
กลุม ...................................................................................... 

สมาชิกในกลุม 1. ................................................... 2. ..................................................  
  3. ................................................... 4. .................................................. 
  5. ................................................... 6. .................................................. 
 
คําชี้แจง:  ใหทําเคร่ืองหมาย ลงในชองรายการสังเกตพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติ 

ทําไดครบ
ทุกขอ 

ทันเวลา ความ
สวยงาม 

ความคิด
สรางสรรค 

รวม รอยละ ที่ ชื่อ-สกุล 

5 5 5 5 20  
1        
2        
3        
4        
5        

คาเฉลี่ย       

 
 
 
      ลงช่ือ .................................................... 
                 (.................................................) 
      วันท่ี   ................./................./............... 
         ครูผูสอน / ผูประเมิน 
 
 
 
 
 
 
 



มห
าวิท

ยาล
ัยร
าช
ภัฏ
ธน
บุร
ี

184 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี 4 
 
กลุมสาระการเรียนรู  การงานอาชีพและเทคโนโลยี    ชั้น  มัธยมศึกษาปท่ี 5 
หนวยการเรียนรูท่ี 2  เร่ือง พื้นฐานการออกแบบเบ้ืองตน   จํานวน  4  ชั่วโมง 
เร่ือง  การตัดมุมท่ีมีลักษณะมนกลม     จํานวน  1  ชั่วโมง 
 
 

มาตรฐานการเรียนรู 
 ง 2.1 เขาใจเทคโนโลยีและกระบวนการเทคโนโลยี ออกแบบและสรางส่ิงของเคร่ืองใช
หรือวิธีการตามกระบวนการเทคโนโลยีอยางมีความคิดสรางสรรคเลือกใชเทคโนโลยีในทาง
สรางสรรคตอชีวิต สังคม ส่ิงแวดลอม และมีสวนรวมในการจัดการเทคโนโลยีท่ียั่งยืน 
 
ตัวชี้วัด 
 ง 2.1 ม.4-6/3 สรางและพัฒนาส่ิงของเคร่ืองใชหรือวิธีการ ตามกระบวนการเทคโนโลยี
อยางปลอดภัย โดยถายทอดความคิดเปนภาพฉายและแบบจําลองเพื่อนําไปสูการสรางช้ินงานหรือ
ถายทอดความคิด ของวิธีการเปนแบบจําลองความคิดและการรายงานผลโดยใชซอฟทแวรชวยใน
การออกแบบหรือนําเสนอผลงาน 
 
สาระสําคัญ 
 การตัดมุมท่ีมีลักษณะมนกลม: Round Edges เปนตนแบบของการตัดมุมในลักษณะตางๆ 
ท่ีนําไปใชประโยชนในการสรางช้ินงานช้ินอ่ืนๆ ได 
 
สาระการเรียนรู 
 การตัดมุมวัตถุท่ีออกแบบข้ึน ใชหลักการของการเลือกเสนขอบมุม หรือดานท่ีตองการแลว
ใชคําส่ังการตัดมุม (Round Edges) จะชวยใหชิ้นงานมีความสวยงามมากข้ึน 
 

จุดประสงคการเรียนรู 
 1. ระบุช่ือและอธิบายลักษณะมุมมองท่ีใชในการออกแบบท่ีสําคัญได (K) 
 2. ระบุเคร่ืองมือท่ีใชในการปรับวัตถุใหมีขนาดพอดีกับพื้นท่ีออกแบบได (K) 
 3. ตัดมุมวัตถุแบบโคงมนและแบบเหล่ียมได (P) 
 4. มีความรับผิดชอบ ความมุงม่ันต้ังใจตอการทํางาน (A) 
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ชิ้นงาน/ภาระงาน 
 1. ใบงานท่ี 4 เร่ือง การตัดมุมท่ีมีลักษณะมนกลม 
 2. ผลงานนักเรียนจากใบงานท่ี 4 เร่ือง การตัดมุมท่ีมีลักษณะมนกลม 
 
กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
 ขั้นท่ี 1 ขั้นนําเขาสูบทเรียน 
  1. ผูสอนแจงผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 
  2. ผูเรียนศึกษาคูมือการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
 ขั้นท่ี 2 ขั้นสอน 
  1. ผู เ รียนศึกษาเพิ่มเติม  เ ร่ือง  การตัดมุมท่ีมีลักษณะมนกลม  จากบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน 
  2. ผูเรียนรวมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเลือกใชเคร่ืองในการตัดมุมท่ีมี
ลักษณะมนกลมใหกับช้ินงานบนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
  3. ผูสอนอธิบายเพิ่มเติมและสาธิตวิธีการตัดมุมท่ีมีลักษณะมนกลม ใหกับช้ินงาน
โดยใชโปรแกรม Pro/DESKTOP ใหแกผูเรียน 
  4. แบงนักเรียนเปนกลุม กลุมละ 3-4 คน เตรียมการสรางช้ินงาน 
  5. ผูเรียนทําแบบฝกหัดประจําหนวย 
 ขั้นท่ี 3 ขั้นวิเคราะหและฝกปฏิบัติ 
  1. ผูเรียนทําใบงานท่ี 4 เร่ือง การตัดมุมท่ีมีลักษณะมนกลม หนวยการเรียนรูท่ี 2 
เร่ือง พื้นฐานการออกแบบเบ้ืองตน 
  2. ผูเรียนเลือกใชเคร่ืองมือและวิธีทําการสรางช้ินงานการตัดมุมท่ีมีลักษณะมน
กลมและแบบเหล่ียม 
  3. ผูสอนเขาไปซักถามวิธีการเลือกใชเคร่ืองมือและวิธีการสรางช้ินงานของผูเรียน
ตามใบงานท่ี 4 เร่ือง การตัดมุมท่ีมีลักษณะมนกลม 
 ขั้นท่ี 4 ขั้นสรุปบทเรียน 
  1. สมาชิกในกลุมรวมกันสรุปเกี่ยวกับวิธีการสรางช้ินงานการเลือกใชเคร่ืองมือ
การตัดมุมท่ีมีลักษณะมนกลม  แลวสงตัวแทนนําเสนอผลงานของตนเองบนจอภาพผาน
โปรเจคเตอรหนาหองเรียน 
  2. ผูเรียนรวมกับเพ่ือนๆ รวมกันอภิปรายเกี่ยวกับช้ินงานของแตละกลุม 
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 ขั้นท่ี 5 ขั้นการนําไปใช 
  1. ผูเรียนสามารถคนหาขอมูลเพ่ิมเติม และออกแบบช้ินงานการตัดมุมท่ีมีลักษณะ
มนกลมและแบบเหล่ียมในรูปแบบอ่ืนๆ ท่ีแตกตางกัน 
  2. ผูเรียนอธิบายและเผยแพรความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับการตัดมุมท่ีมีลักษณะมนกลม
แกผูอ่ืนได 
 
ส่ือและแหลงการเรียนรู 
 1. เคร่ืองคอมพิวเตอรจอภาพ โปรเจคเตอร 
 2. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หนวยการเรียนรูท่ี 2 เร่ือง พื้นฐานการออกแบบเบ้ืองตน 
 3. ใบงานท่ี 4  เร่ือง การตัดมุมท่ีมีลักษณะมนกลม 
 4. หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 
 5. แหลงขอมูลทางอินเทอรเน็ต 
 
การวัดและการประเมินผลการเรียนรู 
 

จุดประสงคการเรียนรู วิธีการ เคร่ืองมือวัด เกณฑการประเมิน 
1. ระบุช่ือและอธิบาย 
ลักษณะมุมมองที่ใชในการ 
ออกแบบที่สําคัญได (K) 

1. สังเกตพฤติกรรมในการ 
อธิบาย 
2. ประเมินคุณภาพช้ินงาน 

1. แบบสังเกตพฤติกรรม 
2.ใบงานประจําแผน 
3. แบบประเมินคุณภาพ 
ช้ินงาน 

ไดรอยละ 60 ขึ้นไป 
ถือวา ผาน 

2. ระบุเครื่องมือที่ใชในการ 
ปรับวัตถุใหมีขนาดพอดีกับ 
พื้นที่ออกแบบได (K) 

1. สังเกตพฤติกรรมในการ 
อธิบาย 
2. ประเมินคุณภาพช้ินงาน 

1. แบบสังเกตพฤติกรรม 
2.ใบงานประจําแผน 
3. แบบประเมินคุณภาพ 
ช้ินงาน 

ไดรอยละ 60 ขึ้นไป 
ถือวา ผาน 

3. ตัดมุมวัตถุแบบโคงมน 
และแบบเหล่ียมได (P) 

1. สังเกตพฤติกรรมในการ 
ปฏิบัติงานกลุม 
2. ประเมินคุณภาพช้ินงาน 

1. แบบสังเกตพฤติกรรม 
2.ใบงานประจําแผน 
3. แบบประเมินการให 
คะแนนช้ินงาน 

ไดรอยละ 60 ขึ้นไป 
ถือวา ผาน 

4. มีความรับผิดชอบความมุง 
มั่นต้ังใจตอการทํางาน (A) 

1. สังเกตพฤติกรรมตอ 
ความรับผิดชอบความมุง 
มั่นต้ังใจตอการทํางาน 

- แบบสังเกตพฤติกรรม ไดรอยละ 60 ขึ้นไป 
ถือวา ผาน 
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บันทึกหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
 บันทึกหลังการสอน 
  ผลการสอน นักเรียนสวนใหญสามารถเลือกใชและอธิบายเคร่ืองมือท่ีใชในการตัด
มุมท่ีมีลักษณะมนกลมและแบบเหล่ียม ตามใบงานท่ีครูกําหนดไดอยางสวยงาม 
  ปญหา/อุปสรรค มีนักเรียนบางสวนไมสามารถเลือกใชและอธิบายเครื่องมือท่ีใช
ในการตัดมุมท่ีมีลักษณะมนกลมและแบบเหล่ียม ตามใบงานท่ีครูกําหนดไดอยางสวยงามและยัง
ขาดความต้ังใจในการมุงม่ันทํางานตามท่ีครูกําหนดให 
  ขอเสนอแนะ/แนวทางการแกไขปญหา ใหนักเรียนท่ียังขาดความต้ังใจและความ
มุงม่ันในการทํางานตามท่ีครูกําหนดใหมาสอนเสริมและเพิ่มเติมในชวงเวลาพักกลางวัน เวลาเลิก
เรียนตอนเย็นหรือชวงเวลาท่ีเหลือจากช่ัวโมงสอน และบอกถึงสาเหตุของการทํางานท่ียังไมประสบ
ผลสําเร็จ เนื่องจากนักเรียนไมสนใจในการฟงหรือมีความกระตือรือรนท่ีจะสรางช้ินงานตามท่ีครู
กําหนด ไมรูจักทบทวนบทเรียนนั้นๆ 
 
 
 
      ลงช่ือ ..................................................... ผูสอน 
         (นางสาวชัชฎา   รุจิเทศ) 
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แบบประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุม 
กลุม ...................................................................................... 

สมาชิกในกลุม 1. ................................................... 2. ..................................................  
  3. ................................................... 4. .................................................. 
  5. ................................................... 6. .................................................. 
 
คําชี้แจง:  ใหทําเคร่ืองหมาย ลงในชองรายการสังเกตพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติ 

คะแนน 
พฤติกรรมที่สังเกต 

3 2 1 
1. มีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น    
2. มีความกระตือรือรนในการทํางาน    
3. รับผิดชอบในงานท่ีไดรับมอบหมาย    
4. มีข้ันตอนในการทํางานอยางเปนระบบ    
5. ใชเวลาในการทํางานอยางเหมาะสม    

รวม    

 
เกณฑการใหคะแนน 
  พฤติกรรมที่ทําเปนประจํา ให  3  คะแนน 
  พฤติกรรมที่ทําเปนบางคร้ัง ให  2  คะแนน 
  พฤติกรรมที่ทํานอยคร้ัง  ให  1  คะแนน 
 
เกณฑการใหคะแนน 
  ชวงคะแนน  ระดับคุณภาพ 
  13-15   ดี 
  8-12   ปานกลาง 
  5-7   ปรับปรุง 
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แบบสังเกตความสนใจและความตั้งใจในการทํากิจกรรมของนักเรียน 
กลุม ...................................................................................... 

สมาชิกในกลุม 1. ................................................... 2. ..................................................  
  3. ................................................... 4. .................................................. 
  5. ................................................... 6. .................................................. 
 
คําชี้แจง:  ใหทําเคร่ืองหมาย ลงในชองรายการสังเกตพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติ 

รายการ ปฏิบัติ ไมปฏิบัติ 
1. เริ่มตนงานท่ีไดรับมอบหมายทันที   
2. ทํางานเสร็จเรียบรอยตามเวลาท่ีกําหนด   
3. ขอคําแนะนําจากครูหรือเพ่ือเม่ือไมเขาใจ   
4. ทํากิจกรรมดวยความสนุกสนานและเต็มใจ   
5. มีสวนรวมในการทํากิจกรรมอยางสมํ่าเสมอ   
6. ชวยเหลือแนะนําเพื่อนในการทํากิจกรรมตามสมควร   
7. สนใจศึกษาหาความรูเพ่ิมเติมดวยตนเอง   

รวมคะแนน   

 
หมายเหตุ 
 1. ขอใดท่ีนักเรียนปฏิบัติ ไดคะแนน 1 คะแนน ไมปฏิบัติ ไดคะแนน 0 คะแนน 
 2. เกณฑการประเมินจากแบบสังเกตอาจกําหนด ดังนี้ 
  7  คะแนน ดีมาก 
  5-6  คะแนน ดี 
  3-4  คะแนน พอใช 
  1-2  คะแนน ควรปรับปรุง 
 3. ครูอาจสุมเลือกนักเรียนเทาท่ีสามารถสังเกตไดในการสังเกตแตละคร้ังโดยหมุนเวียนไป
จนครบทุกคนในหอง 
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แบบบันทึกคะแนนการปฏิบตัิงาน 
กลุม ...................................................................................... 

สมาชิกในกลุม 1. ................................................... 2. ..................................................  
  3. ................................................... 4. .................................................. 
  5. ................................................... 6. .................................................. 
 
คําชี้แจง:  ใหทําเคร่ืองหมาย ลงในชองรายการสังเกตพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติ 

ทําไดครบ
ทุกขอ 

ทันเวลา ความ
สวยงาม 

ความคิด
สรางสรรค 

รวม รอยละ ที่ ชื่อ-สกุล 

5 5 5 5 20  
1        
2        
3        
4        
5        

คาเฉลี่ย       

 
 
 
      ลงช่ือ .................................................... 
                 (.................................................) 
      วันท่ี   ................./................./............... 
         ครูผูสอน / ผูประเมิน 
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี 5 
 
กลุมสาระการเรียนรู  การงานอาชีพและเทคโนโลยี    ชั้น  มัธยมศึกษาปท่ี 5 
หนวยการเรียนรูท่ี 2  เร่ือง พื้นฐานการออกแบบเบ้ืองตน   จํานวน  4  ชั่วโมง 
เร่ือง  การตัดมุมท่ีมีลักษณะแบบเหล่ียมท้ังสองขาง    จํานวน  1  ชั่วโมง 
 
 

มาตรฐานการเรียนรู 
 ง 2.1 เขาใจเทคโนโลยีและกระบวนการเทคโนโลยี ออกแบบและสรางส่ิงของเคร่ืองใช
หรือวิธีการตามกระบวนการเทคโนโลยีอยางมีความคิดสรางสรรคเลือกใชเทคโนโลยีในทาง
สรางสรรคตอชีวิต สังคม ส่ิงแวดลอม และมีสวนรวมในการจัดการเทคโนโลยีท่ียั่งยืน 
 
ตัวชี้วัด 
 ง 2.1 ม.4-6/3 สรางและพัฒนาส่ิงของเคร่ืองใชหรือวิธีการ ตามกระบวนการเทคโนโลยี
อยางปลอดภัย โดยถายทอดความคิดเปนภาพฉายและแบบจําลองเพื่อนําไปสูการสรางช้ินงานหรือ
ถายทอดความคิด ของวิธีการเปนแบบจําลองความคิดและการรายงานผลโดยใชซอฟทแวรชวยใน
การออกแบบหรือนําเสนอผลงาน 
 
สาระสําคัญ 
 การตัดมุมท่ีมีลักษณะแบบเหล่ียมท้ังสองขาง: Round Edges เปนทักษะการใชเคร่ืองมือ
รวมกับแปนพิมพในการปฏิบัติงานใหประสบความสําเร็จไดโดยงาย 
 
สาระการเรียนรู 
 การตัดมุมวัตถุท่ีออกแบบข้ึน ใชหลักการของการเลือกเสนขอบมุมท้ังสองดานแลวใชคําส่ัง
การตัดมุมแบบเหล่ียม (Round Edges) จะชวยใหชิ้นงานมีความสวยงามมากข้ึน 
 

จุดประสงคการเรียนรู 
 1. ระบุช่ือและอธิบายลักษณะมุมมองท่ีใชในการออกแบบท่ีสําคัญได (K) 
 2. ระบุเคร่ืองมือท่ีใชในการปรับวัตถุใหมีขนาดพอดีกับพื้นท่ีออกแบบได (K) 
 3. ตัดมุมวัตถุแบบโคงมนและแบบเหล่ียมท้ังสองขางได (P) 
 4. มีความรับผิดชอบ ความมุงม่ันต้ังใจตอการทํางาน (A) 
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ชิ้นงาน/ภาระงาน 
 1. ใบงานท่ี 5 เร่ือง การตัดมุมท่ีมีลักษณะแบบเหล่ียมท้ังสองขาง 
 2. ผลงานนักเรียนจากใบงานท่ี 5 เร่ือง การตัดมุมท่ีมีลักษณะแบบเหล่ียมท้ังสองขาง 
 
กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
 ขั้นท่ี 1 ขั้นนําเขาสูบทเรียน 
  1. ผูสอนแจงผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 
  2. ผูเรียนศึกษาคูมือการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
 ขั้นท่ี 2 ขั้นสอน 
  1. ผูเรียนศึกษาเพ่ิมเติม เรื่อง การตัดมุมท่ีมีลักษณะแบบเหล่ียมท้ังสองขางจาก
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
  2. ผูเรียนรวมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเลือกใชเคร่ืองในการตัดมุมท่ีมี
ลักษณะแบบเหล่ียมท้ังสองขางใหกับช้ินงานบนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
  3. ผูสอนอธิบายเพิ่มเติมและสาธิตการใชเคร่ืองมือในการตัดมุมท่ีมีลักษณะแบบ
เหล่ียมทั้งสองขางใหกับช้ินงานโดยใชโปรแกรม Pro/DESKTOP ใหแกผูเรียน 
  4. แบงนักเรียนเปนกลุม กลุมละ 3-4 คน เตรียมการสรางช้ินงาน 
  5. ผูเรียนทําแบบฝกหัดประจําหนวย 
 ขั้นท่ี 3 ขั้นวิเคราะหและฝกปฏิบัติ 
  1. ผูเรียนทําใบงานท่ี 5 เร่ือง การตัดมุมท่ีมีลักษณะแบบเหล่ียมท้ังสองขาง หนวย
การเรียนรูท่ี 2 เร่ือง พื้นฐานการออกแบบเบ้ืองตน 
  2. ผูเรียนเลือกใชเคร่ืองมือและวิธีทําการสรางช้ินงานการตัดมุมท่ีมีลักษณะโคงมน
และแบบเหล่ียมท้ังสองขาง 
  3. ผูสอนเขาไปซักถามวิธีการเลือกใชเคร่ืองมือและวิธีการสรางช้ินงานของผูเรียน
ตามใบงานท่ี 5 เร่ือง การตัดมุมท่ีมีลักษณะแบบเหล่ียมท้ังสองขาง 
 ขั้นท่ี 4 ขั้นสรุปบทเรียน 
  1. สมาชิกในกลุมรวมกันสรุปเกี่ยวกับวิธีการสรางช้ินงานการเลือกใชเคร่ืองมือ
การตัดมุมท่ีมีลักษณะแบบเหล่ียมท้ังสองขาง แลวสงตัวแทนนําเสนอผลงานของตนเองบนจอภาพ
ผานโปรเจคเตอรหนาหองเรียน 
  2. ผูเรียนรวมกับเพ่ือนๆ รวมกันอภิปรายเกี่ยวกับช้ินงานของแตละกลุม 
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 ขั้นท่ี 5 ขั้นการนําไปใช 
  1. ผูเรียนสามารถคนหาขอมูลเพ่ิมเติม และออกแบบช้ินงานการตัดมุมท่ีมีลักษณะ
แบบเหล่ียมท้ังสองขางในรูปแบบอ่ืนๆ ท่ีแตกตางกัน 
  2. ผูเรียนอธิบายและเผยแพรความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับการตัดมุมท่ีมีลักษณะแบบ
เหล่ียมท้ังสองขางแกผูอ่ืนได 
 
ส่ือและแหลงการเรียนรู 
 1. เคร่ืองคอมพิวเตอรจอภาพ โปรเจคเตอร 
 2. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หนวยการเรียนรูท่ี 2 เร่ือง พื้นฐานการออกแบบเบ้ืองตน 
 3. ใบงานท่ี 5 เร่ือง การตัดมุมท่ีมีลักษณะแบบเหล่ียมท้ังสองขาง 
 4. หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 
 5. แหลงขอมูลทางอินเทอรเน็ต 
 
การวัดและการประเมินผลการเรียนรู 
 

จุดประสงคการเรียนรู วิธีการ เคร่ืองมือวัด เกณฑการประเมิน 
1. ระบุช่ือและอธิบาย 
ลักษณะมุมมองที่ใชในการ 
ออกแบบที่สําคัญได (K) 

1. สังเกตพฤติกรรมในการ 
อธิบาย 
2. ประเมินคุณภาพช้ินงาน 

1. แบบสังเกตพฤติกรรม 
2.ใบงานประจําแผน 
3. แบบประเมินคุณภาพ 
ช้ินงาน 

ไดรอยละ 60 ขึ้นไป 
ถือวา ผาน 

2. ระบุเครื่องมือที่ใชในการ 
ปรับวัตถุใหมีขนาดพอดีกับ 
พื้นที่ออกแบบได (K) 

1. สังเกตพฤติกรรมในการ 
อธิบาย 
2. ประเมินคุณภาพช้ินงาน 

1. แบบสังเกตพฤติกรรม 
2.ใบงานประจําแผน 
3. แบบประเมินคุณภาพ 
ช้ินงาน 

ไดรอยละ 60 ขึ้นไป 
ถือวา ผาน 

3. ตัดมุมวัตถุแบบโคงมน 
และแบบเหล่ียมทั้งสองขาง 
ได (P) 

1. สังเกตพฤติกรรมในการ 
ปฏิบัติงานกลุม 
2. ประเมินคุณภาพช้ินงาน 

1. แบบสังเกตพฤติกรรม 
2.ใบงานประจําแผน 
3. แบบประเมินการให 
คะแนนช้ินงาน 

ไดรอยละ 60 ขึ้นไป 
ถือวา ผาน 

4. มีความรับผิดชอบความมุง 
มั่นต้ังใจตอการทํางาน (A) 

1. สังเกตพฤติกรรมตอ 
ความรับผิดชอบความมุง 
มั่นต้ังใจตอการทํางาน 

- แบบสังเกตพฤติกรรม ไดรอยละ 60 ขึ้นไป 
ถือวา ผาน 
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บันทึกหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
 บันทึกหลังการสอน 
  ผลการสอน นักเรียนสวนใหญสามารถเลือกใชและอธิบายเคร่ืองมือท่ีใชในการตัด
มุมวัตถุแบบโคงมนและแบบเหล่ียมท้ังสองขางได ตามใบงานท่ีครูกําหนดไดอยางสวยงาม 
  ปญหา/อุปสรรค มีนักเรียนบางสวนไมสามารถเลือกใชและอธิบายเครื่องมือท่ีใช
ในการตัดมุมวัตถุแบบโคงมนและแบบเหล่ียมท้ังสองขางได ตามใบงานท่ีครูกําหนดไดอยาง
สวยงามและยังขาดความต้ังใจในการมุงม่ันทํางานตามท่ีครูกําหนดให 
  ขอเสนอแนะ/แนวทางการแกไขปญหา ใหนักเรียนท่ียังขาดความต้ังใจและความ
มุงม่ันในการทํางานตามท่ีครูกําหนดใหมาสอนเสริมและเพิ่มเติมในชวงเวลาพักกลางวัน เวลาเลิก
เรียนตอนเย็นหรือชวงเวลาท่ีเหลือจากช่ัวโมงสอน และบอกถึงสาเหตุของการทํางานท่ียังไมประสบ
ผลสําเร็จ เนื่องจากนักเรียนไมสนใจในการฟงหรือมีความกระตือรือรนท่ีจะสรางช้ินงานตามท่ีครู
กําหนด ไมรูจักทบทวนบทเรียนนั้นๆ 
 
 
 
      ลงช่ือ ..................................................... ผูสอน 
         (นางสาวชัชฎา   รุจิเทศ) 
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แบบประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุม 
กลุม ...................................................................................... 

สมาชิกในกลุม 1. ................................................... 2. ..................................................  
  3. ................................................... 4. .................................................. 
  5. ................................................... 6. .................................................. 
 
คําชี้แจง:  ใหทําเคร่ืองหมาย ลงในชองรายการสังเกตพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติ 

คะแนน 
พฤติกรรมที่สังเกต 

3 2 1 
1. มีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น    
2. มีความกระตือรือรนในการทํางาน    
3. รับผิดชอบในงานท่ีไดรับมอบหมาย    
4. มีข้ันตอนในการทํางานอยางเปนระบบ    
5. ใชเวลาในการทํางานอยางเหมาะสม    

รวม    

 
เกณฑการใหคะแนน 
  พฤติกรรมที่ทําเปนประจํา ให  3  คะแนน 
  พฤติกรรมที่ทําเปนบางคร้ัง ให  2  คะแนน 
  พฤติกรรมที่ทํานอยคร้ัง  ให  1  คะแนน 
 
เกณฑการใหคะแนน 
  ชวงคะแนน  ระดับคุณภาพ 
  13-15   ดี 
  8-12   ปานกลาง 
  5-7   ปรับปรุง 
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แบบสังเกตความสนใจและความตั้งใจในการทํากิจกรรมของนักเรียน 
กลุม ...................................................................................... 

สมาชิกในกลุม 1. ................................................... 2. ..................................................  
  3. ................................................... 4. .................................................. 
  5. ................................................... 6. .................................................. 
 
คําชี้แจง:  ใหทําเคร่ืองหมาย ลงในชองรายการสังเกตพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติ 

รายการ ปฏิบัติ ไมปฏิบัติ 
1. เริ่มตนงานท่ีไดรับมอบหมายทันที   
2. ทํางานเสร็จเรียบรอยตามเวลาท่ีกําหนด   
3. ขอคําแนะนําจากครูหรือเพ่ือเม่ือไมเขาใจ   
4. ทํากิจกรรมดวยความสนุกสนานและเต็มใจ   
5. มีสวนรวมในการทํากิจกรรมอยางสมํ่าเสมอ   
6. ชวยเหลือแนะนําเพื่อนในการทํากิจกรรมตามสมควร   
7. สนใจศึกษาหาความรูเพ่ิมเติมดวยตนเอง   

รวมคะแนน   

 
หมายเหตุ 
 1. ขอใดท่ีนักเรียนปฏิบัติ ไดคะแนน 1 คะแนน ไมปฏิบัติ ไดคะแนน 0 คะแนน 
 2. เกณฑการประเมินจากแบบสังเกตอาจกําหนด ดังนี้ 
  7  คะแนน ดีมาก 
  5-6  คะแนน ดี 
  3-4  คะแนน พอใช 
  1-2  คะแนน ควรปรับปรุง 
 3. ครูอาจสุมเลือกนักเรียนเทาท่ีสามารถสังเกตไดในการสังเกตแตละคร้ังโดยหมุนเวียนไป
จนครบทุกคนในหอง 
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แบบบันทึกคะแนนการปฏิบตัิงาน 
กลุม ...................................................................................... 

สมาชิกในกลุม 1. ................................................... 2. ..................................................  
  3. ................................................... 4. .................................................. 
  5. ................................................... 6. .................................................. 
 
คําชี้แจง:  ใหทําเคร่ืองหมาย ลงในชองรายการสังเกตพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติ 

ทําไดครบ
ทุกขอ 

ทันเวลา ความ
สวยงาม 

ความคิด
สรางสรรค 

รวม รอยละ ที่ ชื่อ-สกุล 

5 5 5 5 20  
1        
2        
3        
4        
5        

คาเฉลี่ย       

 
 
 
      ลงช่ือ .................................................... 
                 (.................................................) 
      วันท่ี   ................./................./............... 
         ครูผูสอน / ผูประเมิน 
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี 6 
 
กลุมสาระการเรียนรู  การงานอาชีพและเทคโนโลยี    ชั้น  มัธยมศึกษาปท่ี 5 
หนวยการเรียนรูท่ี 2  เร่ือง พื้นฐานการออกแบบเบ้ืองตน   จํานวน  4  ชั่วโมง 
เร่ือง  การปรับเปล่ียนและเจาะวัตถุทรงตัน     จํานวน  1  ชั่วโมง 
 
 

มาตรฐานการเรียนรู 
 ง 2.1 เขาใจเทคโนโลยีและกระบวนการเทคโนโลยี ออกแบบและสรางส่ิงของเคร่ืองใช
หรือวิธีการตามกระบวนการเทคโนโลยีอยางมีความคิดสรางสรรคเลือกใชเทคโนโลยีในทาง
สรางสรรคตอชีวิต สังคม ส่ิงแวดลอม และมีสวนรวมในการจัดการเทคโนโลยีท่ียั่งยืน 
 
ตัวชี้วัด 
 ง 2.1 ม.4-6/3 สรางและพัฒนาส่ิงของเคร่ืองใชหรือวิธีการ ตามกระบวนการเทคโนโลยี
อยางปลอดภัย โดยถายทอดความคิดเปนภาพฉายและแบบจําลองเพื่อนําไปสูการสรางช้ินงานหรือ
ถายทอดความคิด ของวิธีการเปนแบบจําลองความคิดและการรายงานผลโดยใชซอฟทแวรชวยใน
การออกแบบหรือนําเสนอผลงาน 
 
สาระสําคัญ 
 การปรับเปล่ียนและเจาะวัตถุทรงตัน: Solid Objects เปนทักษะท่ีสําคัญท่ีมุงใหนักเรียนมี
ทักษะในการใชเคร่ืองมือในการเลือก Rotate และ Extrude Profile เพื่อนําไปสูการออกแบบไดตาม
วัตถุประสงคหรือเปาหมายท่ีกําหนด 
 
สาระการเรียนรู 
 การเจาะวัตถุใหกลวงเปนการออกแบผลิตภัณฑท่ีใชสําหรับบรรจุส่ิงของ หรือเพื่อการ
นําไปประกอบกับอุปกรณอ่ืน อาศัยหลักการของการเลือกพื้นผิว (Faces) ของวัตถุทรงตัน แลว
นํามาใชคําส่ัง Shell Solid ตั้งคา Offset ตามความหนาของผนังวัตถุ ทําใหวัตถุทรงตันเปล่ียนเปน
รูปทรงกลวงโดยมีผนังท่ีมีความหนาเทากันท้ังรูปทรง 
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จุดประสงคการเรียนรู 
 1. ระบุชื่อและอธิบายการใชคําส่ัง Shell Solid เจาะวัตถุทรงตันได (K) 
 2. ออกแบบและปรับเปล่ียนขนาดของวัตถุทรงตันได (P) 
 4. มีความรับผิดชอบ ความมุงม่ันต้ังใจตอการทํางาน (A) 
 
ชิ้นงาน/ภาระงาน 
 1. ใบงานท่ี 6 เร่ือง การปรับเปล่ียนและเจาะวัตถุทรงตัน 
 2. ผลงานนักเรียนจากใบงานท่ี 6 เร่ือง การปรับเปล่ียนและเจาะวัตถุทรงตัน 
 
กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
 ขั้นท่ี 1 ขั้นนําเขาสูบทเรียน 
  1. ผูสอนแจงผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 
  2. ผูเรียนศึกษาคูมือการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
 ขั้นท่ี 2 ขั้นสอน 
  1. ผูเรียนศึกษาเพิ่มเติม เร่ือง การปรับเปล่ียนและเจาะวัตถุทรงตันจากบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน 
  2. ผูเรียนรวมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเลือกใชเคร่ืองในการปรับเปล่ียน
และเจาะวัตถุทรงตันใหกับช้ินงานบนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
  3. ผูสอนอธิบายเพ่ิมเติมและสาธิตวิธีการใชเคร่ืองมือในการปรับเปล่ียนและเจาะ
วัตถุทรงตันใหกับช้ินงานโดยใชโปรแกรม Pro/DESKTOP ใหแกผูเรียน 
  4. แบงนักเรียนเปนกลุม กลุมละ 3-4 คน เตรียมการสรางช้ินงาน 
  5. ผูเรียนทําแบบฝกหัดประจําหนวย 
 ขั้นท่ี 3 ขั้นวิเคราะหและฝกปฏิบัติ 
  1. ผูเรียนทําใบงานท่ี 6 เร่ือง การปรับเปล่ียนและเจาะวัตถุทรงตัน หนวยการเรียนรู
ท่ี 2 เร่ือง พื้นฐานการออกแบบเบ้ืองตน 
  2. ผูเรียนเลือกใชเคร่ืองมือและวิธีทําการสรางช้ินงานการปรับเปล่ียนและเจาะวัตถุ
ทรงตันใหมีลักษณะรูปทรงตามใบงานท่ีครูกําหนดให 
  3. ผูสอนเขาไปสังเกตและซักถามวิธีการเลือกใชเคร่ืองมือและวิธีการสรางช้ินงาน
ของผูเรียนตามใบงานท่ี 6 เร่ือง การปรับเปล่ียนและเจาะวัตถุทรงตัน 
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 ขั้นท่ี 4 ขั้นสรุปบทเรียน 
  1. สมาชิกในกลุมรวมกันสรุปเกี่ยวกับวิธีการสรางช้ินงานการเลือกใชเคร่ืองมือ
การปรับเปล่ียนและเจาะวัตถุทรงตัน แลวสงตัวแทนนําเสนอผลงานของตนเองบนจอภาพผาน
โปรเจคเตอรหนาหองเรียน 
  2. ผูเรียนรวมกับเพ่ือนๆ รวมกันอภิปรายเกี่ยวกับช้ินงานของแตละกลุม 
 ขั้นท่ี 5 ขั้นการนําไปใช 
  1. ผูเรียนสามารถคนหาขอมูลเพ่ิมเติม และออกแบบช้ินงานในการเจาะวัตถุทรง
ตันและปรับเปล่ียนขนาดของรูปทรงท่ีแตกตางกัน 
  2. ผูเรียนอธิบายและเผยแพรความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับการปรับเปล่ียนและเจาะวัตถุ
ทรงตันแกผูอ่ืนได 
 
สื่อและแหลงการเรียนรู 
 1. เคร่ืองคอมพิวเตอรจอภาพ โปรเจคเตอร 
 2. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หนวยการเรียนรูท่ี 2 เร่ือง พื้นฐานการออกแบบเบ้ืองตน 
 3. ใบงานท่ี 6 เร่ือง การปรับเปล่ียนและเจาะวัตถุทรงตัน 
 4. หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 
 5. แหลงขอมูลทางอินเทอรเน็ต 
 

การวัดและการประเมินผลการเรียนรู 
 

จุดประสงคการเรียนรู วิธีการ เคร่ืองมือวัด เกณฑการประเมิน 
1. ระบุช่ือและอธิบายการใช 
คําสั่ง Shell Solid เจาะวัตถุ 
ทรงตันได (K) 

1. สังเกตพฤติกรรมในการ 
อธิบาย 
2. ประเมินคุณภาพช้ินงาน 

1. แบบสังเกตพฤติกรรม 
2.ใบงานประจําแผน 
3. แบบประเมินคุณภาพ 
ช้ินงาน 

ไดรอยละ 60 ขึ้นไป 
ถือวา ผาน 

2. ออกแบบและปรับเปล่ียน 
ขนาดของวัตถุทรงตันได (P) 

1. สังเกตพฤติกรรมในการ 
อธิบาย 
2. ประเมินคุณภาพช้ินงาน 

1. แบบสังเกตพฤติกรรม 
2.ใบงานประจําแผน 
3. แบบประเมินการให 
คะแนนช้ินงาน 

ไดรอยละ 60 ขึ้นไป 
ถือวา ผาน 

3. มีความรับผิดชอบความมุง 
มั่นต้ังใจตอการทํางาน (A) 

1. สังเกตพฤติกรรมตอ 
ความรับผิดชอบความมุง 
มั่นต้ังใจตอการทํางาน 

- แบบสังเกตพฤติกรรม ไดรอยละ 60 ขึ้นไป 
ถือวา ผาน 
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บันทึกหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
 บันทึกหลังการสอน 
  ผลการสอน นักเรียนสวนใหญสามารถออกแบบวัตถุทรงตันและเลือกใชเคร่ืองมือ
สําหรับเจาะวัตถุใหกลวงปรับเปล่ียนขนาดตามใบงานท่ีครูกําหนดไดอยางถูกตองและสวยงาม 
  ปญหา/อุปสรรค มีนักเรียนบางสวนยังไมเลือกใชเคร่ืองมือสําหรับเจาะวัตถุให
กลวงปรับเปล่ียนขนาดตามใบงานท่ีครูกําหนดให 
  ขอเสนอแนะ/แนวทางการแกไขปญหา นัดนักเรียนท่ีไมสามารถทําใบงานและ
เลือกใชเคร่ืองมือสําหรับเจาะวัตถุใหกลวงปรับเปล่ียนขนาดตางๆ มาในชวงพักกลางวัน เพ่ือสอน
เสริมและเพิ่มเติมความรูใหกับนักเรียน และบอกถึงสาเหตุของการทํางานท่ียังไมประสบผลสําเร็จ 
เนื่องจากนักเรียนไมสนใจในการฟงหรือมีความกระตือรือรนท่ีจะสรางช้ินงานตามท่ีครูกําหนด ไม
รูจักทบทวนบทเรียนนั้นอยางไร 
 
 
 
      ลงช่ือ ..................................................... ผูสอน 
         (นางสาวชัชฎา   รุจิเทศ) 
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แบบประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุม 
กลุม ...................................................................................... 

สมาชิกในกลุม 1. ................................................... 2. ..................................................  
  3. ................................................... 4. .................................................. 
  5. ................................................... 6. .................................................. 
 
คําชี้แจง:  ใหทําเคร่ืองหมาย ลงในชองรายการสังเกตพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติ 

คะแนน 
พฤติกรรมที่สังเกต 

3 2 1 
1. มีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น    
2. มีความกระตือรือรนในการทํางาน    
3. รับผิดชอบในงานท่ีไดรับมอบหมาย    
4. มีข้ันตอนในการทํางานอยางเปนระบบ    
5. ใชเวลาในการทํางานอยางเหมาะสม    

รวม    

 
เกณฑการใหคะแนน 
  พฤติกรรมที่ทําเปนประจํา ให  3  คะแนน 
  พฤติกรรมที่ทําเปนบางคร้ัง ให  2  คะแนน 
  พฤติกรรมที่ทํานอยคร้ัง  ให  1  คะแนน 
 
เกณฑการใหคะแนน 
  ชวงคะแนน  ระดับคุณภาพ 
  13-15   ดี 
  8-12   ปานกลาง 
  5-7   ปรับปรุง 
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แบบสังเกตความสนใจและความตั้งใจในการทํากิจกรรมของนักเรียน 
กลุม ...................................................................................... 

สมาชิกในกลุม 1. ................................................... 2. ..................................................  
  3. ................................................... 4. .................................................. 
  5. ................................................... 6. .................................................. 
 
คําชี้แจง:  ใหทําเคร่ืองหมาย ลงในชองรายการสังเกตพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติ 

รายการ ปฏิบัติ ไมปฏิบัติ 
1. เริ่มตนงานท่ีไดรับมอบหมายทันที   
2. ทํางานเสร็จเรียบรอยตามเวลาท่ีกําหนด   
3. ขอคําแนะนําจากครูหรือเพ่ือเม่ือไมเขาใจ   
4. ทํากิจกรรมดวยความสนุกสนานและเต็มใจ   
5. มีสวนรวมในการทํากิจกรรมอยางสมํ่าเสมอ   
6. ชวยเหลือแนะนําเพื่อนในการทํากิจกรรมตามสมควร   
7. สนใจศึกษาหาความรูเพ่ิมเติมดวยตนเอง   

รวมคะแนน   

 
หมายเหตุ 
 1. ขอใดท่ีนักเรียนปฏิบัติ ไดคะแนน 1 คะแนน ไมปฏิบัติ ไดคะแนน 0 คะแนน 
 2. เกณฑการประเมินจากแบบสังเกตอาจกําหนด ดังนี้ 
  7  คะแนน ดีมาก 
  5-6  คะแนน ดี 
  3-4  คะแนน พอใช 
  1-2  คะแนน ควรปรับปรุง 
 3. ครูอาจสุมเลือกนักเรียนเทาท่ีสามารถสังเกตไดในการสังเกตแตละคร้ังโดยหมุนเวียนไป
จนครบทุกคนในหอง 
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แบบบันทึกคะแนนการปฏิบตัิงาน 
กลุม ...................................................................................... 

สมาชิกในกลุม 1. ................................................... 2. ..................................................  
  3. ................................................... 4. .................................................. 
  5. ................................................... 6. .................................................. 
 
คําชี้แจง:  ใหทําเคร่ืองหมาย ลงในชองรายการสังเกตพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติ 

ทําไดครบ
ทุกขอ 

ทันเวลา ความ
สวยงาม 

ความคิด
สรางสรรค 

รวม รอยละ ที่ ชื่อ-สกุล 

5 5 5 5 20  
1        
2        
3        
4        
5        

คาเฉลี่ย       

 
 
 
      ลงช่ือ .................................................... 
                 (.................................................) 
      วันท่ี   ................./................./............... 
         ครูผูสอน / ผูประเมิน 
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี 7 
 
กลุมสาระการเรียนรู  การงานอาชีพและเทคโนโลยี    ชั้น  มัธยมศึกษาปท่ี 5 
หนวยการเรียนรูท่ี 3  เร่ือง ฝกออกแบบวัตถุ    จํานวน  4  ชั่วโมง 
เร่ือง  การออกแบบขันตักน้ํา      จํานวน  2  ชั่วโมง 
 
 

มาตรฐานการเรียนรู 
 ง 2.1 เขาใจเทคโนโลยีและกระบวนการเทคโนโลยี ออกแบบและสรางส่ิงของเคร่ืองใช
หรือวิธีการตามกระบวนการเทคโนโลยีอยางมีความคิดสรางสรรคเลือกใชเทคโนโลยีในทาง
สรางสรรคตอชีวิต สังคม ส่ิงแวดลอม และมีสวนรวมในการจัดการเทคโนโลยีท่ียั่งยืน 
 
ตัวชี้วัด 
 ง 2.1 ม.4-6/3 สรางและพัฒนาส่ิงของเคร่ืองใชหรือวิธีการ ตามกระบวนการเทคโนโลยี
อยางปลอดภัย โดยถายทอดความคิดเปนภาพฉายและแบบจําลองเพื่อนําไปสูการสรางช้ินงานหรือ
ถายทอดความคิด ของวิธีการเปนแบบจําลองความคิดและการรายงานผลโดยใชซอฟทแวรชวยใน
การออกแบบหรือนําเสนอผลงาน 
 
สาระสําคัญ 
 การปรับเปล่ียนวัตถุทรงกระบอกใหเปนขันตักน้ําเปนทักษะท่ีสําคัญท่ีมุงใหนักเรียนมี
ทักษะในการใชเคร่ืองมือ Circle ในการสรางรูปทรงกระบอก เลือกคําส่ัง Extrude Profile, Round 
Edges และ Shell Solids เพื่อนําไปสูการออกแบบไดตามวัตถุประสงคหรือเปาหมายท่ีกําหนด 
 
สาระการเรียนรู 
 การปรับเปล่ียนวัตถุทรงกระบอกเปนการออกแบบผลิตภัณฑท่ีใชสําหรับชีวิตประจําวัน 
หรือเพื่อการนําไปประกอบกับอุปกรณอ่ืน อาศัยหลักการของการเลือกพื้นผิว (Faces) ของวัตถุ
ทรงกระบอก แลวนํามาใชคําส่ัง Extrude Profile, Round Edges และ Shell Solids ปรับเปล่ียนรูป
ทรงกระบอกใหมีลักษณะคลายขันตักน้ํา ทําใหวัตถุทรงกลมเปล่ียนเปนขันตักน้ําโดยมีผนังท่ีมี
ความหนาเทากันท้ังรูปทรง 
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จุดประสงคการเรียนรู 
 1. อธิบายการเลือกใชคําส่ังการออกแบบวัตถุได (K) 
 2. ระบุความหมายของเคร่ืองมือในการออกแบบวัตถุแตละชนิดได (K) 
 3. ออกแบบผลิตภัณฑรูปทรงขันตักน้ําได (P) 
 4. ปรับแตงรูปทรงขันตักน้ําใหมีลักษณะท่ีสวยงามได (P) 
 5. มีความรับผิดชอบ ความมุงม่ันต้ังใจตอการทํางาน (A) 
 
ชิ้นงาน/ภาระงาน 
 1. ใบงานท่ี 7 เร่ือง การออกแบบขันตักน้ํา 
 2. ผลงานนักเรียนจากใบงานท่ี 7 เร่ือง การออกแบบขันตักน้ํา 
 
กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
 ขั้นท่ี 1 ขั้นนําเขาสูบทเรียน 
  1. ผูสอนแจงผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 
  2. ผูเรียนศึกษาคูมือการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
 ขั้นท่ี 2 ขั้นสอน 
  1. ผูเรียนศึกษาเพ่ิมเติม เร่ือง การออกแบบขันตักน้ํา จากบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอน 
  2. ผูเรียนรวมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเลือกใชเคร่ืองมือในการออกแบบ
ขันตักน้ําใหกับช้ินงานบนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
  3. ผูสอนอธิบายเพิ่มเติมและสาธิตวิธีการใชเคร่ืองมือในการออกแบบขันตักน้ํา
โดยใชโปรแกรม Pro/DESKTOP ใหแกผูเรียน 
  4. แบงนักเรียนเปนกลุม กลุมละ 3-4 คน เตรียมการสรางช้ินงาน 
  5. ผูเรียนทําแบบฝกหัดประจําหนวย 
 ขั้นท่ี 3 ขั้นวิเคราะหและฝกปฏิบัติ 
  1. ผูเรียนทําใบงานที่ 7 เร่ือง การออกแบบขันตักน้ํา หนวยการเรียนรูท่ี 3 เร่ือง ฝก
ออกแบบวัตถุ 
  2. ผูเรียนเลือกใชเคร่ืองมือและออกแบบขันตักน้ําในรูปทรงท่ีครูกําหนดใหจากใบ
งานท่ี 7 เร่ือง การออกแบบขันตักน้ํา 
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  3. ผูสอนเขาไปสังเกตและซักถามวิธีการเลือกใชเคร่ืองมือ การออกแบบขันตักน้ํา
ของผูเรียนตามใบงานท่ี 7 เร่ือง การออกแบบขันตักน้ํา 
 ขั้นท่ี 4 ขั้นสรุปบทเรียน 
  1. สมาชิกในกลุมรวมกันสรุปเกี่ยวกับการออกแบบขันตักน้ําและการเลือกใช
เคร่ืองมือในการตกแตงรูปทรงขันตักน้ําใหมีความสวยงาม แลวสงตัวแทนนําเสนอผลงานของ
ตนเองบนจอภาพผานโปรเจคเตอรหนาหองเรียน 
  2. ผูเรียนรวมกับเพ่ือนๆ รวมกันอภิปรายเกี่ยวกับช้ินงานของแตละกลุม 
 ขั้นท่ี 5 ขั้นการนําไปใช 
  1. ผูเรียนสามารถคนหาขอมูลเพิ่มเติม และออกแบบช้ินงานในการออกแบบขันตัก
น้ําใหมีรูปทรงและความโดดเดนของขันตักน้ําท่ีแตกตางกันออกไป 
  2. ผูเรียนอธิบายและเผยแพรความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับการออกแบบขันตักน้ําแกผูอ่ืน
ได 
 
ส่ือและแหลงการเรียนรู 
 1. เคร่ืองคอมพิวเตอรจอภาพ โปรเจคเตอร 
 2. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หนวยการเรียนรูท่ี 3 เร่ือง การฝกออกแบบวัตถุ 
 3. ใบงานท่ี 7 เร่ือง การออกแบบขันตักน้ํา 
 4. หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 
 5. แหลงขอมูลทางอินเทอรเน็ต 
 

การวัดและการประเมินผลการเรียนรู 
 

จุดประสงคการเรียนรู วิธีการ เคร่ืองมือวัด เกณฑการประเมิน 
1. อธิบายการเลือกใชคําสั่ง 
การออกแบบวัตถุได (K) 

1. สังเกตพฤติกรรมในการ 
อธิบาย 
2. ประเมินคุณภาพช้ินงาน 

1. แบบสังเกตพฤติกรรม 
2.ใบงานประจําแผน 
3. แบบประเมินคุณภาพ 
ช้ินงาน 

ไดรอยละ 60 ขึ้นไป 
ถือวา ผาน 

2. ระบุความหมายของเครื่อง 
มือในการออกแบบวัตถุแต 
ละชนิดได (K) 

1. สังเกตพฤติกรรมในการ 
อธิบาย 
2. ประเมินคุณภาพช้ินงาน 

1. แบบสังเกตพฤติกรรม 
2.ใบงานประจําแผน 
3. แบบประเมินคุณภาพ 
ช้ินงาน 

ไดรอยละ 60 ขึ้นไป 
ถือวา ผาน 
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จุดประสงคการเรียนรู วิธีการ เคร่ืองมือวัด เกณฑการประเมิน 
3. ออกแบบผลิตภัณฑ 
รูปทรงขันตักนํ้าได (P) 

1. สังเกตพฤติกรรมการ 
ปฏิบัติงานกลุม 
2. ประเมินคุณภาพช้ินงาน 

1. แบบสังเกตพฤติกรรม 
2.ใบงานประจําแผน 
3. แบบประเมินการให 
คะแนนช้ินงาน 

ไดรอยละ 60 ขึ้นไป 
ถือวา ผาน 

4. ปรับแตงรูปทรงขันตักนํ้า 
ใหมีลักษณะที่สวยงามได (P) 

1. สังเกตพฤติกรรมการ 
ปฏิบัติงานกลุม 
2. ประเมินคุณภาพช้ินงาน 

1. แบบสังเกตพฤติกรรม 
2.ใบงานประจําแผน 
3. แบบประเมินการให 
คะแนนช้ินงาน 

ไดรอยละ 60 ขึ้นไป 
ถือวา ผาน 

5. มีความรับผิดชอบความมุง 
มั่นต้ังใจตอการทํางาน (A) 

1. สังเกตพฤติกรรมตอ 
ความรับผิดชอบความมุง 
มั่นต้ังใจตอการทํางาน 

- แบบสังเกตพฤติกรรม ไดรอยละ 60 ขึ้นไป 
ถือวา ผาน 

 
บันทึกหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
 บันทึกหลังการสอน 
  ผลการสอน นักเรียนสวนใหญสามารถเลือกใชเคร่ืองมือและปรับเปล่ียนวัตถุ
ทรงกระบอกเปนขันตักน้ําพรอมท้ังตกแตงใหสวยงามตามใบงานท่ีครูกําหนดใหได 
  ปญหา/อุปสรรค มีนักเรียนบางสวนยังขาดทักษะและความรับผิดชอบจึงไม
สามารถเลือกใชเคร่ืองมือและปรับเปล่ียนวัตถุทรงกระบอกเปนขันตักน้ํา จึงทําใหชิ้นงานยังไม
สวยงามตามใบงานท่ีครูกําหนดใหได 
  ขอเสนอแนะ/แนวทางการแกไขปญหา นัดนักเรียนท่ียังขาดทักษะและความ
รับผิดชอบ ความมุงม่ันตั้งใจมาสอนเสริม เพิ่มเติมในชวงเวลาท่ียังเหลือจากช่ัวโมงสอน และบอก
ถึงสาเหตุท่ีนักเรียนยังขาดทักษะ ขาดความรับผิดชอบ จงึทําใหงานท่ีครูกําหนดไมประสบผลสําเร็จ
เนื่องจากนักเรียนยังคุย ไมฟงท่ีครูอธิบายและไมทบทวนจากบทเรียนท่ีครูกําหนดใหในชวงเวลาท่ี
ยังเหลือ 
 
 
 
      ลงช่ือ ..................................................... ผูสอน 
         (นางสาวชัชฎา   รุจิเทศ) 
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แบบประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุม 
กลุม ...................................................................................... 

สมาชิกในกลุม 1. ................................................... 2. ..................................................  
  3. ................................................... 4. .................................................. 
  5. ................................................... 6. .................................................. 
 
คําชี้แจง:  ใหทําเคร่ืองหมาย ลงในชองรายการสังเกตพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติ 

คะแนน 
พฤติกรรมที่สังเกต 

3 2 1 
1. มีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น    
2. มีความกระตือรือรนในการทํางาน    
3. รับผิดชอบในงานท่ีไดรับมอบหมาย    
4. มีข้ันตอนในการทํางานอยางเปนระบบ    
5. ใชเวลาในการทํางานอยางเหมาะสม    

รวม    

 
เกณฑการใหคะแนน 
  พฤติกรรมที่ทําเปนประจํา ให  3  คะแนน 
  พฤติกรรมที่ทําเปนบางคร้ัง ให  2  คะแนน 
  พฤติกรรมที่ทํานอยคร้ัง  ให  1  คะแนน 
 
เกณฑการใหคะแนน 
  ชวงคะแนน  ระดับคุณภาพ 
  13-15   ดี 
  8-12   ปานกลาง 
  5-7   ปรับปรุง 
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แบบสังเกตความสนใจและความตั้งใจในการทํากิจกรรมของนักเรียน 
กลุม ...................................................................................... 

สมาชิกในกลุม 1. ................................................... 2. ..................................................  
  3. ................................................... 4. .................................................. 
  5. ................................................... 6. .................................................. 
 
คําชี้แจง:  ใหทําเคร่ืองหมาย ลงในชองรายการสังเกตพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติ 

รายการ ปฏิบัติ ไมปฏิบัติ 
1. เริ่มตนงานท่ีไดรับมอบหมายทันที   
2. ทํางานเสร็จเรียบรอยตามเวลาท่ีกําหนด   
3. ขอคําแนะนําจากครูหรือเพ่ือเม่ือไมเขาใจ   
4. ทํากิจกรรมดวยความสนุกสนานและเต็มใจ   
5. มีสวนรวมในการทํากิจกรรมอยางสมํ่าเสมอ   
6. ชวยเหลือแนะนําเพื่อนในการทํากิจกรรมตามสมควร   
7. สนใจศึกษาหาความรูเพ่ิมเติมดวยตนเอง   

รวมคะแนน   

 
หมายเหตุ 
 1. ขอใดท่ีนักเรียนปฏิบัติ ไดคะแนน 1 คะแนน ไมปฏิบัติ ไดคะแนน 0 คะแนน 
 2. เกณฑการประเมินจากแบบสังเกตอาจกําหนด ดังนี้ 
  7  คะแนน ดีมาก 
  5-6  คะแนน ดี 
  3-4  คะแนน พอใช 
  1-2  คะแนน ควรปรับปรุง 
 3. ครูอาจสุมเลือกนักเรียนเทาท่ีสามารถสังเกตไดในการสังเกตแตละคร้ังโดยหมุนเวียนไป
จนครบทุกคนในหอง 
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แบบบันทึกคะแนนการปฏิบตัิงาน 
กลุม ...................................................................................... 

สมาชิกในกลุม 1. ................................................... 2. ..................................................  
  3. ................................................... 4. .................................................. 
  5. ................................................... 6. .................................................. 
 
คําชี้แจง:  ใหทําเคร่ืองหมาย ลงในชองรายการสังเกตพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติ 

ทําไดครบ
ทุกขอ 

ทันเวลา ความ
สวยงาม 

ความคิด
สรางสรรค 

รวม รอยละ ที่ ชื่อ-สกุล 

5 5 5 5 20  
1        
2        
3        
4        
5        

คาเฉลี่ย       

 
 
 
      ลงช่ือ .................................................... 
                 (.................................................) 
      วันท่ี   ................./................./............... 
         ครูผูสอน / ผูประเมิน 
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี 8 
 
กลุมสาระการเรียนรู  การงานอาชีพและเทคโนโลยี    ชั้น  มัธยมศึกษาปท่ี 5 
หนวยการเรียนรูท่ี 3  เร่ือง ฝกออกแบบวัตถุ    จํานวน  4  ชั่วโมง 
เร่ือง  การออกแบบขันตักน้ํา      จํานวน  2  ชั่วโมง 
 
 

มาตรฐานการเรียนรู 
 ง 2.1 เขาใจเทคโนโลยีและกระบวนการเทคโนโลยี ออกแบบและสรางส่ิงของเคร่ืองใช
หรือวิธีการตามกระบวนการเทคโนโลยีอยางมีความคิดสรางสรรคเลือกใชเทคโนโลยีในทาง
สรางสรรคตอชีวิต สังคม ส่ิงแวดลอม และมีสวนรวมในการจัดการเทคโนโลยีท่ียั่งยืน 
 
ตัวชี้วัด 
 ง 2.1 ม.4-6/3 สรางและพัฒนาส่ิงของเคร่ืองใชหรือวิธีการ ตามกระบวนการเทคโนโลยี
อยางปลอดภัย โดยถายทอดความคิดเปนภาพฉายและแบบจําลองเพื่อนําไปสูการสรางช้ินงานหรือ
ถายทอดความคิด ของวิธีการเปนแบบจําลองความคิดและการรายงานผลโดยใชซอฟทแวรชวยใน
การออกแบบหรือนําเสนอผลงาน 
 
สาระสําคัญ 
 การใชเคร่ืองมือ Design ผสมกันเปนทักษะท่ีสําคัญท่ีมุงใหนักเรียนมีทักษะในการใช
ส่ีเหล่ียม วงกลม หรือเสนตรง แลวนํามาใชคําส่ัง Extrude Profile เพื่อยืดข้ึนเปนรูปทรงตันเพื่อ
นําไปสูการออกแบบไดตามวัตถุประสงคหรือเปาหมายท่ีกําหนด 
 
สาระการเรียนรู 
 การออกแบบวัตถุแบบผสม (อิฐบล็อก) เปนการใชเคร่ืองมือ Design หลายรูปแบบซอนทับ
กัน เชน ส่ีเหล่ียม วงกลม หรือเสนตรง แลวตัดเสนท่ีไมตองการออก หลังจากไดรูปทรงท่ีตองการ 
แลวนํามาใชคําส่ัง Extrude Profile เพื่อยืดข้ึนเปนรูปทรงตัน 
 

จุดประสงคการเรียนรู 
 1. อธิบายข้ันตอนการเลือกใชเคร่ืองมือการออกแบบวัตถุได (K) 
 2. ระบุความหมายของเคร่ืองมือในการออกแบบวัตถุแตละชนิดได (K) 
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 3. ออกแบบวัตถุแบบผสม (อิฐบล็อก) ได (P) 
 4. มีความรับผิดชอบ ความมุงม่ันต้ังใจตอการทํางาน (A) 
 
ชิ้นงาน/ภาระงาน 
 1. ใบงานท่ี 8 เร่ือง การออกแบบอิฐบล็อก 
 2. ผลงานนักเรียนจากใบงานท่ี 8 เร่ือง การออกแบบอิฐบล็อก 
 
กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
 ขั้นท่ี 1 ขั้นนําเขาสูบทเรียน 
  1. ผูสอนแจงผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 
  2. ผูเรียนศึกษาคูมือการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
 ขั้นท่ี 2 ขั้นสอน 
  1. ผูเรียนศึกษาเพิ่มเติม เร่ือง การออกแบบอิฐบล็อก จากบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอน 
  2. ผูเรียนรวมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเลือกใชเคร่ืองมือในการออกแบบ
อิฐบล็อกใหกับช้ินงานบนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
  3. ผูสอนอธิบายเพ่ิมเติมและสาธิตวิธีการใชเคร่ืองมือในการวาดรูป ส่ีเหล่ียม 
วงกลม เสนตรง เพื่อออกแบบอิฐบล็อกโดยใชโปรแกรม Pro/DESKTOP ใหแกผูเรียน 
  4. แบงนักเรียนเปนกลุม กลุมละ 3-4 คน เตรียมการสรางช้ินงาน 
  5. ผูเรียนทําแบบฝกหัดประจําหนวย 
 ขั้นท่ี 3 ขั้นวิเคราะหและฝกปฏิบัติ 
  1. ผูเรียนทําใบงานที่ 8 เร่ือง การออกแบบอิฐบล็อก หนวยการเรียนรูท่ี 3 เร่ือง ฝก
ออกแบบวัตถุ 
  2. ผูเรียนเลือกใชเคร่ืองมือและออกแบบรูปทรงอิฐบล็อกในแตละข้ันตอนท่ีครู
กําหนดใหจากใบงานท่ี 8 เร่ือง การออกแบบอิฐบล็อก 
  3. ผูสอนเขาไปสังเกตและซักถามวิธีการเลือกใชเคร่ืองมือ การออกแบบอิฐบล็อก
ของผูเรียนตามใบงานท่ี 8 เร่ือง การออกแบบอิฐบล็อก 
 ขั้นท่ี 4 ขั้นสรุปบทเรียน 
  1. สมาชิกในกลุมรวมกันสรุปเกี่ยวกับข้ันตอนการออกแบบอิฐบล็อก แลวสง
ตัวแทนนําเสนอผลงานของตนเองบนจอภาพผานโปรเจคเตอรหนาหองเรียน 



มห
าวิท

ยาล
ัยร
าช
ภัฏ
ธน
บุร
ี

214 

  2. ผูเรียนรวมกับเพ่ือนๆ รวมกันอภิปรายเกี่ยวกับช้ินงานของแตละกลุม 
 ขั้นท่ี 5 ขั้นการนําไปใช 
  1. ผูเรียนสามารถคนหาขอมูลเพิ่มเติม และออกแบบช้ินงานในการออกแบบอิฐ
บล็อกในรูปทรงท่ีครูกําหนดให 
  2. ผูเรียนอธิบายและเผยแพรความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับการออกแบบอิฐบล็อกแกผูอ่ืน
ได 
 
ส่ือและแหลงการเรียนรู 
 1. เคร่ืองคอมพิวเตอรจอภาพ โปรเจคเตอร 
 2. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หนวยการเรียนรูท่ี 3 เรื่อง การฝกออกแบบวัตถุ 
 3. ใบงานท่ี 8 เร่ือง การออกแบบอิฐบล็อก 
 4. หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 
 5. แหลงขอมูลทางอินเทอรเน็ต 
 

การวัดและการประเมินผลการเรียนรู 
 

จุดประสงคการเรียนรู วิธีการ เคร่ืองมือวัด เกณฑการประเมิน 
1. อธิบายขั้นตอนการเลือก 
ใชเครื่องมือการออกแบบ 
วัตถุได (K) 

1. สังเกตพฤติกรรมในการ 
อธิบาย 
2. ประเมินคุณภาพช้ินงาน 

1. แบบสังเกตพฤติกรรม 
2.ใบงานประจําแผน 
3. แบบประเมินคุณภาพ 
ช้ินงาน 

ไดรอยละ 60 ขึ้นไป 
ถือวา ผาน 

2. ระบุความหมายของเครื่อง 
มือในการออกแบบวัตถุแต 
ละชนิดได (K) 

1. สังเกตพฤติกรรมในการ 
อธิบาย 
2. ประเมินคุณภาพช้ินงาน 

1. แบบสังเกตพฤติกรรม 
2.ใบงานประจําแผน 
3. แบบประเมินคุณภาพ 
ช้ินงาน 

ไดรอยละ 60 ขึ้นไป 
ถือวา ผาน 

3. ออกแบบวัตถุแบบผสม 
(อิฐบล็อก) ได (P) 

1. สังเกตพฤติกรรมการ 
ปฏิบัติงานกลุม 
2. ประเมินคุณภาพช้ินงาน 

1. แบบสังเกตพฤติกรรม 
2.ใบงานประจําแผน 
3. แบบประเมินการให 
คะแนนช้ินงาน 

ไดรอยละ 60 ขึ้นไป 
ถือวา ผาน 

4. มีความรับผิดชอบความมุง 
มั่นต้ังใจตอการทํางาน (A) 

1. สังเกตพฤติกรรมตอ 
ความรับผิดชอบความมุง 
มั่นต้ังใจตอการทํางาน 

- แบบสังเกตพฤติกรรม ไดรอยละ 60 ขึ้นไป 
ถือวา ผาน 



มห
าวิท

ยาล
ัยร
าช
ภัฏ
ธน
บุร
ี

215 

บันทึกหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
 บันทึกหลังการสอน 
  ผลการสอน นักเรียนสวนใหญสามารถเลือกใชเคร่ืองมือและผสมผสานเลือกใช
เคร่ืองมือ ส่ีเหล่ียม วงกลม หรือเสนตรง เพ่ือสรางช้ินงานเปนอิฐบล็อกตามใบงานที่ครูกําหนดให
ได 
  ปญหา/อุปสรรค มีนักเรียนบางสวนยังขาดทักษะและความรับผิดชอบ ความต้ังใจ
ทํางาน จึงไมสามารถเลือกใชเคร่ืองมือและผสมผสานเลือกใชเคร่ืองมือ ส่ีเหล่ียม วงกลม หรือ
เสนตรง เพื่อสรางช้ินงานเปนอิฐบล็อกตามใบงานท่ีครูกําหนดใหได 
  ขอเสนอแนะ/แนวทางการแกไขปญหา ใหนักเรียนท่ียังขาดทักษะและความ
รับผิดชอบ ความมุงม่ันตั้งใจมาสอนเสริม เพิ่มเติมในชวงเวลาท่ียังเหลือจากช่ัวโมงสอน และบอก
ถึงสาเหตุท่ีนักเรียนยังขาดทักษะ ขาดความรับผิดชอบ จึงทําใหงานท่ีครูกําหนดไมประสบผลสําเร็จ
เนื่องจากนักเรียนยังคุย ไมฟงท่ีครูอธิบายและไมทบทวนจากบทเรียนท่ีครูกําหนดใหในชวงเวลาท่ี
ยังเหลือ 
 
 
 
      ลงช่ือ ..................................................... ผูสอน 
         (นางสาวชัชฎา   รุจิเทศ) 
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แบบประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุม 
กลุม ...................................................................................... 

สมาชิกในกลุม 1. ................................................... 2. ..................................................  
  3. ................................................... 4. .................................................. 
  5. ................................................... 6. .................................................. 
 
คําชี้แจง:  ใหทําเคร่ืองหมาย ลงในชองรายการสังเกตพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติ 

คะแนน 
พฤติกรรมที่สังเกต 

3 2 1 
1. มีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น    
2. มีความกระตือรือรนในการทํางาน    
3. รับผิดชอบในงานท่ีไดรับมอบหมาย    
4. มีข้ันตอนในการทํางานอยางเปนระบบ    
5. ใชเวลาในการทํางานอยางเหมาะสม    

รวม    

 
เกณฑการใหคะแนน 
  พฤติกรรมที่ทําเปนประจํา ให  3  คะแนน 
  พฤติกรรมที่ทําเปนบางคร้ัง ให  2  คะแนน 
  พฤติกรรมที่ทํานอยคร้ัง  ให  1  คะแนน 
 
เกณฑการใหคะแนน 
  ชวงคะแนน  ระดับคุณภาพ 
  13-15   ดี 
  8-12   ปานกลาง 
  5-7   ปรับปรุง 
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แบบสังเกตความสนใจและความตั้งใจในการทํากิจกรรมของนักเรียน 
กลุม ...................................................................................... 

สมาชิกในกลุม 1. ................................................... 2. ..................................................  
  3. ................................................... 4. .................................................. 
  5. ................................................... 6. .................................................. 
 
คําชี้แจง:  ใหทําเคร่ืองหมาย ลงในชองรายการสังเกตพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติ 

รายการ ปฏิบัติ ไมปฏิบัติ 
1. เริ่มตนงานท่ีไดรับมอบหมายทันที   
2. ทํางานเสร็จเรียบรอยตามเวลาท่ีกําหนด   
3. ขอคําแนะนําจากครูหรือเพ่ือเม่ือไมเขาใจ   
4. ทํากิจกรรมดวยความสนุกสนานและเต็มใจ   
5. มีสวนรวมในการทํากิจกรรมอยางสมํ่าเสมอ   
6. ชวยเหลือแนะนําเพื่อนในการทํากิจกรรมตามสมควร   
7. สนใจศึกษาหาความรูเพ่ิมเติมดวยตนเอง   

รวมคะแนน   

 
หมายเหตุ 
 1. ขอใดท่ีนักเรียนปฏิบัติ ไดคะแนน 1 คะแนน ไมปฏิบัติ ไดคะแนน 0 คะแนน 
 2. เกณฑการประเมินจากแบบสังเกตอาจกําหนด ดังนี้ 
  7  คะแนน ดีมาก 
  5-6  คะแนน ดี 
  3-4  คะแนน พอใช 
  1-2  คะแนน ควรปรับปรุง 
 3. ครูอาจสุมเลือกนักเรียนเทาท่ีสามารถสังเกตไดในการสังเกตแตละคร้ังโดยหมุนเวียนไป
จนครบทุกคนในหอง 
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แบบบันทึกคะแนนการปฏิบตัิงาน 
กลุม ...................................................................................... 

สมาชิกในกลุม 1. ................................................... 2. ..................................................  
  3. ................................................... 4. .................................................. 
  5. ................................................... 6. .................................................. 
 
คําชี้แจง:  ใหทําเคร่ืองหมาย ลงในชองรายการสังเกตพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติ 

ทําไดครบ
ทุกขอ 

ทันเวลา ความ
สวยงาม 

ความคิด
สรางสรรค 

รวม รอยละ ที่ ชื่อ-สกุล 

5 5 5 5 20  
1        
2        
3        
4        
5        

คาเฉลี่ย       

 
 
 
      ลงช่ือ .................................................... 
                 (.................................................) 
      วันท่ี   ................./................./............... 
         ครูผูสอน / ผูประเมิน 
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี 9 
 
กลุมสาระการเรียนรู  การงานอาชีพและเทคโนโลยี    ชั้น  มัธยมศึกษาปท่ี 5 
หนวยการเรียนรูท่ี 4  เร่ือง ฝกออกแบบวัตถุโดยใชความรู   จํานวน  4  ชั่วโมง 
     เร่ืองการหมุนรอบแกน 
เร่ือง  การสรางภาชนะรูปแจกัน      จํานวน  2  ชั่วโมง 
 
 

มาตรฐานการเรียนรู 
 ง 2.1 เขาใจเทคโนโลยีและกระบวนการเทคโนโลยี ออกแบบและสรางส่ิงของเคร่ืองใช
หรือวิธีการตามกระบวนการเทคโนโลยีอยางมีความคิดสรางสรรคเลือกใชเทคโนโลยีในทาง
สรางสรรคตอชีวิต สังคม ส่ิงแวดลอม และมีสวนรวมในการจัดการเทคโนโลยีท่ียั่งยืน 
 
ตัวชี้วัด 
 ง 2.1 ม.4-6/3 สรางและพัฒนาส่ิงของเคร่ืองใชหรือวิธีการ ตามกระบวนการเทคโนโลยี
อยางปลอดภัย โดยถายทอดความคิดเปนภาพฉายและแบบจําลองเพื่อนําไปสูการสรางช้ินงานหรือ
ถายทอดความคิด ของวิธีการเปนแบบจําลองความคิดและการรายงานผลโดยใชซอฟทแวรชวยใน
การออกแบบหรือนําเสนอผลงาน 
 ง 2.1 ม.4-6/4 มีความคิดสรางสรรคในการแกปญหาหรือสนองความตองการ ในงานท่ีผลิต
เอง หรือการพัฒนาผลิตภัณฑท่ีผูอ่ืนผลิต 
 
สาระสําคัญ 
 การออกแบบภาชนะทรงแจกัน เปนตนแบบของการออกแบบช้ินงานท่ีมีลักษณะการใช
แกนหมุนโดยการใชเคร่ืองมือ Revolve Profile 
 
สาระการเรียนรู 
 การวาดโครงรางโดยใชเคร่ืองมือเสนตรงและเสนโคง หรือเสนดัด ประกอบกัน ตัดสวนท่ี
ไมตองการออกจะเกิดสีเติมบนพ้ืนท่ี เลือกดานท่ีตองการเปนแกนหมุน อาศัยความคิดสรางสรรค
และจินตนาการในการออกแบบรูปทรงใหตรงตามความตองการ 
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จุดประสงคการเรียนรู 
 1. อธิบายข้ันตอนการเลือกใชเคร่ืองมือการออกแบบวัตถุได (K) 
 2. อธิบายความหมายคําส่ัง Revolve Profile หมุนรอบแกนได (K) 
 3. เลือกใชเคร่ืองมือวาดเสนตรงและเสนโคง หรือเสนดัด ประกอบกันได (K) 
 4. ออกแบบภาชนะรูปแจกันและตกแตงทรงแกวใหสวยงามได (P) 
 5. สรางช้ินงานท่ีมีลักษณะการใชแกนหมุนดวยเคร่ืองมือ Revolve Profile ได (P) 
 6. มีความคิดสรางสรรคในการทํางาน (A) 
 
ชิ้นงาน/ภาระงาน 
 1. ใบงานท่ี 9 เร่ือง การสรางภาชนะรูปแจกัน 
 2. ผลงานนักเรียนจากใบงานท่ี 9 เร่ือง การสรางภาชนะรูปแจกัน 
 
กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
 ขั้นท่ี 1 ขั้นนําเขาสูบทเรียน 
  1. ผูสอนแจงผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 
  2. ผูเรียนศึกษาคูมือการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
 ขั้นท่ี 2 ขั้นสอน 
  1. ผูเรียนศึกษาเพิ่มเติม เร่ือง การสรางภาชนะรูปแจกัน จากบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอน 
  2. ผูเรียนรวมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเลือกใชเคร่ืองมือในการสราง
ภาชนะรูปแจกันใหกับช้ินงานบนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
  3. ผูสอนอธิบายเพิ่มเติมและสาธิตวิธีการใชเคร่ืองมือวาดเสนตรงและเสนโคง เสน
ดัด ประกอบกันเพื่อใหเปนภาชนะรูปแจกันโดยใชโปรแกรม Pro/DESKTOP ใหแกผูเรียน 
  4. แบงนักเรียนเปนกลุม กลุมละ 3-4 คน เตรียมการสรางช้ินงาน 
  5. ผูเรียนทําแบบฝกหัดประจําหนวย 
 ขั้นท่ี 3 ขั้นวิเคราะหและฝกปฏิบัติ 
  1. ผูเรียนทําใบงานท่ี 9 เร่ือง การสรางภาชนะรูปแจกัน หนวยการเรียนรูท่ี 4 เร่ือง 
ฝกออกแบบวัตถุโดยใชความรูเร่ืองการหมุนรอบแกน 
  2. ผูเรียนเลือกใชเคร่ืองมือวาดเสนตรงและเสนโคง เสนดัด ประกอบกันสําหรับ
การสรางภาชนะรูปแจกันและตกแตงรูปทรงใหสวยงามตามข้ันตอนท่ีครูอธิบาย 
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  3. ผูสอนเขาไปสังเกตและซักถามวิธีการเลือกใชเคร่ืองมือ การสรางภาชนะรูป
แจกันของผูเรียน 
 ขั้นท่ี 4 ขั้นสรุปบทเรียน 
  1. สมาชิกในกลุมรวมกันสรุปเกี่ยวกับข้ันตอนวิธีการสรางภาชนะรูปแจกัน แลว
สงตัวแทนนําเสนอผลงานของตนเองบนจอภาพผานโปรเจคเตอรหนาหองเรียน 
  2. ผูเรียนรวมกับเพ่ือนๆ รวมกันอภิปรายเกี่ยวกับช้ินงานของแตละกลุม 
 ขั้นท่ี 5 ขั้นการนําไปใช 
  1. ผูเรียนสามารถคนหาขอมูลเพิ่มเติม และออกแบบช้ินงานในการสรางภาชนะรูป
แจกันในรูปทรงท่ีครูกําหนดใหจากใบงานท่ี 9 เร่ือง การสรางภาชนะรูปแจกัน 
  2. ผูเรียนอธิบายและเผยแพรความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับการสรางภาชนะรูปแจกันแก
ผูอ่ืนได 
 
ส่ือและแหลงการเรียนรู 
 1. เคร่ืองคอมพิวเตอรจอภาพ โปรเจคเตอร 
 2. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หนวยการเรียนรูท่ี 4 เร่ือง การฝกออกแบบวัตถุโดยใช
ความรูเร่ืองการหมุนรอบแกน 
 3. ใบงานท่ี 9 เร่ือง การสรางภาชนะรูปแจกัน 
 4. หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 
 5. แหลงขอมูลทางอินเทอรเน็ต 
 

การวัดและการประเมินผลการเรียนรู 
 

จุดประสงคการเรียนรู วิธีการ เคร่ืองมือวัด เกณฑการประเมิน 
1. อธิบายขั้นตอนการเลือก 
ใชเครื่องมือการออกแบบ 
วัตถุได (K) 

1. สังเกตพฤติกรรมในการ 
อธิบาย 
2. ประเมินคุณภาพช้ินงาน 

1. แบบสังเกตพฤติกรรม 
2.ใบงานประจําแผน 
3. แบบประเมินคุณภาพ 
ช้ินงาน 

ไดรอยละ 60 ขึ้นไป 
ถือวา ผาน 

2. อธิบายความหมายคําสั่ง 
Revolve Profile หมุนรอบ 
แกนได (K) 

1. สังเกตพฤติกรรมในการ 
อธิบาย 
2. ประเมินคุณภาพช้ินงาน 

1. แบบสังเกตพฤติกรรม 
2.ใบงานประจําแผน 
3. แบบประเมินคุณภาพ 
ช้ินงาน 

ไดรอยละ 60 ขึ้นไป 
ถือวา ผาน 
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จุดประสงคการเรียนรู วิธีการ เคร่ืองมือวัด เกณฑการประเมิน 
3. เลือกใชเครื่องมือวาดเสน 
ตรงและเสนโคง หรือเสนดัด 
ประกอบกันได (K) 

1. สังเกตพฤติกรรมในการ 
อธิบาย 
2. ประเมินคุณภาพช้ินงาน 

1. แบบสังเกตพฤติกรรม 
2.ใบงานประจําแผน 
3. แบบประเมินคุณภาพ 
ช้ินงาน 

ไดรอยละ 60 ขึ้นไป 
ถือวา ผาน 

4. ออกแบบภาชนะรูปแจกัน 
และตกแตงทรงแกวใหสวย 
งามได (P) 

1. สังเกตพฤติกรรมการ 
ปฏิบัติงานกลุม 
2. ประเมินคุณภาพช้ินงาน 

1. แบบสังเกตพฤติกรรม 
2.ใบงานประจําแผน 
3. แบบประเมินการให 
คะแนนช้ินงาน 

ไดรอยละ 60 ขึ้นไป 
ถือวา ผาน 

5. สรางช้ินงานที่มีลักษณะ 
การใชแกนหมุนดวยเครื่อง 
มือ Revolve Profile ได (P) 

1. สังเกตพฤติกรรมการ 
ปฏิบัติงานกลุม 
2. ประเมินคุณภาพช้ินงาน 

1. แบบสังเกตพฤติกรรม 
2.ใบงานประจําแผน 
3. แบบประเมินการให 
คะแนนช้ินงาน 

ไดรอยละ 60 ขึ้นไป 
ถือวา ผาน 

6. มีความคิดสรางสรรคใน 
การทํางาน (A) 

1. สังเกตพฤติกรรมในการ 
ออกแบบช้ินงาน 

- แบบสังเกตพฤติกรรม  

 
บันทึกหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
 บันทึกหลังการสอน 
  ผลการสอน นักเรียนสวนใหญสามารถเลือกใชเคร่ืองมือวาดโครงรางโดยใช
เคร่ืองมือเสนตรงและเสนโคง หรือเสนดัด ประกอบกัน มีความคิดสรางสรรคและจินตนาการใน
การสรางภาชนะรูปแจกัน เลือกใชเคร่ืองมือไดถูกตองครบถวน ตามใบงานท่ีครูกําหนดใหได 
  ปญหา/อุปสรรค มีนักเรียนบางสวนยังขาดทักษะ ความรับผิดชอบ ไมตั้งใจทํางาน 
จึงไมสามารถเลือกใชเคร่ืองมือเพื่อสรางรูปทรงแจกันใหมีความสวยงาม และเลือกใชเคร่ืองมือ ยัง
ไมถูกตองตามข้ันตอน ตามใบงานท่ีครูกําหนดใหได 
  ขอเสนอแนะ/แนวทางการแกไขปญหา  ใหนักเรียนท่ียังขาดทักษะ  ความ
รับผิดชอบ ไมตั้งใจทํางานมาสอนเสริม เพ่ิมเติมในชวงเวลาท่ียังเหลือจากช่ัวโมงสอน และบอกถึง
สาเหตุท่ีนักเรียนยังขาดทักษะ ขาดความรับผิดชอบ และฝกฝนใหนักเรียนหัดออกแบบจนเกิดความ
ชํานาญ ใหนักเรียนรูจักทบทวนบทเรียนท่ีครูกําหนดให 
 
      ลงช่ือ ..................................................... ผูสอน 
         (นางสาวชัชฎา   รุจิเทศ) 
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แบบประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุม 
กลุม ...................................................................................... 

สมาชิกในกลุม 1. ................................................... 2. ..................................................  
  3. ................................................... 4. .................................................. 
  5. ................................................... 6. .................................................. 
 
คําชี้แจง:  ใหทําเคร่ืองหมาย ลงในชองรายการสังเกตพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติ 

คะแนน 
พฤติกรรมที่สังเกต 

3 2 1 
1. มีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น    
2. มีความกระตือรือรนในการทํางาน    
3. รับผิดชอบในงานท่ีไดรับมอบหมาย    
4. มีข้ันตอนในการทํางานอยางเปนระบบ    
5. ใชเวลาในการทํางานอยางเหมาะสม    

รวม    

 
เกณฑการใหคะแนน 
  พฤติกรรมที่ทําเปนประจํา ให  3  คะแนน 
  พฤติกรรมที่ทําเปนบางคร้ัง ให  2  คะแนน 
  พฤติกรรมที่ทํานอยคร้ัง  ให  1  คะแนน 
 
เกณฑการใหคะแนน 
  ชวงคะแนน  ระดับคุณภาพ 
  13-15   ดี 
  8-12   ปานกลาง 
  5-7   ปรับปรุง 
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แบบสังเกตความสนใจและความตั้งใจในการทํากิจกรรมของนักเรียน 
กลุม ...................................................................................... 

สมาชิกในกลุม 1. ................................................... 2. ..................................................  
  3. ................................................... 4. .................................................. 
  5. ................................................... 6. .................................................. 
 
คําชี้แจง:  ใหทําเคร่ืองหมาย ลงในชองรายการสังเกตพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติ 

รายการ ปฏิบัติ ไมปฏิบัติ 
1. เริ่มตนงานท่ีไดรับมอบหมายทันที   
2. ทํางานเสร็จเรียบรอยตามเวลาท่ีกําหนด   
3. ขอคําแนะนําจากครูหรือเพ่ือเม่ือไมเขาใจ   
4. ทํากิจกรรมดวยความสนุกสนานและเต็มใจ   
5. มีสวนรวมในการทํากิจกรรมอยางสมํ่าเสมอ   
6. ชวยเหลือแนะนําเพื่อนในการทํากิจกรรมตามสมควร   
7. สนใจศึกษาหาความรูเพ่ิมเติมดวยตนเอง   

รวมคะแนน   

 
หมายเหตุ 
 1. ขอใดท่ีนักเรียนปฏิบัติ ไดคะแนน 1 คะแนน ไมปฏิบัติ ไดคะแนน 0 คะแนน 
 2. เกณฑการประเมินจากแบบสังเกตอาจกําหนด ดังนี้ 
  7  คะแนน ดีมาก 
  5-6  คะแนน ดี 
  3-4  คะแนน พอใช 
  1-2  คะแนน ควรปรับปรุง 
 3. ครูอาจสุมเลือกนักเรียนเทาท่ีสามารถสังเกตไดในการสังเกตแตละคร้ังโดยหมุนเวียนไป
จนครบทุกคนในหอง 
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แบบบันทึกคะแนนการปฏิบตัิงาน 
กลุม ...................................................................................... 

สมาชิกในกลุม 1. ................................................... 2. ..................................................  
  3. ................................................... 4. .................................................. 
  5. ................................................... 6. .................................................. 
 
คําชี้แจง:  ใหทําเคร่ืองหมาย ลงในชองรายการสังเกตพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติ 

ทําไดครบ
ทุกขอ 

ทันเวลา ความ
สวยงาม 

ความคิด
สรางสรรค 

รวม รอยละ ที่ ชื่อ-สกุล 

5 5 5 5 20  
1        
2        
3        
4        
5        

คาเฉลี่ย       

 
 
 
      ลงช่ือ .................................................... 
                 (.................................................) 
      วันท่ี   ................./................./............... 
         ครูผูสอน / ผูประเมิน 
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี 10 
 
กลุมสาระการเรียนรู  การงานอาชีพและเทคโนโลยี    ชั้น  มัธยมศึกษาปท่ี 5 
หนวยการเรียนรูท่ี 4  เร่ือง ฝกออกแบบวัตถุโดยใชความรู   จํานวน  4  ชั่วโมง 
     เร่ืองการหมุนรอบแกน 
เร่ือง  การสรางภาชนะรูปแกว      จํานวน  2  ชั่วโมง 
 
 

มาตรฐานการเรียนรู 
 ง 2.1 เขาใจเทคโนโลยีและกระบวนการเทคโนโลยี ออกแบบและสรางส่ิงของเคร่ืองใช
หรือวิธีการตามกระบวนการเทคโนโลยีอยางมีความคิดสรางสรรคเลือกใชเทคโนโลยีในทาง
สรางสรรคตอชีวิต สังคม ส่ิงแวดลอม และมีสวนรวมในการจัดการเทคโนโลยีท่ียั่งยืน 
 
ตัวชี้วัด 
 ง 2.1 ม.4-6/3 สรางและพัฒนาส่ิงของเคร่ืองใชหรือวิธีการ ตามกระบวนการเทคโนโลยี
อยางปลอดภัย โดยถายทอดความคิดเปนภาพฉายและแบบจําลองเพื่อนําไปสูการสรางช้ินงานหรือ
ถายทอดความคิด ของวิธีการเปนแบบจําลองความคิดและการรายงานผลโดยใชซอฟทแวรชวยใน
การออกแบบหรือนําเสนอผลงาน 
 ง 2.1 ม.4-6/4 มีความคิดสรางสรรคในการแกปญหาหรือสนองความตองการ ในงานท่ีผลิต
เอง หรือการพัฒนาผลิตภัณฑท่ีผูอ่ืนผลิต 
 
สาระสําคัญ 
 การสรางภาชนะรูปแกว: Revolve Profile เปนตนแบบของการสรางช้ินงานท่ีมีลักษณะการ
หมุน Revolve Profile 
 
สาระการเรียนรู 
 การปรับเปล่ียนรูปทรงดวยวิธีการหมุนรอบแกน คือ การออกแบบโครงรางรูปทรง แลว
เลือกแกนใดแกนหน่ึง เปนแกนหมุน หลังจากนั้นใชเคร่ืองมือปรับเปล่ียนรูปทรงหมุนรอบแกนท่ี
เรียกวา Revolve Profile โปรแกรมหมุนแกนท่ีเลือกเปน 360 องศา ทําใหเกิดรูปทรงท่ีตองการ 
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จุดประสงคการเรียนรู 
 1. อธิบายข้ันตอนการเลือกใชเคร่ืองมือการออกแบบวัตถุได (K) 
 2. อธิบายความหมายคําส่ัง Revolve Profile หมุนรอบแกนได (K) 
 3. วาดเสนตรงและเสนโคง หรือเสนดัด ประกอบกันได (P) 
 4. สรางภาชนะรูปแกวและตกแตงทรงแกวใหสวยงามได (P) 
 5. มีความรับผิดชอบ ความมุงม่ันต้ังใจตอการทํางาน (A) 
 
ชิ้นงาน/ภาระงาน 
 1. ใบงานท่ี 10 เร่ือง การสรางภาชนะรูปแกว 
 2. ผลงานนักเรียนจากใบงานท่ี 10 เร่ือง การสรางภาชนะรูปแกว 
 
กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
 ขั้นท่ี 1 ขั้นนําเขาสูบทเรียน 
  1. ผูสอนแจงผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 
  2. ผูเรียนศึกษาคูมือการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
 ขั้นท่ี 2 ขั้นสอน 
  1. ผูเรียนศึกษาเพิ่มเติม เร่ือง การสรางภาชนะรูปแกว จากบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอน 
  2. ผูเรียนรวมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเลือกใชเคร่ืองมือในการสราง
ภาชนะรูปแกวใหกับช้ินงานบนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
  3. ผูสอนอธิบายเพิ่มเติมและสาธิตวิธีการใชเคร่ืองมือวาดเสนตรงและเสนโคง เสน
ดัด ประกอบกันเพื่อใหเปนภาชนะรูปแกวโดยใชโปรแกรม Pro/DESKTOP ใหแกผูเรียน 
  4. แบงนักเรียนเปนกลุม กลุมละ 3-4 คน เตรียมการสรางช้ินงาน 
  5. ผูเรียนทําแบบฝกหัดประจําหนวย 
 ขั้นท่ี 3 ขั้นวิเคราะหและฝกปฏิบัติ 
  1. ผูเรียนทําใบงานท่ี 10 เรื่อง การสรางภาชนะรูปแกว หนวยการเรียนรูท่ี 4 เร่ือง 
ฝกออกแบบวัตถุโดยใชความรูเร่ืองการหมุนรอบแกน 
  2. ผูเรียนเลือกใชเคร่ืองมือวาดเสนตรงและเสนโคง เสนดัด ประกอบกันสําหรับ
การสรางภาชนะรูปแกวและตกแตงรูปทรงใหสวยงามตามข้ันตอนท่ีครูอธิบาย 
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  3. ผูสอนเขาไปสังเกตและซักถามวิธีการเลือกใชเคร่ืองมือ การสรางภาชนะรูปแกว
ของผูเรียน 
 ขั้นท่ี 4 ขั้นสรุปบทเรียน 
  1. สมาชิกในกลุมรวมกันสรุปเกี่ยวกับข้ันตอนวิธีการสรางภาชนะรูปแกว แลวสง
ตัวแทนนําเสนอผลงานของตนเองบนจอภาพผานโปรเจคเตอรหนาหองเรียน 
  2. ผูเรียนรวมกับเพ่ือนๆ รวมกันอภิปรายเกี่ยวกับช้ินงานของแตละกลุม 
 ขั้นท่ี 5 ขั้นการนําไปใช 
  1. ผูเรียนสามารถคนหาขอมูลเพิ่มเติม และออกแบบช้ินงานในการสรางภาชนะรูป
แกวในรูปทรงท่ีครูกําหนดใหจากใบงานท่ี 10 เร่ือง การสรางภาชนะรูปแกว 
  2. ผูเรียนอธิบายและเผยแพรความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับการสรางภาชนะรูปแกวแก
ผูอ่ืนได 
 
สื่อและแหลงการเรียนรู 
 1. เคร่ืองคอมพิวเตอรจอภาพ โปรเจคเตอร 
 2. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หนวยการเรียนรูท่ี 4 เร่ือง การฝกออกแบบวัตถุโดยใช
ความรูเร่ืองการหมุนรอบแกน 
 3. ใบงานท่ี 10 เร่ือง การสรางภาชนะรูปแกว 
 4. หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 
 5. แหลงขอมูลทางอินเทอรเน็ต 
 

การวัดและการประเมินผลการเรียนรู 
 

จุดประสงคการเรียนรู วิธีการ เคร่ืองมือวัด เกณฑการประเมิน 
1. อธิบายขั้นตอนการเลือก 
ใชเครื่องมือการออกแบบ 
วัตถุได (K) 

1. สังเกตพฤติกรรมในการ 
อธิบาย 
2. ประเมินคุณภาพช้ินงาน 

1. แบบสังเกตพฤติกรรม 
2.ใบงานประจําแผน 
3. แบบประเมินคุณภาพ 
ช้ินงาน 

ไดรอยละ 60 ขึ้นไป 
ถือวา ผาน 

2. อธิบายความหมายคําสั่ง 
Revolve Profile หมุนรอบ 
แกนได (K) 

1. สังเกตพฤติกรรมในการ 
อธิบาย 
2. ประเมินคุณภาพช้ินงาน 

1. แบบสังเกตพฤติกรรม 
2.ใบงานประจําแผน 
3. แบบประเมินคุณภาพ 
ช้ินงาน 

ไดรอยละ 60 ขึ้นไป 
ถือวา ผาน 
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จุดประสงคการเรียนรู วิธีการ เคร่ืองมือวัด เกณฑการประเมิน 
3. วาดเสนตรงและเสนโคง 
หรือเสนดัด ประกอบกันได 
(P) 

1. สังเกตพฤติกรรมการ 
ปฏิบัติงานกลุม 
2. ประเมินคุณภาพช้ินงาน 

1. แบบสังเกตพฤติกรรม 
2.ใบงานประจําแผน 
3. แบบประเมินการให 
คะแนนช้ินงาน 

ไดรอยละ 60 ขึ้นไป 
ถือวา ผาน 

4. สรางภาชนะรูปแกวและ 
ตกแตงทรงแกวใหสวยงาม 
ได (P) 

1. สังเกตพฤติกรรมการ 
ปฏิบัติงานกลุม 
2. ประเมินคุณภาพช้ินงาน 

1. แบบสังเกตพฤติกรรม 
2.ใบงานประจําแผน 
3. แบบประเมินการให 
คะแนนช้ินงาน 

ไดรอยละ 60 ขึ้นไป 
ถือวา ผาน 

5. มีความรับผิดชอบ ความ 
มุงมั่นต้ังใจตอการทํางาน 
(A) 

1. สังเกตพฤติกรรมตอ 
ความรับผิดชอบความมุง 
มั่นต้ังใจตอการทํางาน 

- แบบสังเกตพฤติกรรม ไดรอยละ 60 ขึ้นไป 
ถือวา ผาน 

 
บันทึกหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
 บันทึกหลังการสอน 
  ผลการสอน นักเรียนสวนใหญสามารถเลือกใชเคร่ืองมือวาดโครงรางโดยใช
เคร่ืองมือเสนตรงและเสนโคง หรือเสนดัด ประกอบกัน มีความคิดสรางสรรคและจินตนาการใน
การสรางภาชนะรูปแกว เลือกใชเคร่ืองมือไดถูกตองครบถวน ตกแตงรูปทรงใหสวยงาม ตามใบงาน
ท่ีครูกําหนดใหได 
  ปญหา/อุปสรรค มีนักเรียนบางสวนยังขาดทักษะ ความรับผิดชอบ ไมตั้งใจทํางาน 
จึงไมสามารถเลือกใชเคร่ืองมือเพื่อสรางรูปแกวใหมีความสวยงาม และเลือกใชเคร่ืองมือ ยังไม
ถูกตองตามข้ันตอน ตามใบงานท่ีครูกําหนดใหได 
  ขอเสนอแนะ/แนวทางการแกไขปญหา  ใหนักเรียนท่ียังขาดทักษะ  ความ
รับผิดชอบ ไมตั้งใจทํางานมาสอนเสริม เพ่ิมเติมในชวงเวลาท่ียังเหลือจากช่ัวโมงสอน และบอกถึง
สาเหตุท่ีนักเรียนยังขาดทักษะ ขาดความรับผิดชอบ และฝกฝนใหนักเรียนหัดออกแบบจนเกิดความ
ชํานาญ ใหนักเรียนรูจักทบทวนบทเรียนท่ีครูกําหนดให 
 
 
      ลงช่ือ ..................................................... ผูสอน 
         (นางสาวชัชฎา   รุจิเทศ) 
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แบบประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุม 
กลุม ...................................................................................... 

สมาชิกในกลุม 1. ................................................... 2. ..................................................  
  3. ................................................... 4. .................................................. 
  5. ................................................... 6. .................................................. 
 
คําชี้แจง:  ใหทําเคร่ืองหมาย ลงในชองรายการสังเกตพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติ 

คะแนน 
พฤติกรรมที่สังเกต 

3 2 1 
1. มีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น    
2. มีความกระตือรือรนในการทํางาน    
3. รับผิดชอบในงานท่ีไดรับมอบหมาย    
4. มีข้ันตอนในการทํางานอยางเปนระบบ    
5. ใชเวลาในการทํางานอยางเหมาะสม    

รวม    

 
เกณฑการใหคะแนน 
  พฤติกรรมที่ทําเปนประจํา ให  3  คะแนน 
  พฤติกรรมที่ทําเปนบางคร้ัง ให  2  คะแนน 
  พฤติกรรมที่ทํานอยคร้ัง  ให  1  คะแนน 
 
เกณฑการใหคะแนน 
  ชวงคะแนน  ระดับคุณภาพ 
  13-15   ดี 
  8-12   ปานกลาง 
  5-7   ปรับปรุง 
 
 
 
 



มห
าวิท

ยาล
ัยร
าช
ภัฏ
ธน
บุร
ี

231 

แบบสังเกตความสนใจและความตั้งใจในการทํากิจกรรมของนักเรียน 
กลุม ...................................................................................... 

สมาชิกในกลุม 1. ................................................... 2. ..................................................  
  3. ................................................... 4. .................................................. 
  5. ................................................... 6. .................................................. 
 
คําชี้แจง:  ใหทําเคร่ืองหมาย ลงในชองรายการสังเกตพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติ 

รายการ ปฏิบัติ ไมปฏิบัติ 
1. เริ่มตนงานท่ีไดรับมอบหมายทันที   
2. ทํางานเสร็จเรียบรอยตามเวลาท่ีกําหนด   
3. ขอคําแนะนําจากครูหรือเพ่ือเม่ือไมเขาใจ   
4. ทํากิจกรรมดวยความสนุกสนานและเต็มใจ   
5. มีสวนรวมในการทํากิจกรรมอยางสมํ่าเสมอ   
6. ชวยเหลือแนะนําเพื่อนในการทํากิจกรรมตามสมควร   
7. สนใจศึกษาหาความรูเพ่ิมเติมดวยตนเอง   

รวมคะแนน   

 
หมายเหตุ 
 1. ขอใดท่ีนักเรียนปฏิบัติ ไดคะแนน 1 คะแนน ไมปฏิบัติ ไดคะแนน 0 คะแนน 
 2. เกณฑการประเมินจากแบบสังเกตอาจกําหนด ดังนี้ 
  7  คะแนน ดีมาก 
  5-6  คะแนน ดี 
  3-4  คะแนน พอใช 
  1-2  คะแนน ควรปรับปรุง 
 3. ครูอาจสุมเลือกนักเรียนเทาท่ีสามารถสังเกตไดในการสังเกตแตละคร้ังโดยหมุนเวียนไป
จนครบทุกคนในหอง 
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แบบบันทึกคะแนนการปฏิบตัิงาน 
กลุม ...................................................................................... 

สมาชิกในกลุม 1. ................................................... 2. ..................................................  
  3. ................................................... 4. .................................................. 
  5. ................................................... 6. .................................................. 
 
คําชี้แจง:  ใหทําเคร่ืองหมาย ลงในชองรายการสังเกตพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติ 

ทําไดครบ
ทุกขอ 

ทันเวลา ความ
สวยงาม 

ความคิด
สรางสรรค 

รวม รอยละ ที่ ชื่อ-สกุล 

5 5 5 5 20  
1        
2        
3        
4        
5        

คาเฉลี่ย       

 
 
 
      ลงช่ือ .................................................... 
                 (.................................................) 
      วันท่ี   ................./................./............... 
         ครูผูสอน / ผูประเมิน 
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี 11 
 
กลุมสาระการเรียนรู  การงานอาชีพและเทคโนโลยี    ชั้น  มัธยมศึกษาปท่ี 5 
หนวยการเรียนรูท่ี 5  เร่ือง ฝกทักษะการออกแบบ    จํานวน  6  ชั่วโมง 
เร่ือง  การสรางรูปทรงเกลียว      จํานวน  2  ชั่วโมง 
 
 

มาตรฐานการเรียนรู 
 ง 2.1 เขาใจเทคโนโลยีและกระบวนการเทคโนโลยี ออกแบบและสรางส่ิงของเคร่ืองใช
หรือวิธีการตามกระบวนการเทคโนโลยีอยางมีความคิดสรางสรรคเลือกใชเทคโนโลยีในทาง
สรางสรรคตอชีวิต สังคม ส่ิงแวดลอม และมีสวนรวมในการจัดการเทคโนโลยีท่ียั่งยืน 
 

ตัวชี้วัด 
 ง 2.1 ม.4-6/3 สรางและพัฒนาส่ิงของเคร่ืองใชหรือวิธีการ ตามกระบวนการเทคโนโลยี
อยางปลอดภัย โดยถายทอดความคิดเปนภาพฉายและแบบจําลองเพื่อนําไปสูการสรางช้ินงานหรือ
ถายทอดความคิด ของวิธีการเปนแบบจําลองความคิดและการรายงานผลโดยใชซอฟทแวรชวยใน
การออกแบบหรือนําเสนอผลงาน 
 ง 2.1 ม.4-6/4 มีความคิดสรางสรรคในการแกปญหาหรือสนองความตองการ ในงานท่ีผลิต
เอง หรือการพัฒนาผลิตภัณฑท่ีผูอ่ืนผลิต 
 ง 2.1 ม.4-6/5 วิเคราะหและเลือกใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับชีวิตประจําวันอยาง
สรางสรรคตอชีวิต สังคมและส่ิงแวดลอม และมีการจัดการเทคโนโลยีท่ียั่งยืนดวยวิธีการของ
เทคโนโลยีสะอาด 
 
สาระสําคัญ 
 การสรางรูปทรงเกลียว (สปริง): Along Helix เปนตนแบบของการสรางช้ินงานท่ีมีลักษณะ
เปนเกลียว 
 
สาระการเรียนรู 
 การออกแบบวัตถุรูปทรงเกลียวหรือสปริง เปนวิธีการใชเสนนําทาง โดยการใชเคร่ืองมือ 
Along Helix ซ่ึงมีวิธีการปฏิบัติ คือการออกแบบขนาดของวัตถุและออกแบบเสนนําทาง แลวใช
คําส่ังในการเปล่ียนรูปทรง 
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จุดประสงคการเรียนรู 
 1. อธิบายข้ันตอนการเลือกใชเคร่ืองมือในการวาดรูปทรงตางๆ ได (K) 
 2. อธิบายความหมายคําส่ัง Toggle Construction ได (K) 
 3. จําแนกการใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับชีวิตประจําวันได (K) 
 4. เลือกเมนู Feature >Sweep Profile >Along Helix ในการออกแบบรูปทรงเกลียวได (P) 
 5. สรางรูปทรงท่ีมีลักษณะเปนเกลียวได (P) 
 6. มีความคิดสรางสรรคในการทํางาน (A) 
 
ชิ้นงาน/ภาระงาน 
 1. ใบงานท่ี 11 เร่ือง การสรางรูปทรงเกลียว 
 2. ผลงานนักเรียนจากใบงานท่ี 11 เร่ือง การสรางรูปทรงเกลียว 
 
กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
 ขั้นท่ี 1 ขั้นนําเขาสูบทเรียน 
  1. ผูสอนแจงผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 
  2. ผูเรียนศึกษาคูมือการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
 ขั้นท่ี 2 ขั้นสอน 
  1. ผูเรียนศึกษาเพิ่มเติม เร่ือง การสรางรูปทรงเกลียว จากบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอน 
  2. ผูเรียนรวมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเลือกใชเคร่ืองมือในการสราง
รูปทรงเกลียวใหกับช้ินงานบนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
  3. ผูสอนอธิบายเพ่ิมเติมและสาธิตวิธีการใชเคร่ืองมือวาดรูปทรงเกลียวโดยใช
โปรแกรม Pro/DESKTOP ใหแกผูเรียน 
  4. แบงนักเรียนเปนกลุม กลุมละ 3-4 คน เตรียมการสรางช้ินงาน 
  5. ผูเรียนทําแบบฝกหัดประจําหนวย 
 ขั้นท่ี 3 ขั้นวิเคราะหและฝกปฏิบัติ 
  1. ผูเรียนทําใบงานท่ี 11 เร่ือง การสรางรูปทรงเกลียว หนวยการเรียนรูท่ี 5 เร่ือง ฝก
ทักษะการออกแบบ 
  2. ผูเรียนใชเคร่ืองมือในการสรางรูปทรงเกลียวในแตละข้ันตอนท่ีครูอธิบาย
เพิ่มเติม 
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  3. ผูสอนเขาไปสังเกตและซักถามวิธีการเลือกใชเคร่ืองมือ การสรางรูปทรงเกลียว
ของผูเรียน 
 ขั้นท่ี 4 ขั้นสรุปบทเรียน 
  1. สมาชิกในกลุมรวมกันสรุปเกี่ยวกับข้ันตอนวิธีการสรางรูปทรงเกลียว แลวสง
ตัวแทนนําเสนอผลงานของตนเองบนจอภาพผานโปรเจคเตอรหนาหองเรียน 
  2. ผูเรียนรวมกับเพ่ือนๆ รวมกันอภิปรายเกี่ยวกับช้ินงานของแตละกลุม 
 ขั้นท่ี 5 ขั้นการนําไปใช 
  1. ผูเรียนสามารถคนหาขอมูลเพิ่มเติม และออกแบบช้ินงานในการสรางรูปทรง
เกลียวในรูปทรงท่ีครูกําหนดใหจากใบงานท่ี 11 เร่ือง การสรางรูปทรงเกลียว 
  2. ผูเรียนอธิบายและเผยแพรความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับการสรางรูปทรงเกลียวแก
ผูอ่ืนได 
 
ส่ือและแหลงการเรียนรู 
 1. เคร่ืองคอมพิวเตอรจอภาพ โปรเจคเตอร 
 2. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หนวยการเรียนรูท่ี 5 เร่ือง ฝกทักษะการออกแบบ 
 3. ใบงานท่ี 11 เร่ือง การสรางรูปทรงเกลียว 
 4. หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 
 5. แหลงขอมูลทางอินเทอรเน็ต 
 

การวัดและการประเมินผลการเรียนรู 
 

จุดประสงคการเรียนรู วิธีการ เคร่ืองมือวัด เกณฑการประเมิน 
1. อธิบายขั้นตอนการเลือก 
ใชเครื่องมือในการวาดรูป 
ทรงตางๆ ได (K) 

1. สังเกตพฤติกรรมในการ 
อธิบาย 
2. ประเมินคุณภาพช้ินงาน 

1. แบบสังเกตพฤติกรรม 
2.ใบงานประจําแผน 
3. แบบประเมินคุณภาพ 
ช้ินงาน 

ไดรอยละ 60 ขึ้นไป 
ถือวา ผาน 

2. อธิบายความหมายคําสั่ง 
Toggle Construction ได (K) 

1. สังเกตพฤติกรรมในการ 
อธิบาย 
2. ประเมินคุณภาพช้ินงาน 

1. แบบสังเกตพฤติกรรม 
2.ใบงานประจําแผน 
3. แบบประเมินคุณภาพ 
ช้ินงาน 

ไดรอยละ 60 ขึ้นไป 
ถือวา ผาน 
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จุดประสงคการเรียนรู วิธีการ เคร่ืองมือวัด เกณฑการประเมิน 
3. จําแนกการใชเทคโนโลยี 
ที่เหมาะสมกับชีวิตประจําวัน 
ได (K) 

1. สังเกตพฤติกรรมในการ 
อธิบาย 
2. ประเมินคุณภาพช้ินงาน 

1. แบบสังเกตพฤติกรรม 
2.ใบงานประจําแผน 
3. แบบประเมินคุณภาพ 
ช้ินงาน 

ไดรอยละ 60 ขึ้นไป 
ถือวา ผาน 

4. เลือกเมนู Feature >Sweep 
Profile >Along Helix ในการ 
ออกแบบรูปทรงเกลียวได 
(P) 

1. สังเกตพฤติกรรมการ 
ปฏิบัติงานกลุม 
2. ประเมินคุณภาพช้ินงาน 

1. แบบสังเกตพฤติกรรม 
2.ใบงานประจําแผน 
3. แบบประเมินการให 
คะแนนช้ินงาน 

ไดรอยละ 60 ขึ้นไป 
ถือวา ผาน 

5. สรางรูปทรงที่มีลักษณะ 
เปนเกลียวได (P) 

1. สังเกตพฤติกรรมการ 
ปฏิบัติงานกลุม 
2. ประเมินคุณภาพช้ินงาน 

1. แบบสังเกตพฤติกรรม 
2.ใบงานประจําแผน 
3. แบบประเมินการให 
คะแนนช้ินงาน 

ไดรอยละ 60 ขึ้นไป 
ถือวา ผาน 

6. มีความคิดสรางสรรคใน 
การทํางาน (A) 

1. สังเกตพฤติกรรมในการ 
ออกแบบช้ินงาน 

- แบบสังเกตพฤติกรรม ไดรอยละ 60 ขึ้นไป 
ถือวา ผาน 

 
บันทึกหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
 บันทึกหลังการสอน 
  ผลการสอน นักเรียนสวนใหญสามารถเปล่ียนรูปทรงจากเสนตรงใหเปนสปริง
และเลือกใชเคร่ืองมือในการสรางช้ินงานไดถูกตองและสวยงามตามใบงานท่ีครูกําหนดใหได 
  ปญหา/อุปสรรค มีนักเรียนบางสวนยังขาดทักษะ ความรับผิดชอบ ไมตั้งใจทํางาน 
จึงทําใหเลือกใชเคร่ืองมือในการเปล่ียนรูปทรงใหเปนสปริง ยังไมถูกตองตามข้ันตอน ตามใบงานท่ี
ครูกําหนดใหได 
  ขอเสนอแนะ/แนวทางการแกไขปญหา  ใหนักเรียนท่ียังขาดทักษะ  ความ
รับผิดชอบ ไมตั้งใจทํางานมาสอนเสริม เพ่ิมเติมในชวงเวลาท่ียังเหลือจากช่ัวโมงสอน และบอกถึง
สาเหตุท่ีนักเรียนยังขาดทักษะ ขาดความรับผิดชอบ เนื่องจากนักเรียนไมสนใจ ไมทบทวนบทเรียน
ท่ีครูกําหนดให พรอมท้ังฝกฝนใหนักเรียนออกแบบจนเกิดความชํานาญ 
 
 
      ลงช่ือ ..................................................... ผูสอน 
         (นางสาวชัชฎา   รุจิเทศ) 
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แบบประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุม 
กลุม ...................................................................................... 

สมาชิกในกลุม 1. ................................................... 2. ..................................................  
  3. ................................................... 4. .................................................. 
  5. ................................................... 6. .................................................. 
 
คําชี้แจง:  ใหทําเคร่ืองหมาย ลงในชองรายการสังเกตพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติ 

คะแนน 
พฤติกรรมที่สังเกต 

3 2 1 
1. มีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น    
2. มีความกระตือรือรนในการทํางาน    
3. รับผิดชอบในงานท่ีไดรับมอบหมาย    
4. มีข้ันตอนในการทํางานอยางเปนระบบ    
5. ใชเวลาในการทํางานอยางเหมาะสม    

รวม    

 
เกณฑการใหคะแนน 
  พฤติกรรมที่ทําเปนประจํา ให  3  คะแนน 
  พฤติกรรมที่ทําเปนบางคร้ัง ให  2  คะแนน 
  พฤติกรรมที่ทํานอยคร้ัง  ให  1  คะแนน 
 
เกณฑการใหคะแนน 
  ชวงคะแนน  ระดับคุณภาพ 
  13-15   ดี 
  8-12   ปานกลาง 
  5-7   ปรับปรุง 
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แบบสังเกตความสนใจและความตั้งใจในการทํากิจกรรมของนักเรียน 
กลุม ...................................................................................... 

สมาชิกในกลุม 1. ................................................... 2. ..................................................  
  3. ................................................... 4. .................................................. 
  5. ................................................... 6. .................................................. 
 
คําชี้แจง:  ใหทําเคร่ืองหมาย ลงในชองรายการสังเกตพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติ 

รายการ ปฏิบัติ ไมปฏิบัติ 
1. เริ่มตนงานท่ีไดรับมอบหมายทันที   
2. ทํางานเสร็จเรียบรอยตามเวลาท่ีกําหนด   
3. ขอคําแนะนําจากครูหรือเพ่ือเม่ือไมเขาใจ   
4. ทํากิจกรรมดวยความสนุกสนานและเต็มใจ   
5. มีสวนรวมในการทํากิจกรรมอยางสมํ่าเสมอ   
6. ชวยเหลือแนะนําเพื่อนในการทํากิจกรรมตามสมควร   
7. สนใจศึกษาหาความรูเพ่ิมเติมดวยตนเอง   

รวมคะแนน   

 
หมายเหตุ 
 1. ขอใดท่ีนักเรียนปฏิบัติ ไดคะแนน 1 คะแนน ไมปฏิบัติ ไดคะแนน 0 คะแนน 
 2. เกณฑการประเมินจากแบบสังเกตอาจกําหนด ดังนี้ 
  7  คะแนน ดีมาก 
  5-6  คะแนน ดี 
  3-4  คะแนน พอใช 
  1-2  คะแนน ควรปรับปรุง 
 3. ครูอาจสุมเลือกนักเรียนเทาท่ีสามารถสังเกตไดในการสังเกตแตละคร้ังโดยหมุนเวียนไป
จนครบทุกคนในหอง 
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แบบบันทึกคะแนนการปฏิบตัิงาน 
กลุม ...................................................................................... 

สมาชิกในกลุม 1. ................................................... 2. ..................................................  
  3. ................................................... 4. .................................................. 
  5. ................................................... 6. .................................................. 
 
คําชี้แจง:  ใหทําเคร่ืองหมาย ลงในชองรายการสังเกตพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติ 

ทําไดครบ
ทุกขอ 

ทันเวลา ความ
สวยงาม 

ความคิด
สรางสรรค 

รวม รอยละ ที่ ชื่อ-สกุล 

5 5 5 5 20  
1        
2        
3        
4        
5        

คาเฉลี่ย       

 
 
 
      ลงช่ือ .................................................... 
                 (.................................................) 
      วันท่ี   ................./................./............... 
         ครูผูสอน / ผูประเมิน 
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี 12 
 
กลุมสาระการเรียนรู  การงานอาชีพและเทคโนโลยี    ชั้น  มัธยมศึกษาปท่ี 5 
หนวยการเรียนรูท่ี 5  เร่ือง ฝกทักษะการออกแบบ    จํานวน  6  ชั่วโมง 
เร่ือง  การสรางของอและเจาะรู      จํานวน  2  ชั่วโมง 
 
 

มาตรฐานการเรียนรู 
 ง 2.1 เขาใจเทคโนโลยีและกระบวนการเทคโนโลยี ออกแบบและสรางส่ิงของเคร่ืองใช
หรือวิธีการตามกระบวนการเทคโนโลยีอยางมีความคิดสรางสรรคเลือกใชเทคโนโลยีในทาง
สรางสรรคตอชีวิต สังคม ส่ิงแวดลอม และมีสวนรวมในการจัดการเทคโนโลยีท่ียั่งยืน 
 

ตัวชี้วัด 
 ง 2.1 ม.4-6/3 สรางและพัฒนาส่ิงของเคร่ืองใชหรือวิธีการ ตามกระบวนการเทคโนโลยี
อยางปลอดภัย โดยถายทอดความคิดเปนภาพฉายและแบบจําลองเพื่อนําไปสูการสรางช้ินงานหรือ
ถายทอดความคิด ของวิธีการเปนแบบจําลองความคิดและการรายงานผลโดยใชซอฟทแวรชวยใน
การออกแบบหรือนําเสนอผลงาน 
 ง 2.1 ม.4-6/4 มีความคิดสรางสรรคในการแกปญหาหรือสนองความตองการ ในงานท่ีผลิต
เอง หรือการพัฒนาผลิตภัณฑท่ีผูอ่ืนผลิต 
 ง 2.1 ม.4-6/5 วิเคราะหและเลือกใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับชีวิตประจําวันอยาง
สรางสรรคตอชีวิต สังคมและส่ิงแวดลอม และมีการจัดการเทคโนโลยีท่ียั่งยืนดวยวิธีการของ
เทคโนโลยีสะอาด 
 
สาระสําคัญ 
 การสรางของอและเจาะรู เปนทักษะการใชเคร่ืองมือ Sweep Profile ท่ีนักเรียนจะตองฝกให
ชํานาญ เพื่อนําไปใชในการสรางช้ินงานอ่ืนได 
 
สาระการเรียนรู 
 การออกแบบของอเปนลักษณะการใชเสนนําทางรูปแบบหนึ่ง ท่ีสามารถนําไปประยุกตใน
การออกแบบวัตถุเพื่อนําไปประกอบกับช้ินสวนชนิดตางๆ ไดโดยใชคําส่ัง Sweep Profile และ 
Along Sketch Path ปรับเปล่ียนใหเปนขนาดของของอ และลักษณะการงอท่ีตองการได 
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จุดประสงคการเรียนรู 
 1. อธิบายข้ันตอนการเลือกใชเคร่ืองมือในการวาดรูปทรงตางๆ ได (K) 
 2. วาดรูปเสนตรงงอแบบทอเพื่อสรางของอและเจาะรู (ทอ) ได (K) 
 3. วิเคราะหและเลือกใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับชีวิตประจําวันได (K) 
 4. สรางของอและเจาะรูโดยใชเคร่ืองมือ Sweep Profile ได (P) 
 5. มีความคิดสรางสรรคในการทํางาน (A) 
 
ชิ้นงาน/ภาระงาน 
 1. ใบงานท่ี 12 เร่ือง การสรางของอและเจาะรู 
 2. ผลงานนักเรียนจากใบงานท่ี 12 เร่ือง การสรางของอและเจาะรู 
 
กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
 ขั้นท่ี 1 ขั้นนําเขาสูบทเรียน 
  1. ผูสอนแจงผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 
  2. ผูเรียนศึกษาคูมือการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
 ขั้นท่ี 2 ขั้นสอน 
  1. ผูเรียนศึกษาเพ่ิมเติม เร่ือง การสรางของอและเจาะรู จากบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอน 
  2. ผูเรียนรวมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเลือกใชเคร่ืองมือในการสรางขอ
งอและเจาะรูใหกับช้ินงานบนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
  3. ผูสอนอธิบายเพิ่มเติมและสาธิตวิธีการใชเคร่ืองมือวาดรูปทรงของอและเจาะรู
โดยใชโปรแกรม Pro/DESKTOP ใหแกผูเรียน 
  4. แบงนักเรียนเปนกลุม กลุมละ 3-4 คน เตรียมการสรางช้ินงาน 
  5. ผูเรียนทําแบบฝกหัดประจําหนวย 
 ขั้นท่ี 3 ขั้นวิเคราะหและฝกปฏิบัติ 
  1. ผูเรียนทําใบงานท่ี 12 เร่ือง การสรางของอและเจาะรู หนวยการเรียนรูท่ี 5 เร่ือง 
ฝกทักษะการออกแบบ 
  2. ผูเรียนใชเคร่ืองมือในการสรางของอและเจาะรูในแตละข้ันตอนท่ีครูอธิบาย
เพิ่มเติม 
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  3. ผูสอนเขาไปสังเกตและซักถามวิธีการเลือกใชเคร่ืองมือการสรางของอและเจาะ
รูของผูเรียน 
 ขั้นท่ี 4 ขั้นสรุปบทเรียน 
  1. สมาชิกในกลุมรวมกันสรุปเกี่ยวกับข้ันตอนวิธีการสรางของอและเจาะรู แลวสง
ตัวแทนนําเสนอผลงานของตนเองบนจอภาพผานโปรเจคเตอรหนาหองเรียน 
  2. ผูเรียนรวมกับเพ่ือนๆ รวมกันอภิปรายเกี่ยวกับช้ินงานของแตละกลุม 
 ขั้นท่ี 5 ขั้นการนําไปใช 
  1. ผูเรียนสามารถคนหาขอมูลเพิ่มเติม และออกแบบช้ินงานในการสรางของอและ
เจาะรูในรูปทรงท่ีครูกําหนดใหจากใบงานท่ี 12 เร่ือง การสรางของอและเจาะรู 
  2. ผูเรียนอธิบายและเผยแพรความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับการสรางของอและเจาะรูแก
ผูอ่ืนได 
 
สื่อและแหลงการเรียนรู 
 1. เคร่ืองคอมพิวเตอรจอภาพ โปรเจคเตอร 
 2. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หนวยการเรียนรูท่ี 5 เร่ือง ฝกทักษะการออกแบบ 
 3. ใบงานท่ี 12 เร่ือง การสรางของอและเจาะรู 
 4. หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 
 5. แหลงขอมูลทางอินเทอรเน็ต 
 

การวัดและการประเมินผลการเรียนรู 
 

จุดประสงคการเรียนรู วิธีการ เคร่ืองมือวัด เกณฑการประเมิน 
1. อธิบายขั้นตอนการเลือก 
ใชเครื่องมือในการวาดรูป 
ทรงตางๆ ได (K) 

1. สังเกตพฤติกรรมในการ 
อธิบาย 
2. ประเมินคุณภาพช้ินงาน 

1. แบบสังเกตพฤติกรรม 
2.ใบงานประจําแผน 
3. แบบประเมินคุณภาพ 
ช้ินงาน 

ไดรอยละ 60 ขึ้นไป 
ถือวา ผาน 

2. วาดรูปเสนตรงงอแบบทอ 
เพ่ือสรางของอและเจาะรู  
(ทอ) ได (K) 

1. สังเกตพฤติกรรมในการ 
อธิบาย 
2. ประเมินคุณภาพช้ินงาน 

1. แบบสังเกตพฤติกรรม 
2.ใบงานประจําแผน 
3. แบบประเมินคุณภาพ 
ช้ินงาน 

ไดรอยละ 60 ขึ้นไป 
ถือวา ผาน 
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จุดประสงคการเรียนรู วิธีการ เคร่ืองมือวัด เกณฑการประเมิน 
3. วิเคราะหและเลือกใช 
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับ 
ชีวิตประจําวันได (K) 

1. สังเกตพฤติกรรมในการ 
อธิบาย 
2. ประเมินคุณภาพช้ินงาน 

1. แบบสังเกตพฤติกรรม 
2.ใบงานประจําแผน 
3. แบบประเมินคุณภาพ 
ช้ินงาน 

 

4. สรางของอและเจาะรูโดย 
ใชเครื่องมือ Sweep Profile  
ได (P) 

1. สังเกตพฤติกรรมการ 
ปฏิบัติงานกลุม 
2. ประเมินคุณภาพช้ินงาน 

1. แบบสังเกตพฤติกรรม 
2.ใบงานประจําแผน 
3. แบบประเมินการให 
คะแนนช้ินงาน 

ไดรอยละ 60 ขึ้นไป 
ถือวา ผาน 

5. มีความคิดสรางสรรคใน 
การทํางาน (A) 

1. สังเกตพฤติกรรมในการ 
ออกแบบช้ินงาน 

- แบบสังเกตพฤติกรรม  

 
บันทึกหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
 บันทึกหลังการสอน 
  ผลการสอน นักเรียนสวนใหญสามารถเลือกใชเคร่ืองมือในการเปล่ียนรูปทรงจาก
การวาดรูปเสนตรงทําใหเปนทอและปรับเปล่ียนใหเปนของอ ตามใบงานท่ีครูกําหนดใหไดถูกตอง
ตามลําดับข้ันตอนได 
  ปญหา/อุปสรรค มีนักเรียนบางสวนยังขาดทักษะ ความรับผิดชอบ ไมตั้งใจทํางาน 
จึงทําใหเลือกใชเคร่ืองมือในการเปล่ียนรูปทรงจากการวาดรูปเสนตรงทําใหเปนทอและปรับเปล่ียน
ใหเปนของอ ตามใบงานท่ีครูกําหนดใหยังไมถูกตองตามลําดับข้ันตอน 
  ขอเสนอแนะ/แนวทางการแกไขปญหา  ใหนักเรียนท่ียังขาดทักษะ  ความ
รับผิดชอบ ไมตั้งใจทํางานมาสอนเสริม เพิ่มเติมในชวงเวลาท่ียังเหลือจากช่ัวโมงสอน และบอกถึง
สาเหตุท่ีนักเรียนยังขาดทักษะ ขาดความรับผิดชอบ เนื่องจากนักเรียนไมสนใจ ไมทบทวนบทเรียน
ท่ีครูกําหนดให พรอมท้ังฝกฝนใหนักเรียนออกแบบจนเกิดความชํานาญ 
 
 
      ลงช่ือ ..................................................... ผูสอน 
         (นางสาวชัชฎา   รุจิเทศ) 
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แบบประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุม 
กลุม ...................................................................................... 

สมาชิกในกลุม 1. ................................................... 2. ..................................................  
  3. ................................................... 4. .................................................. 
  5. ................................................... 6. .................................................. 
 
คําชี้แจง:  ใหทําเคร่ืองหมาย ลงในชองรายการสังเกตพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติ 

คะแนน 
พฤติกรรมที่สังเกต 

3 2 1 
1. มีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น    
2. มีความกระตือรือรนในการทํางาน    
3. รับผิดชอบในงานท่ีไดรับมอบหมาย    
4. มีข้ันตอนในการทํางานอยางเปนระบบ    
5. ใชเวลาในการทํางานอยางเหมาะสม    

รวม    

 
เกณฑการใหคะแนน 
  พฤติกรรมที่ทําเปนประจํา ให  3  คะแนน 
  พฤติกรรมที่ทําเปนบางคร้ัง ให  2  คะแนน 
  พฤติกรรมที่ทํานอยคร้ัง  ให  1  คะแนน 
 
เกณฑการใหคะแนน 
  ชวงคะแนน  ระดับคุณภาพ 
  13-15   ดี 
  8-12   ปานกลาง 
  5-7   ปรับปรุง 
 
 
 
 



มห
าวิท

ยาล
ัยร
าช
ภัฏ
ธน
บุร
ี

245 

แบบสังเกตความสนใจและความตั้งใจในการทํากิจกรรมของนักเรียน 
กลุม ...................................................................................... 

สมาชิกในกลุม 1. ................................................... 2. ..................................................  
  3. ................................................... 4. .................................................. 
  5. ................................................... 6. .................................................. 
 
คําชี้แจง:  ใหทําเคร่ืองหมาย ลงในชองรายการสังเกตพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติ 

รายการ ปฏิบัติ ไมปฏิบัติ 
1. เริ่มตนงานท่ีไดรับมอบหมายทันที   
2. ทํางานเสร็จเรียบรอยตามเวลาท่ีกําหนด   
3. ขอคําแนะนําจากครูหรือเพ่ือเม่ือไมเขาใจ   
4. ทํากิจกรรมดวยความสนุกสนานและเต็มใจ   
5. มีสวนรวมในการทํากิจกรรมอยางสมํ่าเสมอ   
6. ชวยเหลือแนะนําเพื่อนในการทํากิจกรรมตามสมควร   
7. สนใจศึกษาหาความรูเพ่ิมเติมดวยตนเอง   

รวมคะแนน   

 
หมายเหตุ 
 1. ขอใดท่ีนักเรียนปฏิบัติ ไดคะแนน 1 คะแนน ไมปฏิบัติ ไดคะแนน 0 คะแนน 
 2. เกณฑการประเมินจากแบบสังเกตอาจกําหนด ดังนี้ 
  7  คะแนน ดีมาก 
  5-6  คะแนน ดี 
  3-4  คะแนน พอใช 
  1-2  คะแนน ควรปรับปรุง 
 3. ครูอาจสุมเลือกนักเรียนเทาท่ีสามารถสังเกตไดในการสังเกตแตละคร้ังโดยหมุนเวียนไป
จนครบทุกคนในหอง 
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แบบบันทึกคะแนนการปฏิบตัิงาน 
กลุม ...................................................................................... 

สมาชิกในกลุม 1. ................................................... 2. ..................................................  
  3. ................................................... 4. .................................................. 
  5. ................................................... 6. .................................................. 
 
คําชี้แจง:  ใหทําเคร่ืองหมาย ลงในชองรายการสังเกตพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติ 

ทําไดครบ
ทุกขอ 

ทันเวลา ความ
สวยงาม 

ความคิด
สรางสรรค 

รวม รอยละ ที่ ชื่อ-สกุล 

5 5 5 5 20  
1        
2        
3        
4        
5        

คาเฉลี่ย       

 
 
 
      ลงช่ือ .................................................... 
                 (.................................................) 
      วันท่ี   ................./................./............... 
         ครูผูสอน / ผูประเมิน 
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี 13 
 
กลุมสาระการเรียนรู  การงานอาชีพและเทคโนโลยี    ชั้น  มัธยมศึกษาปท่ี 5 
หนวยการเรียนรูท่ี 5  เร่ือง ฝกทักษะการออกแบบ    จํานวน  6  ชั่วโมง 
เร่ือง  การสรางรูปทรงเกียรอยางงาย     จํานวน  2  ชั่วโมง 
 
 

มาตรฐานการเรียนรู 
 ง 2.1 เขาใจเทคโนโลยีและกระบวนการเทคโนโลยี ออกแบบและสรางส่ิงของเคร่ืองใช
หรือวิธีการตามกระบวนการเทคโนโลยีอยางมีความคิดสรางสรรคเลือกใชเทคโนโลยีในทาง
สรางสรรคตอชีวิต สังคม ส่ิงแวดลอม และมีสวนรวมในการจัดการเทคโนโลยีท่ียั่งยืน 
 

ตัวชี้วัด 
 ง 2.1 ม.4-6/3 สรางและพัฒนาส่ิงของเคร่ืองใชหรือวิธีการ ตามกระบวนการเทคโนโลยี
อยางปลอดภัย โดยถายทอดความคิดเปนภาพฉายและแบบจําลองเพื่อนําไปสูการสรางช้ินงานหรือ
ถายทอดความคิด ของวิธีการเปนแบบจําลองความคิดและการรายงานผลโดยใชซอฟทแวรชวยใน
การออกแบบหรือนําเสนอผลงาน 
 ง 2.1 ม.4-6/4 มีความคิดสรางสรรคในการแกปญหาหรือสนองความตองการ ในงานท่ีผลิต
เอง หรือการพัฒนาผลิตภัณฑท่ีผูอ่ืนผลิต 
 ง 2.1 ม.4-6/5 วิเคราะหและเลือกใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับชีวิตประจําวันอยาง
สรางสรรคตอชีวิต สังคมและส่ิงแวดลอม และมีการจัดการเทคโนโลยีท่ียั่งยืนดวยวิธีการของ
เทคโนโลยีสะอาด 
 
สาระสําคัญ 
 การสรางรูปทรงเกียรอยางงาย เปนทักษะท่ีสําคัญท่ีมุงใหนักเรียนไดเลือกใชเคร่ืองมือ 
Duplicate เพื่อพัฒนานําไปใชสรางช้ินงานอ่ืน 
 
สาระการเรียนรู 
 การออกแบบวัตถุแบบสําเนาช้ินงาน เปนการเพิ่มจํานวนรูปทรงโดยใชคําส่ัง Duplicate 
และระบุจํานวนสําเนาท่ีตองการ หลังจากนั้นตัดเสนสวนเกินออก และปรับเปล่ียนเปนแบบสามมิติ
ตอไป 
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จุดประสงคการเรียนรู 
 1. อธิบายข้ันตอนการเลือกใชเคร่ืองมือในการวาดรูปทรงตางๆ ได (K) 
 2. วิเคราะหและเลือกใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับชีวิตประจําวันได (K) 
 3. ออกแบบการสรางรูปทรงเกียรได (P) 
 4. มีความรับผิดชอบ ความมุงม่ันต้ังใจตอการทํางาน (A) 
 
ชิ้นงาน/ภาระงาน 
 1. ใบงานท่ี 13 เร่ือง การสรางรูปทรงเกียรอยางงาย 
 2. ผลงานนักเรียนจากใบงานท่ี 13 เร่ือง การสรางรูปทรงเกียรอยางงาย 
 
กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
 ขั้นท่ี 1 ขั้นนําเขาสูบทเรียน 
  1. ผูสอนแจงผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 
  2. ผูเรียนศึกษาคูมือการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
 ขั้นท่ี 2 ขั้นสอน 
  1. ผูเรียนศึกษาเพ่ิมเติม เร่ือง การสรางรูปทรงเกียรจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอน 
  2. ผูเรียนรวมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเลือกใชเคร่ืองมือในการสราง
รูปทรงเกียรใหกับช้ินงานบนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
  3. ผูสอนอธิบายเพิ่มเติมและสาธิตวิธีการใชเคร่ืองมือวาดรูปทรงเกียรโดยใช
โปรแกรม Pro/DESKTOP ใหแกผูเรียน 
  4. แบงนักเรียนเปนกลุม กลุมละ 3-4 คน เตรียมการสรางช้ินงาน 
  5. ผูเรียนทําแบบฝกหัดประจําหนวย 
 ขั้นท่ี 3 ขั้นวิเคราะหและฝกปฏิบัติ 
  1. ผูเรียนทําใบงานท่ี 13 เร่ือง การสรางรูปทรงเกียรอยางงาย หนวยการเรียนรูท่ี 5 
เร่ือง ฝกทักษะการออกแบบ 
  2. ผูเรียนใชเคร่ืองมือในการสรางรูปทรงเกียรและปรับแตงรูปทรงใหดูสวยงามใน
แตละข้ันตอนท่ีครูอธิบายเพิ่มเติม 
  3. ผูสอนเขาไปสังเกตและซักถามวิธีการเลือกใชเคร่ืองมือการสรางรูปทรงเกียร
ของผูเรียน 



มห
าวิท

ยาล
ัยร
าช
ภัฏ
ธน
บุร
ี

249 

  4. ผูเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน จํานวน 30 ขอ เวลา 30 นาที 
 ขั้นท่ี 4 ขั้นสรุปบทเรียน 
  1. สมาชิกในกลุมรวมกันสรุปเกี่ยวกับข้ันตอนวิธีการสรางรูปทรงเกียร แลวสง
ตัวแทนนําเสนอผลงานของตนเองบนจอภาพผานโปรเจคเตอรหนาหองเรียน 
  2. ผูเรียนรวมกับเพ่ือนๆ รวมกันอภิปรายเกี่ยวกับช้ินงานของแตละกลุม 
 ขั้นท่ี 5 ขั้นการนําไปใช 
  1. ผูเรียนสามารถคนหาขอมูลเพิ่มเติม และออกแบบช้ินงานในการสรางรูปทรง
เกียรในรูปทรงท่ีครูกําหนดใหจากใบงานท่ี 13 เร่ือง การสรางรูปทรงเกียรอยางงาย 
  2. ผูเรียนอธิบายและเผยแพรความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับการสรางรูปทรงเกียรแกผูอ่ืน
ได 
 

สื่อและแหลงการเรียนรู 
 1. เคร่ืองคอมพิวเตอรจอภาพ โปรเจคเตอร 
 2. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หนวยการเรียนรูท่ี 5 เร่ือง ฝกทักษะการออกแบบ 
 3. ใบงานท่ี 13 เร่ือง การสรางรูปทรงเกียรอยางงาย 
 4. หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 
 5. แหลงขอมูลทางอินเทอรเน็ต 
 

การวัดและการประเมินผลการเรียนรู 
 

จุดประสงคการเรียนรู วิธีการ เคร่ืองมือวัด เกณฑการประเมิน 
1. อธิบายขั้นตอนการเลือก 
ใชเครื่องมือในการวาดรูป 
ทรงตางๆ ได (K) 

1. ทดสอบหลังเรียน 
2. สังเกตพฤติกรรมในการ 
อธิบาย 
3. ประเมินคุณภาพช้ินงาน 

1. แบบทดสอบหลังเรียน 
(Post-test) 
2. แบบสังเกตพฤติกรรม 
3. แบบประเมินคุณภาพ 
ช้ินงาน 
4.ใบงานประจําแผน 

ไดรอยละ 60 ขึ้นไป 
ถือวา ผาน 

2. วิเคราะหและเลือกใช 
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับ 
ชีวิตประจําวันได (K) 

1. ทดสอบหลังเรียน 
2. สังเกตพฤติกรรมในการ 
อธิบาย 
3. ประเมินคุณภาพช้ินงาน 

1. แบบทดสอบหลังเรียน 
(Post-test) 
2. แบบสังเกตพฤติกรรม 
3. แบบประเมินคุณภาพ 
ช้ินงาน 
4.ใบงานประจําแผน 

ไดรอยละ 60 ขึ้นไป 
ถือวา ผาน 
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จุดประสงคการเรียนรู วิธีการ เคร่ืองมือวัด เกณฑการประเมิน 
3. ออกแบบการสรางรูปทรง 
เกียรได (P) 

1. สังเกตพฤติกรรมการ 
ปฏิบัติงาน 
2. ประเมินคุณภาพช้ินงาน 

1. แบบสังเกตพฤติกรรม 
2.ใบงานประจําแผน 
3. แบบประเมินการให 
คะแนนช้ินงาน 

 

4. มีความรับผิดชอบ ความ 
มุงมั่นต้ังใจตอการทํางาน 
(A) 

1. สังเกตพฤติกรรมตอ 
ความรับผิดชอบความมุง 
มั่นต้ังใจตอการทํางาน 

- แบบสังเกตพฤติกรรม ไดรอยละ 60 ขึ้นไป 
ถือวา ผาน 

 
บันทึกหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
 บันทึกหลังการสอน 
  ผลการสอน นักเรียนสวนใหญสามารถเลือกใชเคร่ืองมือในการสรางรูปทรงเกียร
ไดอยางถูกตองตามลําดับข้ันตอน ตามใบงานท่ีครูกําหนดใหได 
  ปญหา/อุปสรรค มีนักเรียนบางสวนยังขาดทักษะ ความรับผิดชอบ ความต้ังใจ
ทํางาน ในการเลือกใชเคร่ืองมือสําหรับสรางรูปทรงเกียรตามลําดับข้ันตอน ไดอยางถูกตองตามใบ
งานท่ีครูกําหนดให 
  ขอเสนอแนะ/แนวทางการแกไขปญหา  ใหนักเรียนท่ียังขาดทักษะ  ความ
รับผิดชอบ ไมตั้งใจทํางานมาสอนเสริม เพ่ิมเติมในชวงเวลาท่ียังเหลือจากช่ัวโมงสอน และบอกถึง
สาเหตุท่ีนักเรียนยังขาดทักษะ ขาดความรับผิดชอบ เนื่องจากนักเรียนไมสนใจ ไมฟง ไมทบทวน
บทเรียนท่ีครูกําหนดให พรอมท้ังฝกฝนใหนักเรียนออกแบบจนเกิดความชํานาญ 
 
 
 
      ลงช่ือ ..................................................... ผูสอน 
         (นางสาวชัชฎา   รุจิเทศ) 
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แบบประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุม 
กลุม ...................................................................................... 

สมาชิกในกลุม 1. ................................................... 2. ..................................................  
  3. ................................................... 4. .................................................. 
  5. ................................................... 6. .................................................. 
 
คําชี้แจง:  ใหทําเคร่ืองหมาย ลงในชองรายการสังเกตพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติ 

คะแนน 
พฤติกรรมที่สังเกต 

3 2 1 
1. มีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น    
2. มีความกระตือรือรนในการทํางาน    
3. รับผิดชอบในงานท่ีไดรับมอบหมาย    
4. มีข้ันตอนในการทํางานอยางเปนระบบ    
5. ใชเวลาในการทํางานอยางเหมาะสม    

รวม    

 
เกณฑการใหคะแนน 
  พฤติกรรมที่ทําเปนประจํา ให  3  คะแนน 
  พฤติกรรมที่ทําเปนบางคร้ัง ให  2  คะแนน 
  พฤติกรรมที่ทํานอยคร้ัง  ให  1  คะแนน 
 
เกณฑการใหคะแนน 
  ชวงคะแนน  ระดับคุณภาพ 
  13-15   ดี 
  8-12   ปานกลาง 
  5-7   ปรับปรุง 
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แบบสังเกตความสนใจและความตั้งใจในการทํากิจกรรมของนักเรียน 
กลุม ...................................................................................... 

สมาชิกในกลุม 1. ................................................... 2. ..................................................  
  3. ................................................... 4. .................................................. 
  5. ................................................... 6. .................................................. 
 
คําชี้แจง:  ใหทําเคร่ืองหมาย ลงในชองรายการสังเกตพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติ 

รายการ ปฏิบัติ ไมปฏิบัติ 
1. เริ่มตนงานท่ีไดรับมอบหมายทันที   
2. ทํางานเสร็จเรียบรอยตามเวลาท่ีกําหนด   
3. ขอคําแนะนําจากครูหรือเพ่ือเม่ือไมเขาใจ   
4. ทํากิจกรรมดวยความสนุกสนานและเต็มใจ   
5. มีสวนรวมในการทํากิจกรรมอยางสมํ่าเสมอ   
6. ชวยเหลือแนะนําเพื่อนในการทํากิจกรรมตามสมควร   
7. สนใจศึกษาหาความรูเพ่ิมเติมดวยตนเอง   

รวมคะแนน   

 
หมายเหตุ 
 1. ขอใดท่ีนักเรียนปฏิบัติ ไดคะแนน 1 คะแนน ไมปฏิบัติ ไดคะแนน 0 คะแนน 
 2. เกณฑการประเมินจากแบบสังเกตอาจกําหนด ดังนี้ 
  7  คะแนน ดีมาก 
  5-6  คะแนน ดี 
  3-4  คะแนน พอใช 
  1-2  คะแนน ควรปรับปรุง 
 3. ครูอาจสุมเลือกนักเรียนเทาท่ีสามารถสังเกตไดในการสังเกตแตละคร้ังโดยหมุนเวียนไป
จนครบทุกคนในหอง 
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แบบบันทึกคะแนนการปฏิบตัิงาน 
กลุม ...................................................................................... 

สมาชิกในกลุม 1. ................................................... 2. ..................................................  
  3. ................................................... 4. .................................................. 
  5. ................................................... 6. .................................................. 
 
คําชี้แจง:  ใหทําเคร่ืองหมาย ลงในชองรายการสังเกตพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติ 

ทําไดครบ
ทุกขอ 

ทันเวลา ความ
สวยงาม 

ความคิด
สรางสรรค 

รวม รอยละ ที่ ชื่อ-สกุล 

5 5 5 5 20  
1        
2        
3        
4        
5        

คาเฉลี่ย       

 
 
 
      ลงช่ือ .................................................... 
                 (.................................................) 
      วันท่ี   ................./................./............... 
         ครูผูสอน / ผูประเมิน 
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ประวัติผูวิจัย 
 

ชื่อ-นามสกุล นางสาวชัชฎา   รุจิเทศ 
วัน เดือน ปเกิด 16 พฤษภาคม 2529 
ภูมิลําเนา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ. 2541 ประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนรอตเสวกวิทยา 
 พ.ศ. 2544 มัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนภาชี “สุนทรวิทยานุกูล” 
 พ.ศ. 2547 มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนจอมสุรางคอุปถัมภ 
 พ.ศ. 2551 ปริญญาบริหารคอมพิวเตอรธุรกจิบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
  พระนครศรีอยุธยา 
 พ.ศ. 2553 ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
 พ.ศ. 2558 ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
 
ประวัติการทํางาน 
 พ.ศ. 2552 ครูอัตราจาง โรงเรียนภาชี “สุนทรวิทยานุกูล” จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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