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แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ 5 ขั้นตอน (Co-5 Stpes) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  รหัสวิชา ว21104   วิชา การออกแบบและเทคโนโลยี 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6  กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม    เรื่อง การระบุปัญหาและสาเหตุของปัญหา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562  จ านวน  1 ชั่วโมง 
ผู้สอน   นางสายบัว  พิมพ์มหา  ครู คศ.3                      วันที่  14  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด  

มาตรฐาน ว. 4.1 เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) 
 

 ตัวช้ีวัด 
ว 4.1 ม.1/1 อธิบายแนวคิดหลักของเทคโนโลยีในชีวิตประจ าวันและวิเคราะห์สาเหตุหรือปัจจัยที่ส่งผล

ต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 
ว 4.1 ม.1/2 ระบุปัญหาหรือความต้องการในชีวิตประจ าวัน รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลและแนวคิดท่ี

เกี่ยวข้องกับปัญหา 
 
2. จุดประสงค์การเรียนรู้  
      2.1 อธิบายความหมาย ความส าคัญ ขั้นตอนการท างาน ของกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมได้ (K) 
      2.2 ปฏิบัติตามใบกิจกรรม เรื่อง การระบุปัญหาและสาเหตุของปัญหา ได ้(P1) 
      2.3 วิเคราะห์ ปัญหา สาเหตุ ความต้องการในชีวิตประจ าวันได ้(P1) 
      2.4 น าเสนอใบกิจกรรม เรื่อง การระบุปัญหาและสาเหตุของปัญหา เป็นอย่างไร (P2) 
      2.5  มีความมุ่งม่ันในการท างาน ใฝ่เรียนรู้ และท างานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ (A) 
 
3. สาระการเรียนรู้  

3.1  กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม 
3.2  ปัญหาหรือความต้องการในชีวิตประจ าวันพบได้จากหลายบริบทขึ้นกับสถานการณ์ที่ประสบ 
3.3  การแก้ปัญหาจ าเป็นต้องสืบค้น รวบรวมข้อมูล ความรู้จากศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกีย่วข้องเพ่ือน าไปสู่การ

ออกแบบแนวทางการแก้ปัญหา  
 
4. สาระส าคัญ 

การแก้ปัญหาตามกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน ได้แก่ ร ะ บุ ปั ญ ห า
รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหา ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา วางแผนและด า เนิ นการแก้ ปัญหา 
ทดสอบ ประเมินผล และปรับปรุงแก้ไขวิธีการแก้ปัญหาหรือชิ้นงาน และน าเสนอ วิธีการแก้ปัญหาผลการ
แก้ปัญหาหรือชิ้นงาน ซึ่งการท างานในบางครั้ง  อาจมีการย้อนขั้นตอนกลับไปมาเพ่ือพัฒนางานให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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5. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
5.1 ความสามารถในการสื่อสาร (ฟัง พูด เขียน) 
5.2 ความสามารถในการคิด  (เชื่อมโยง วิเคราะห์ ประยุกต์) 

5.2.1 ทักษะการคิดวิเคราะห์  
5.2.2 ทักษะการคิดสังเคราะห์  
5.2.3 ทักษะการคิดอย่างสร้างสรรค์   
5.2.4 ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
5.2.5 ทักษะการคิดเป็นระบบ 

5.3 ความสามารถในการแก้ปัญหา  (แก้ปัญหาเฉพาะหน้า) 
5.4 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต  (กระบวนการท างานกลุ่ม) 

  5.4.1 กระบวนการปฏิบัติ 
5.5 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

 
6.  ทักษะและกระบวนการ (ที่เป็นจุดเน้น ทักษะในศตวรรษที่ 21) 
 6.1  ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม 

6.2  ทักษะการท างานร่วมกัน 
 
7. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

7.1 ซื่อสัตย์สุจริต 
7.2 มีวินัย 
7.3 ใฝ่เรียนรู้ 
7.4 มุ่งม่ันในการท างาน 
7.5 อยู่อย่างพอเพียง 
7.6 มีจิตสาธารณะ 
 

8. กิจกรรมการเรียนรู้ (5 ข้ันตอน) 
 8.1  ขั้นที่ 1 เสนอสิ่งเร้าและระบุค าถาม (Stimulating and Key question) (สอศ.) 
    1)  ครูกล่าวทักทายนักเรียน น าเข้าสู่บทเรียน 
    2)  แบ่งกลุ่มผู้เรียนกลุ่มละ 4-5 คน คละชายหญิงและนั่งสลับกัน 
    3)  ครูให้นักเรียนดูคลิปวีดีโอ เรื่อง ปัญหาขยะ 
      4)  เมื่อผู้เรียนดูคลิปจบ ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มตั้งค าถามที่อยากรู้เกี่ยวกับ ปัญหาขยะ อย่าง
น้อยกลุ่มละ 3 ค าถาม โดยเขียนลงกระดาษ โน้ต ที่ครูแจกให้ 
       5) ครูให้แต่ละกลุ่มอ่านค าถามทั้งหมดท่ีอยากรู้ ที่เขียนไว้จากการดูคลิปวีดีโอ 
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       6) ครูให้นักเรียนดูสื่อการสอน เรื่อง กระบวนการเชิงวิศวกรรม จากนั้นครูอธิบายเพ่ิมเติม
เกี่ยวกับการน าเทคโนโลยีมาช่วยออกแบบแก้ไขปัญหาในชีวิตประจ าวัน โดยอาศัยกระบวนการเชิงวิศวกรรม 
 
 8.2  ขั้นที่ 2 แสวงหาสารสนเทศและวิเคราะห์ (Searching and Analyzing) (สว.) 
     1)  ให้แต่ละกลุ่มศึกษา กรณีศึกษา สถานการณ์ปัญหา จากหนังสือเรียน อินเทอร์เน็ต หรือใน
ชีวิตประจ าวัน 
     2)  ในขณะที่นักเรียนฝึกปฏิบัติ ครูเน้นย้ าการท างานร่วมกับผู้อ่ืนให้มีจิตสาธารณะและ
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่เพ่ือน ๆ ในชั้นเรียน เพื่อนที่เก่งและเรียนรู้ได้เร็วให้ช่วยเหลือเพ่ือนที่เรียนช้า 
     3)  ในขณะที่นักเรียนฝึกปฏิบัติ ครูเน้นย้ าการสร้างชิ้นงานเชิงสร้างสรรค์ มีคุณธรรม จริยธรรม 
และความรับผิดชอบ ไม่คัดลอกชิ้นงานของผู้อ่ืนเป็นของตัวเอง 
     4)  ครูอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม โดยสมาชิกในกลุ่มทุกคน
เขียนระบุปัญหาและสาเหตุของปัญหาลงในกระดาษโน๊ต จากนั้นน าข้อมูลสรุปเป็นภาพรวมของกลุ่ม 
     5)  ระหว่างที่นักเรียนท ากิจกรรมครูคอยช่วยเหลือ ให้ค าปรึกษา และกระตุ้นเพื่อให้นักเรียน
เกิดการคิด 
 8.3  ขั้นที่ 3 อภิปรายและสร้างความรู้ (Discussing and constructing) (อส.) 
    1) นักเรียนใช้กระบวนการกลุ่มอภิปราย และท างานตามใบกิจกรรม เรื่อง การระบุปัญหาและ
สาเหตุของปัญหา โดยแสวงหาค าตอบจากใบความรู้ สื่อที่ครูให้ และจากแหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ 
    2) ในระหว่างนักเรียนท ากิจกรรมกลุ่ม ครูคอยให้ความช่วยเหลือ ให้ค าปรึกษา กระตุ้นเพ่ือให้
นักเรียนเกิดการคิดและการท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม 
 8.4  ขั้นที่ 4 ส่ือสารและสะท้อนคิด (Communicating and Reflecting) (สสค.) 
          1)  แต่ละกลุ่มน าเสนอผลงานของกลุ่ม โดยก่อนน าเสนอผลงาน ให้กลุ่มแจ้งว่า กลุ่มมีใครบ้าง 
ใครท าอะไรในกลุ่ม  จากนั้นน าเสนอผลงาน และจบด้วยการแสดงความรู้สึกว่า กลุ่มได้เรียนรู้อะไรบ้างจากการ
ท างานครั้งนี้ มีอะไรเป็นจุดเด่น มีอะไรเป็นข้อบกพร่องบ้าง และจ าแก้ไขข้อบกพร่องในครั้งต่อไปอย่างไร เพ่ือน
และครูร่วมอภิปรายผลงานที่แต่ละกลุ่มน าเสนอ 

 2)  ครูทบทวนสรุป “ขั้นตอน 5W1H” “การระบุปัญหาและสาเหตุของปัญหา” 
 8.5  ขั้นที่ 5 ประยุกต์และตอบแทนสังคม (Applying and serving) (ปตท.) 
     1)  นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียนนักเรียนท าผ่าน Kahoot จ านวน 5 ข้อ 
     2)  ครูเชื่อมโยงความรู้และสอดแทรกคุณธรรม โดยเล่าถึงเหตุการณ์ที่กราดยิงที่จังหวัด
นครราชสีมา ยกกรณีศึกษาตัวอย่างสิ่งที่ท าให้คนที่อยู่ในเหตุการณ์รอดพ้นในช่วงเวลาคับขันคืออะไร  (การ
ควบคุมสติ) จากเหตุการณ์ดังกล่าวนักเรียนคิดว่านักเรียนมีส่วนร่วมช่วยสังคมได้อย่างไร (แนวค าตอบ การ
ช่วยเหลือสังคม , ไม่ดูถูกเพ่ือน , ให้ความร่วมมือท ากิจกรรมต่าง ๆ , การไม่เหยียด , เอาเปรียบ , บูลี่ เป็นต้น) 
     3)  ครูเชื่อมโยงความรู้ “การระบุปัญหาและสาเหตุของปัญหา” โดยใช้ค าถาม  
          - นักเรียนคิดว่าในชุมชนหรือท้องถิ่นของเรามีปัญหาอะไรบ้างที่สามารถน าเทคโนโลยีเข้าไป
ช่วยแก้ไขได้ (แนวค าตอบ ปัญหาการทิ้งขยะ , ปัญหาน้ าเสีย เป็นต้น) 
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    4)  ครูมอบหมายให้นักเรียนท ากิจกรรมที่ 6.2 “การตอบแทนสังคมด้วยกระบวยการทาง
วิศวกรรม” สืบค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหาที่เกิดข้ึนในชุมชนของนักเรียน เป็นการบ้าน เพ่ือน ามาเสนอ
ในชั่วโมงหน้า 
 
9. ภาระงาน/ชิ้นงาน  

9.1  ใบกิจกรรมที่  6.1  “การระบุปัญหา” 
9.2  ใบกิจกรรมที่  6.2  “การค้นหาสาเหตุของปัญหา” 

          9.3  ใบกิจกรรมที่  6.3  “การตอบแทนสังคมด้วยกระบวนการทางวิศวกรรม”  
 
10. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้   
     10.1  สื่อการเรียนรู้ 
 10.1.1  วีดีโอ เรื่อง ปัญหาขยะ   
 10.1.2  วีดีโอ เรื่อง กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม 
 10.1.3  แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน 
 10.1.4  ใบงานที่  เรื่อง กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม 

 10.2  แหล่งการเรียนรู้ 
     10.1  สื่อออนไลน์ Youtube 
     10.2  อินเทอร์เน็ต 
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11. การวัดและประเมินผลการเรียนรู ้  
จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือประเมิน เกณฑ์การประเมิน 

1. อธิบายความหมาย ความส าคัญ 
ขั้นตอนการท างาน ของ
กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม
ได้ (K) 

ท าแบบทดสอบ        
ก่อนเรียน-หลังเรียน 
 

แบบทดสอบ 
ก่อนเรียน- หลังเรียน 
 

ผ่านเกณฑ์ 
ร้อยละ  70 
 

2.  ปฏิบัติตามใบกิจกรรม เรื่อง การ
ระบุปัญหาและสาเหตุของปัญหา ได้ 
(P1) 
3. วิเคราะห์ ปัญหา สาเหตุ ความ
ต้องการในชีวิตประจ าวันได้ (P1) 

ตรวจชิ้นงาน 
 

-  ใบงานที่ 6.1 
-  ใบงานที่ 6.2 
 
 

ผ่านเกณฑ์ 
ร้อยละ  70   
      

4. น าเสนอใบกิจกรรม เรื่อง การ
ระบุปัญหาและสาเหตุของปัญหา 
เป็นอย่างไร (P2) 

ประเมินการน าเสนอ
ผลงาน 

แบบประเมินการ
น าเสนองาน 

ผ่านเกณฑ์ 
ร้อยละ  70   
 

5.  มีความมุ่งม่ันในการท างาน ใฝ่
เรียนรู้ และท างานร่วมกันอย่าง
สร้างสรรค ์(A) 
 
 

-  ตรวจใบงาน 
-  สังเกตพฤติกรรมการ
ท างานขณะปฏิบัติ
กิจกรรม 

-  ใบงานที่ 6.1-6.2 
 

ปฏิบัติกิจกรรมในใบ
งานครบทุก 
กิจกรรม 
 

6.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ สังเกตพฤติกรรมการ
ท างานขณะปฏิบัติ
กิจกรรม 

แบบสังเกตพฤติกรรม
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

ผ่านเกณฑ์ระดับดี 
ขึ้นไป 

6.  ทักษะการคิดสร้างสรรค ์ ประเมินแบบฝึกพัฒนา
ทักษะการคิดสร้างสรรค์ 

แบบฝึกพัฒนาทักษะ
การคิดสร้างสรรค์ 

ผ่านเกณฑ์ระดับดี
ขึ้นไป 
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12. การน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การจัดการเรียนรู้ 
 12.1  ผู้สอนน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการเรียนรู้อย่างไร 

         3  ห่วง 
ประเด็น 

ความพอประมาณ ความมีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 

เนื้อหาสาระ การจัดเนื้อหาสาระให้ 
เหมาะสมกับเวลาวยัและ
ความสามารถของผู้เรียน 

เลือกเนื้อหาสาระได้สอดคล้อง
ตรงตามมาตรฐานการเรียนรู้
และตัวชี้วดัที่ก าหนดไว้
หลักสูตร 

ครูจัดสาระการเรียนรู้ได้ตรง
ตามมาตรฐานของหลักสูตร 
สอดคล้องกับมาตรฐานและ
ตัวชี้วัด 

เวลา จัดเวลาในการเรียนรู้ได้อยา่ง
เหมาะสม  

จัดเวลาให้นักเรียนสามารถ
เรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพ 

ครูมีเวลาเพียงพอในการเตรียม
ความพร้อมและบริหารจัดการ
เร่ืองเวลาได้ 

สื่อ/อุปกรณ์ ใช้สื่อ อุปกรณ์ที่หาได้งา่ยมาใช้
ในการจัดกิจกรรมใบงาน
เพียงพอต่อจ านวนนักเรียน  
มีความเหมาะสมกับเนื้อหา
กิจกรรมและเวลา 

เลือกใช้สื่อได้เหมาะสมกับ
เนื้อหาสาระ กิจกรรมและเวลา
ในการจัดการเรียนรู้ 

ครูมีความพร้อมในการใช้สื่อ 
อุปกรณ์และใบงานในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ 
 

การจัดกิจกรรม 
การเรียนรู ้

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้
เพียงพอต่อการเรียนรู้เรื่องการ
ให้เหตุผล เหมาะสมกับระดบั
ความสามารถของผู้เรียน 

จัดกิจกรรมได้สอดคล้องกับ
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
ที่ก าหนดไว้หลักสตูร 

ครูมีแนวทางการจัดกิจกรรม
อย่างเป็นล าดบัขั้นตอนและ
สามารถแก้ไขปัญหาในการ
จัดการเรียนการสอน 

การวัดและ
ประเมินผล 

ใช้วิธีการวัดและประเมินผลได้
เหมาะสม 

ใช้วิธีการวัดและประเมินผลได้
ตรงตามวัตถุประสงค ์

มีเครื่องมือในการวัดและเกณฑ์
การประเมินที่สอดคล้องกับ
ตัวชี้วัด 

ความรู้          1.  ครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการเชิงวิศวกรรม การระบุปัญหา ค้นหาสาเหตุของ
ปัญหา กระบวนการ 5W1H ตามหลักวิชาการ 
                   2. รอบรู้เทคนิควิธีในการจัดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  เทคนิควิธีการวัดและประเมินผล และใช้สื่อ
เทคโนโลยไีด้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
                   3.  ครูมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้สูผู่้เรียน 
คุณธรรม      1.  มีระเบียบวินยั           2.  มีความขยันหมั่นเพียร       3.  มีความรับผิดชอบ 
                 4.  ครูมีความเมตตา        5. ครูมีความอดทน      
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        12.2  ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียงอย่างไร (3 ห่วง 2 เงื่อน 4 มิติ) 
ความพอประมาณ 
1 . นัก เรียนได้ เรี ยนรู้ เนื้ อหาสาระ
เหมาะสมกับวัย ตามสาระมาตรฐานที่
ก าหนดไว้ในหลักสูตร 
2. นักเรียนได้เรียนรู้จากสื่อ ใบความรู้  
ใบงานอย่างเพียงพอ 
3. นักเรียนมีเวลาเพียงพอและสามารถ
ท า ง านที่ ได้ รั บมอบหมายทันตาม
ก าหนดเวลา 
 

ความมีเหตุผล 
1. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ
ในเร่ือง กระบวนการออกแบบเชิง
วิศวกรรม การระบุปัญหาและ
สาเหตุของปัญหา และการ
น าไปใช ้
2.นักเรียนเกิดทักษะกระบวนการ
กลุ่ม  เกิดทักษะกระบวนการคดิ
ด้วย 5W1H 
3. นักเรียนสามารถบริหารจัดการ
เร่ืองของเวลา 

การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว 
1. มีความมั่นใจในการระบุปัญหา การ
ค้นหาสาเหตุของปัญหาและการน าไปใช้ 
2. นักเรียนน าความรู้ไปใช้เป็นพื้นฐานใน
การวิเคราะห์ปัญหา ค้นหาสาเหตุของ
ปัญหา ในชีวิตประจ าวัน 
3. นักเรียนมีการร่วมมือท างานเป็นกลุ่ม 
4. นักเรียนสามารถคิดเชื่อมโยงได้ 

ความรู ้     1. นักเรียนมีความรู้พื้นฐานเพื่อน าไปสู่การเรียนรู้เร่ืองการออกแบบผลิตภัณฑ์และการใช้เคร่ืองมือต่าง ๆ  
               2. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการออกแบบผลิตภัณฑ์และการน าไปใช้ 
               3. นักเรียนมีความรู้  ทักษะการคิดวิเคราะห์  การให้เหตุผล  การแก้ปัญหา  การสื่อสาร  และ
กระบวนการกลุ่ม 
คุณธรรม    

   1.  นักเรียนเป็นผู้ใฝ่เรียนรู ้   2.  มีระเบียบวินัย    3.  มีความรับผิดชอบ    4. อยู่อย่างพอเพียง 
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ประเมินผลลัพธ์ (KPA) ที่เกิดกับผู้เรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ด้าน 

วัด 

อยู่อย่างพอเพียง --- สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ 

วัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม 

ความรู้ 
(K) 

- นักเรียนรู้จักใช้สื่อ วัสดุ
อุปกรณ์ และการใช้
ทรัพยากรได้อย่าง
เหมาะสม 

(ใบความรู้ ใบงาน 
คอมพิวเตอร์ เวลา คน)  
-  นักเรียนศึกษาในเอกสาร
ใบงาน ใบความรู้ 

- นักเรียนน าความรู้
เรื่องการให้เหตุผลที่
ได้ไปใช้ประกอบการ
ตัดสินใจ การ
วางแผน และการ  
ท างานให้เกิด
ประโยชน์กับตนเอง  
ครอบครัว ชุมชน
และสังคม 
 

- น าความรู้เรื่องการระบุ
ปัญหาการค้นหาสาเหตุของ
ปัญหาไปใช้ในการคิด
วิเคราะห์ออกแบบเชิง
วิศวกรรมต่าง ๆ และการ
บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่
อยู่รอบตัว โรงเรียน ชุมชน 
และสังคม  

-มีความรู้ความเข้าใจ
และใช้การให้เหตุผล
เพ่ือสนับสนุนความ
จริงและความเชื่อ
อย่างมีวิจารณญาณ  

ด้าน 

วัด 

อยู่อย่างพอเพียง --- สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ 

วัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม 

ทักษะ 

(P) 

-นักเรียนปฏิบัติตาม
ขั้นตอนที่ก าหนดไว้ในใบ
งานได้ถูกต้อง 

-นักเรียนใช้สื่อ วัสดุอุปกรณ์
การเรียนได้ถูกต้อง 

-นักเรียนสามารถบริหาร
จัดการทรัพยากรได้อย่าง
สมเหตุสมผล 

-  มีทักษะการท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืน 

- นักเรียนมีทักษะที่
เกิดจากการเรียนรู้
และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้กับตนเอง 
ครอบครัว ชุมชน
และสังคมได้  

- มีทักษะในการปรับตัวให้เข้า
กับสิ่งแวดล้อม 

- เกิดทักษะการบริหาร
จัดการและการดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อม 

 -มีทักษะ
กระบวนการ
ประยุกต์ใช้เครื่องมือ
ต่าง ๆ ไปใช้ในการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์
ต่างๆใน
ชีวิตประจ าวัน 

 
ค่านิยม 

(A) 

- นักเรียนใช้วัสดุ อุปกรณ์
และทรัพยากรอย่าง
ประหยัดและคุ้มค่า
สมเหตุสมผล 

- นักเรียนมีระเบียบวินัยรัก
การท างาน 

- มีความรับผิดชอบ 

 

-  เกิดความสามัคคีมี
น้ าใจ รู้จักแบ่งปัน
ผู้อื่น  

- ตระหนักและเห็นคุณค่าของ
สิ่งแวดล้อม และมีเหตุผลใน
การอนุรักษ์ไว้ 
-รู้จักใช้ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม
อย่างคุ้มค่า 

- ตระหนักและเห็น
คุณค่าของการ
ด าเนินชีวิตอย่าง
รอบคอบ ระมัดระวัง 
มีเหตุผล 

-ตระหนักถึงความ
สมเหตุสมผลของ
ค าตอบหรือผลลัพธ์
จากการตัดสินใจ 

 



9 
 

13.  บันทึกผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
        13.1  ผลที่เกิดกับผู้เรียน 
                 1)  ด้านความรู้ความเข้าใจ  (K)   
............................................................................................................................. ....................................... 

................................................................................................................................................. ................... 
                 2)  ด้านทักษะกระบวนการ  (P) 
.................................................................. ..................................................................................................  

............................................................................................................................. ....................................... 
                 3)  ด้านคุณลกัษณะอันพึงประสงค์ (A) 
............................................................................................................................. ....................................... 

............................................................................................................................................................ ........ 
 13.2  จุดเด่นและจุดอ่อน 
  1)  จุดเด่น 
............................................................................................................................. ....................................... 

  2)  จุดอ่อน      
........................................................................ ............................................................................................  

   13.3  แนวทางเสริมสร้างและแก้ไข 
  1)  จุดเด่น 
................................................................................................................... .................................................  

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

  2)  จุดอ่อน      
............................................................................................................................. ....................................... 

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

        13.4  วิธีและแนวทางแก้ไขปัญหา 
  1)  ปัญหา 
............................................................................................................................. ....................................... 

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

  2)  วิธีการแก้ไข     
............................................................................................................................. ....................................... 
............................................................................................................................. ....................................... 

 

ลงชื่อ ................................................................. 
(นางสายบัว  พิมพ์มหา) 

…………/…………………………/……………. 
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14.  ความคิดเห็น / การนิเทศ / ข้อเสนอแนะ  
        1)  หัวหน้ากลุ่มงาน 
............................................................................................................................. .................................................. 
................................................................................ ...............................................................................................
................................................................................................................. .............................................................. 
     ลงชื่อ                                              

                                    (นางรัตนศรี  พรหมใจรักษ์)  
                               ผูช้ว่ย ผู้อ านวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 3 

 
 
 

        2)  ผู้อ านวยการโรงเรียน 
............................................................................................................................. .................................................. 
................................................................................ ...............................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................. 
 
     ลงชื่อ.................................................... 
                 (นายศราวุธ  รู้ปัญญา) 
                          ผู้อ านวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 3 
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แบบสังเกตพฤตกิรรมตามสมรรถนะของผู้เรียน  
 

ชื่อ-สกุล นาย/นางสาว ................................................................................................. เลขที่................... 
 

ค าชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียน แล้วท าเครื่องหมาย  ลงในช่องสรุปผลการประเมิน 
คุณลักษณะ 

อันพึงประสงค์ 
รายการประเมิน เกณฑ์การประเมิน 

สรุปผลการประเมิน 
 

1.ความสามารถใน
การสื่อสาร  
 

1.1  มีความสามารถในการรับ – ส่งสาร ระดับ 4 หมายถึง มี
สมรรถนะ ในการ
สื่อสารครบทั้ง 5 ข้อ  
ระดับ 3 หมายถึง มี
สมรรถนะ ในการ
สื่อสาร ข้อที่ 1.1 , 1.2 
, 1.3 , 1.5  
ระดับ 2 หมายถึง มี
สมรรถนะในการ
สื่อสารข้อที่ 1.1 , 1.2 
, 1.5  
ระดับ 1 มีสมรรถนะ
ในการสื่อสารข้อที่ 1.5  

 ดีมาก (4)  
 ดี (3)  
 พอใช้ (2)  
 ปรับปรุง(1) 

 

1.2  มีความสามารถในการถ่ายทอด
ความรู้ ความคิด  
       ความเข้าใจของตนเอง โดยใช้
ภาษาอย่างเหมาะสม  
1.3  ใช้วิธีการสื่อสารที่เหมาะสม 

1.4  วิเคราะห์แสดงความคิดเห็นอย่างมี
เหตุผล 

1.5  เขียนบันทึกเหตุการณ์ประจ าวัน
แล้วเล่าให้เพื่อนฟังได ้

2.  ความสามารถใน
การคิด 

2.1  มีความสามารถในการคิดวเิคราะห์ 
สังเคราะห์ 

ระดับ 4 หมายถึง มี
สมรรถนะ ในการคิด
ครบทั้ง 5 ข้อ  
ระดับ 3 หมายถึง มี
สมรรถนะ ในการคิด 
ข้อที่ 2.1 , 2.2 ,  
2.3 , 2.4  
ระดับ 2 หมายถึง มี
สมรรถนะ ในการคิด 
ข้อที่ 2.1 , 2.2 , 2.3  
ระดับ 1 หมายถึง มี
สมรรถนะ ในการคิด 
ข้อที่ 2.2  

 ดีมาก (4)  
 ดี (3)  
 พอใช้ (2)  
 ปรับปรุง(1) 

 

2.2  มีทักษะในการคิดนอกกรอบอย่าง
สร้างสรรค ์

2.3  สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

2.4  มีความสามารถในการคิดอย่างมี
ระบบ 

2.5  ตัดสินใจแก้ปัญหาเก่ียวกับตนเองได้ 
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คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

รายการประเมิน เกณฑ์การประเมิน 
สรุปผลการประเมิน 

 
3. ความสามารถใน
การแก้ปัญหา 

3.1  สามารถแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง 
ๆ ที่เผชิญได ้

ระดับ 4 หมายถึง มี
สมรรถนะ ในการ
แก้ปัญหา ครบทั้ง 5 
ข้อ  
ระดับ 3 หมายถึง มี
สมรรถนะ ในการ
แก้ปัญหา ข้อที่ 3.1 , 
3.2 , 3.4 , 3.5  
ระดับ 2 หมายถึง มี
สมรรถนะในการ
แก้ปัญหา ข้อที่ 3.1 , 
3.2 , 3.5  
ระดับ 1 หมายถึง มี
สมรรถนะในการ
แก้ปัญหาข้อที่ 3.1  

 ดีมาก (4)  
 ดี (3)  
 พอใช้ (2)  
 ปรับปรุง(1) 

 

3.2  ใช้เหตุผลในการแก้ปัญหา 

3.3  เข้าใจความสัมพันธ์และการ
เปลี่ยนแปลงในสังคม 

3.4  แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้
มาใช้ใน 
      การป้องกันและแก้ไขปัญหา 
3.5  สามารถตัดสินใจได้เหมาะสมตาม
วัย 

4. ความสามารถใน
การใช้ทักษะชีวิต 

4.1  เรียนรู้ด้วยตนเองได้เหมาะสมตาม
วัย 

ระดับ 4 หมายถึง มี
สมรรถนะ ในการใช้
ทักษะชีวิตครบทั้ง 5 
ข้อ  
ระดับ 3 หมายถึง มี
สมรรถนะ ในการใช้
ทักษะชีวิต ข้อที่ 4.1 
, 4.2 , 4.3 , 4.5  
ระดับ 2 หมายถึง มี
สมรรถนะ ในการใช้
ทักษะชีวิต ข้อที่ 4.1 
, 4.2 , 4.3  
ระดับ 1 หมายถึง มี
สมรรถนะ ในการใช้
ทักษะชีวิต ข้อที่ 4.2  

 ดีมาก (4)  
 ดี (3)  
 พอใช้ (2)  
 ปรับปรุง(1) 

 

4.2  สามารถท างานกลุ่มร่วมกบัผู้อื่นได้ 

4.3  น าความรู้ที่ไดไ้ปใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวนั 

4.4  จัดการปัญหาและความขัดแย้งได้
เหมาะสม 

4.5  หลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึง
ประสงค์ท่ีส่งผลกระทบต่อตนเอง 
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คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

รายการประเมิน เกณฑ์การประเมิน 
สรุปผลการประเมิน 

 
5. ความสามารถใน
การใช้เทคโนโลย ี

5.1  เลือกและใช้เทคโนโลยีได้เหมาะสม
ตามวัย 

ระดับ 4 หมายถึง มี
สมรรถนะ ในการใช้
เทคโนโลยีครบทั้ง 5 
ข้อ  
ระดับ 3 หมายถึง มี
สมรรถนะ ในการใช้
เทคโนโลย ีข้อที่ 5.1 , 
5.2 , 5.3 , 5.5  
ระดับ 2 หมายถึง มี
สมรรถนะ ในการใช้
เทคโนโลย ีข้อที่ 5.1 , 
5.2 , 5.3  
ระดับ 1 หมายถึง มี
สมรรถนะในการใช้
เทคโนโลย ีข้อที่ 5.1   

 ดีมาก (4)  
 ดี (3)  
 พอใช้ (2)  
 ปรับปรุง(1) 

 

5.2  มีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี 

5.3  สามารถน าเทคโนโลยีไปใชพ้ัฒนา
ตนเอง 

5.4  ใช้เทคโนโลยีในการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค ์

5.5  มีคุณธรรม จริยธรรมในการใช้
เทคโนโลย ี

 
สรุปผลการประเมินสมรรถนะท้ัง 5 ด้าน อยู่ในระดับคุณภาพ  
ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง  
ข้อเสนอแนะ  
............................................................................................................................. ..................................................
................................................................................. .............................................................................................  
 
      ลงชื่อ  ...................................................... 
                    ( นางสายบัว  พิมพ์มหา) 
               ผู้สอนประเมิน 

 

เกณฑ์การให้คะแนนระดับคุณภาพ  
ระดับ 4 (ดีมาก)  หมายถึง พฤติกรรมที่ปฏิบัติตามข้อที่ก าหนดนั้นชัดเจนและสม่ าเสมอ  
ระดับ 3 (ดี )   หมายถึง พฤติกรรมที่ปฏิบัติตามข้อที่ก าหนดนั้นชัดเจนและบ่อยครั้ง  
ระดับ 2 (พอใช้)  หมายถึง พฤติกรรมที่ปฏิบัติตามข้อที่ก าหนดบางครั้ง  
ระดับ 1 (ต้องปรับปรุง)  หมายถึง พฤติกรรมที่ปฏิบัติตามข้อที่ก าหนดน้อยมาก  

 เกณฑ์การสรุปผล ใช้หลกัการหาค่ากลางแบบฐานนิยม 
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แบบสังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน  
 

ชื่อ-สกุล นาย/นางสาว ................................................................................................. เลขที่................... 
 

ค าชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียน แล้วท าเครื่องหมาย  ลงในช่องสรุปผลการประเมิน 
คุณลักษณะ 

อันพึงประสงค์ 
รายการประเมิน เกณฑ์การประเมิน 

สรุปผลการประเมิน 
 

1. มีวินัย  
(มีจิตสาธารณะ
รับผิดชอบ)  

1.1 ปฏิบัตติามข้อตกลงของห้องเรียน  ระดับ 4 หมายถึง มี
คุณลักษณะ อันพึงประสงค์
ด้านมีวินัยครบ ทั้ง 4 ข้อ  
ระดับ 3 หมายถึง มี
คุณลักษณะ อันพึงประสงค์
ด้านมีวินัย ข้อที่ 1.1 , 1.3 , 
1.4  
ระดับ 2 หมายถึง มี
คุณลักษณะ อันพึงประสงค์
ด้านมีวินัย ข้อที่ 1.1 , 1.4  
ระดับ 1 หมายถึง มี
คุณลักษณะ อันพึงประสงค์
ด้านมีวินัย ข้อที่ 1.1  

 ดีมาก (4)  
 ด ี(3)  
 พอใช้ (2)  
 ปรับปรุง(1) 

 

1.2 มีความตรงต่อเวลาในการปฏบิัติ  
กิจกรรมต่างๆในห้องเรียน 

1.3 มีความรับผดิชอบ 

1.4 ม ีจิตส านึกต่อผลงานท่ีสร้างสรรค ์

2. ใฝ่เรียนรู ้ 
 

2.1 ร่วมกิจกรรมการเรียนรูต้่างๆ  ระดับ 4 หมายถึง มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ด้านใฝ่เรียนรู้ครบ ทั้ง 4 ข้อ  
ระดับ 3 หมายถึง มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ด้านใฝ่เรียนรู ้ข้อที ่2.1 , 
2.2 , 2.4  
ระดับ 2 หมายถึง มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ด้านใฝ่เรียนรู ้ข้อที ่2.1 , 
2.2  
ระดับ 1 หมายถึง มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ด้านใฝ่เรียนรู ้ข้อที ่2.1  
 
 
 
 
 

 ดีมาก (4)  
 ด ี(3)  
 พอใช้ (2)  
 ปรับปรุง(1) 

 

2.2 ศึกษาค้นคว้าหาความรู้จากสื่อ
เทคโนโลยีในห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์และเลือกใช้สื่อได้อย่าง
เหมาะสม  
2.3 บันทึกความรู้ วิเคราะห์ ตรวจสอบ
บางสิ่งที่เรียนรู ้สรุปเป็นองค์ความรู้ใหม่  

2.4 แลกเปลี่ยนความรู้ด้วยวิธีการด้วย
การน าเสนอความคิด การสนทนา
พูดคุยและน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  
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คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

รายการประเมิน เกณฑ์การประเมิน 
สรุปผลการประเมิน 

 
3. มุ่งมั่นในการ
ท างาน  
 

3.1 มีความตั้งใจและพยายามในการ
ท างานทีไ่ด้รับมอบหมาย  

ระดับ 4 หมายถึง มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ด้านมุ่งมัน่ในการท างาน 
ครบ ทั้ง 4 ข้อ  
ระดับ 3 หมายถึง มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ด้านมุ่งมัน่ในการท างาน 
ข้อที่ 3.1 , 3.2 , 3.3  
ระดับ 2 หมายถึง มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ด้านมุ่งมัน่ในการท างาน 
ข้อที่ 3.1 , 3.2  
ระดับ 1 หมายถึง มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ด้านมุ่งมัน่ในการท างาน 
ข้อที่ 3.1  

 ดีมาก (4)  
 ดี (3)  
 พอใช้ (2)  
 ปรับปรุง(1) 

 

3.2 มีความอดทนและไมท่้อแท้ต่อ
อุปสรรคเพื่อให้งานส าเร็จ  
 
3.3 มีการตรวจสอบชิน้งานอย่าง
สม่ าเสมอ  
 
3.4 มีการพัฒนางานใหม่ให้มีคุณภาพ
อย่างต่อเนื่อง  
 

4. มีจิตสาธารณะ  
 

4.1 มีความตั้งใจและพยายามในการ
ท างานในกลุ่ม  

ระดับ 4 หมายถึง มี
คุณลักษณะ อันพึง
ประสงค์ดา้นมีจิต
สาธารณะ ครบ ทั้ง 4 ข้อ  
ระดับ 3 หมายถึง มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ด้านมีจิตสาธารณะ ข้อที่ 
4.1 , 4.2 , 4.3  
ระดับ 2 หมายถึง มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ด้านมีจิตสาธารณะ ข้อที่ 
4.1 , 4.2  
ระดับ 1 หมายถึง มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ด้านมีจิตสาธารณะ ข้อที ่
4.1  

 ดีมาก (4)  
 ดี (3)  
 พอใช้ (2)  
 ปรับปรุง(1) 

 

4.2 มีจิตอาสาช่วยเหลืองานเพ่ือนใน
กลุ่ม  

 
4.3 ท างานในกลุ่มด้วยความเต็มใจ  

 

4.4 ช่วยเหลืองานในกลุ่มอย่าง
ต่อเนื่องจนส าเร็จ  
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สรุปผลการประเมินสมรรถนะท้ัง 5 ด้าน อยู่ในระดับคุณภาพ  
ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง  
ข้อเสนอแนะ  
............................................................................................................................. ..................................................
............................................................................................................................. .................................................  
 
      ลงชื่อ  ...................................................... 
                    ( นางสายบัว  พิมพ์มหา) 
               ผู้สอนประเมิน 

 
 
 

เกณฑ์การให้คะแนนระดับคุณภาพ  
ระดับ 4 (ดีมาก)  หมายถึง พฤติกรรมที่ปฏิบัติตามข้อที่ก าหนดนั้นชัดเจนและสม่ าเสมอ  
ระดับ 3 (ดี )   หมายถึง พฤติกรรมที่ปฏิบัติตามข้อที่ก าหนดนั้นชัดเจนและบ่อยครั้ง  
ระดับ 2 (พอใช้)  หมายถึง พฤติกรรมที่ปฏิบัติตามข้อที่ก าหนดบางครั้ง  
ระดับ 1 (ต้องปรับปรุง)  หมายถึง พฤติกรรมที่ปฏิบัติตามข้อที่ก าหนดน้อยมาก  

 เกณฑ์การสรุปผล ใช้หลกัการหาค่ากลางแบบฐานนิยม 
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สื่อการเรียนรู ้
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แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม     
รหัสวิชา ว21104   รายวิชา การออกแบบและเทคโนโลยี  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1       เวลา 5 นาที     จ านวน 5  ข้อ     ข้อละ  1  คะแนน 
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 3   อ าเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
      1. อธิบายความหมาย ความส าคัญ ขั้นตอนการท างาน ของกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมได้ (K) 
      2. ปฏิบัตติามใบกิจกรรม เรือ่ง การระบุปัญหาและสาเหตุของปัญหา ได้ (P1) 
      3. วิเคราะห์ ปัญหา สาเหตุ ความต้องการในชีวิตประจ าวันได ้(P1) 
      4. น าเสนอใบกิจกรรม เรื่อง การระบุปญัหาและสาเหตุของปัญหา เป็นอย่างไร (P2) 
      5.  มีความมุ่งมั่นในการท างาน ใฝ่เรียนรู้ และท างานร่วมกันอยา่งสร้างสรรค์ (A) 

 
ค าชี้แจง      1.   แบบทดสอบเป็นแบบปรนัย มี 4 ตัวเลือก จ านวน 5 ข้อ 

2. วิธีตอบแต่ละข้อให้เลือกตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว โดยท าเครื่องหมาย  ×  ในกระดาษ 
ค าตอบเพียง 1 เคร่ืองหมายเท่านั้น 

3. ถ้าต้องการเปลี่ยนตวัเลือกใหม่ต้องลบรอยท าเครื่องหมายในตัวเลือกเดิมให้สะอาดแล้วจึงท า
เครื่องหมายใหม่ 

4. ไม่อนุญาตให้ขีดเขียนเคร่ืองหมายลงในกระดาษแบบทดสอบฉบับนี้ 
 

 
1. กระบวนการแรกในการออกแบบเชิง

วิศวกรรมคือข้อใด 
ก. ระบุปัญหา 
ข. รวบรวมข้อมูล 
ค. ออกแบบวิธีแก้ปัญหา 
ง. ทดสอบ ประเมนิผล และปรบัปรุงแก้ไข

ชิ้นงาน 
2. กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม

ประกอบด้วยองค์ประกอบด้วยกี่ข้ันตอน 
ก. 4 ขั้นตอน  ข. 5 ขั้นตอน 
ค. 6 ขั้นตอน  ง. 7 ขั้นตอน 

3. กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม ข้อใด
กล่าวถูกต้องที่สุด 
ก. ขั้นตอนที่น ามาใช้ในด าเนนิการเพื่อ

แก้ปัญหาหรือสนองความต้องการ 
ข. การออกแบบเพื่อพัฒนาด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ค. ขั้นตอนการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ไมม่ีการ
น ามาแก้ปัญหา 

ง. การออกแบบเพื่อแก้ปัญหาจากสิ่งที่พบ
เห็นในสังคมส่วนรวม 

4. ขั้นตอน 5W1H ขั้นใดการตั้งค าถามเก่ียวกับ
บุคคลที่เกี่ยวข้องกับปัญหาหรือความต้องการ 
ก.  How 
ข.  Who  
ค.  Where 
ง.  When 

     5.  Why อยู่ในขั้นตอนใด 
 ก. การตั้งค าถามเพื่อวิเคราะห์ถึงแนวทาง 
           ข. การตั้งค าถามเก่ียวกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
           ค. การตั้งค าถามว่าปญัหาหรือความต้องการ
จากสถานการณ ์
           ง. การตั้งค าถามเพื่อวิเคราะห์สาเหตุว่าทาไม
ถึงเกิดปัญหา 
 
 



19 
 

 

  

ตอบค าถามในแต่ละข้อต่อไปนี้ 

สถานการณ์ที่ท าให้เกิดปัญหาคืออะไร 

 

 

ท าไมสถานการณ์ดังกล่าวจึงเป็นปัญหา 

 

 

ต้องแก้ปัญหานี้ให้กบัใคร (หรือใครจะเป็นคนใช้วิธีการแก้ปัญหานี้) 

 

 

ผลลัพธ์ที่ต้องการหลังจากการแก้ปัญหานี้เป็นอย่างไร 

 

 

สรุปกรอบปัญหา 

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

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

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

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

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

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

ใบงานที่ 6.1  
“การระบุปัญหา” 
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ค าชี้แจง  ให้นักเรียนระดมความคิดภายในกลุ่ม ค้นหาสาเหตุของปัญหา และแยกสาเหตุย่อย โดย

จัดท าในรูปแบบก้างปลา ดังตัวอย่าง 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใบงานที่ 6.2  
“การค้นหาสาเหตุของปัญหา” 
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ค าชี้แจง  ให้นักเรียนค้นหาปัญหาในชุมชน ท้องถิ่น หมู่บ้านของตนเอง คนละ 1 ปัญหา จากนั้นวิเคราะห์ด้วย

ขั้นตอน 5W1H และน าข้อมูลไปเขียนแผนภาพก้างปลา  

สถานการณ์ที่ท าให้เกิดปัญหาคืออะไร 

 

 

ท าไมสถานการณ์ดังกล่าวจึงเป็นปัญหา 

 

 

ต้องแก้ปัญหานี้ให้กบัใคร (หรือใครจะเป็นคนใช้วิธีการแก้ปัญหานี้) 

 

 

ผลลัพธ์ที่ต้องการหลังจากการแก้ปัญหานี้เป็นอย่างไร 

 

 

สรุปกรอบปัญหา 

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

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

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

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

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

ใบงานที่ 6.3  
“การตอบแทนสังคมด้วยกระบวนการทางวิศวกรรม” 
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เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน   
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม     

รหัสวิชา ว21104   รายวิชา การออกแบบและเทคโนโลยี  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 3  อ าเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น 

************************************************** 

 
ข้อ เฉลย 

1 ก 
2 ค 

3 ก 

4 ข 
5 ง 
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