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สาระส าคัญ 

กระบวนการสร้างนวตักรรมเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาหรือช่วยสร้างความสะดวกสบายในการปฏิบัติงาน  โดยใช้

การบูรณาการกิจกรรมหรือการศึกษาต่าง ๆ ท่ีมีลกัษณะเช่ือมโยงกนัในดา้นความรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลย ี

วิศวกรรม และศิลปะ การแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ด้วยความคิดสร้างสรรค์ (Creativity)  อาจน าไปสู่วินัยในการเป็น

นักวิทยาศาสตร์ และเพิ่มพูนทกัษะในการแกปั้ญหา จะมีกระบวนการท่ีตอ้งใช้ทกัษะความคิดและการออกแบบองค์ความรู้

ทางคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและหลักการการออกแบบทางวิศวกรรมตลอดจนการออกแบบช้ินงานอย่าง

สร้างสรรคด์ว้ยทกัษะดา้นศิลปะ ซ่ึงช่วยเสริมเร่ืองความคิดสร้างสรรค ์สร้างแรงบนัดาลใจ ความสุขในการเรียนรู้ สู่การเติบโต

อยา่งสมดุล 
 

มาตรฐานการเรียนรู้ 

วิทยาศาสตร์ (S) 

ว 1.1  เขา้ใจความหลากหลายของระบบนิเวศ ความสัมพนัธ์ระหว่างส่ิงไม่มีชีวิต กบัส่ิงมีชีวิต และความสัมพนัธ์
ระหว่างส่ิงมีชีวิตกบัส่ิงมีชีวิตต่าง ๆ ในระบบนิเวศ การถ่ายทอดพลงังาน การเปล่ียนแปลงแทนท่ีในระบบนิเวศ ความหมาย  
ของประชากร ปัญหาและผลกระทบท่ีมีต่อทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม แนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และการแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์ 
  ว 2.2 เขา้ใจธรรมชาติของแรงในชีวิตประจ าวนั ผลของแรงท่ีกระท าต่อวตัถุ ลกัษณะการเคล่ือนท่ีแบบ 

ต่าง ๆ ของวตัถุ รวมทั้งน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์สัมพนัธ์กนั 

 ว 3.2   เขา้ใจองคป์ระกอบและความสัมพนัธ์ของระบบโลก กระบวนการเปลี่ยนแปลง ภายในโลกและบนผิวโลก 
ธรณีพิบติัภยั กระบวนการเปล่ียนแปลง ลมฟ้าอากาศและภูมิอากาศโลก รวมทั้งผลต่อส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดลอ้มและเคร่ืองมือ
ท่ีมีอยูใ่นช่วงเวลานั้นๆ เขา้ใจวา่ วิทยาศาสตร์  เทคโนโลย ีสังคม และส่ิงแวดลอ้มมีความเก่ียวขอ้ง สัมพนัธ์กนั 
เทคโนโลยี (T) 

 ว 4.1 เขา้ใจแนวคิดหลกัของเทคโนโลยเีพื่อการด ารงชีวิตในสังคมท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว ใชค้วามรู้และ

ทกัษะทางดา้นวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และศาสตร์อ่ืน ๆ เพื่อแกปั้ญหาหรือพฒันางานอยา่งมีความคิดสร้างสรรค์ 



ดว้ยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เลือกใชเ้ทคโนโลยอียา่งเหมาะสม โดยค านึงถึงผลกระทบต่อชีวิต สังคม และ

ส่ิงแวดลอ้ม 

ศิลปะ (A) 

สาระท่ี 1  ทัศนศิลป์ 

                  ศ 1.1 สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ คุณค่างาน

ทศันศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอยา่งอิสระ ช่ืนชม และประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนั 

                  ศ 1.2 เขา้ใจความสัมพนัธ์ระหว่างทศันศิลป์ ประวติัศาสตร์ และวฒันธรรม เห็นคุณค่างานทศันศิลป์ท่ีเป็นมรดก

ทางวฒันธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ภูมิปัญญาไทย และสากล 

คณิตศาสตร์ (M) 

                 ค 6.1 มีความสามารถในการแกปั้ญหา การใชเ้หตุผล การส่ือสาร การส่ือความหมายทาง คณิตศาสตร์ และการน า

เสนอการเช่ือมโยงความรู้ต่างๆ ทางคณิตศาสตร์และเช่ือมโยง คณิตศาสตร์กบัศาสตร์อ่ืนๆและมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
 

 

ผังมโนทัศน์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช้ินงานที่ออกแบบ 

        S  : วิทยาศาสตร์ 
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

T  : เทคโนโลย ี

การออกแบบ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร 

 

A  : ศิลปะ 

การสร้างสรรคง์าน
ทศันศิลป์ 

 

M  : คณิตศาสตร์ 

ทกัษะและกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์ 

 

E  : วิศวกรรมศาสตร์ 

การสร้างช้ินงาน 

 



จุดประสงค์  

1. นกัเรียนสามารถตั้งค  าถามเก่ียวกบัประเด็น  หรือเร่ือง  หรือสถานการณ์ท่ีจะศึกษาตามท่ีก าหนดใหแ้ละตามความสนใจ 

2. นกัเรียนสามารถวางแผนการสังเกต  เสนอการส ารวจตรวจสอบหรือศึกษาคน้ควา้  คาดการณ์ส่ิงท่ีจะพบจากการส ารวจ 

    ตรวจสอบ 

3. นกัเรียนสามารถเลือกอุปกรณ์และวิธีการส ารวจตรวจสอบท่ีถูกตอ้งเหมาะสมใหไ้ดผ้ลท่ีครอบคลุมและเช่ือถือได้ 

4. นกัเรียนสามารถบนัทึกขอ้มูลในเชิงปริมาณและคุณภาพ  วิเคราะห์และตรวจสอบผลกบัส่ิงท่ีคาดการณ์ไว ้น าเสนอผลและ 

    ขอ้สรุปได ้

5. นกัเรียนสามารถสร้างส่ิงของเคร่ืองใชต้ามความสนใจ อยา่งปลอดภยั โดยก าหนดปัญหาหรือความตอ้งการ รวบรวมขอ้มูล   

    เลือกวิธีการ  ออกแบบ  โดยถ่ายทอดความคิดเป็นภาพร่าง  ๓ มิติ  หรือแผนท่ีความคิด  ลงมือสร้างและประเมินผลได ้

6. นกัเรียนสามารถใชค้อมพิวเตอร์ในการคน้หาขอ้มูลได ้

7. นกัเรียนสามารถใชค้วามรู้ ทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยใีนการแกปั้ญหา ในสถานการณ์ต่างๆได้ 

    อยา่งเหมาะสม 

8.  นกัเรียนสามารถสร้างสรรคง์านทศันศิลป์โดยใชห้ลกัการ  ของรูปและพื้นท่ีวา่งได ้

9. นกัเรียนสามารถสร้างงานทศันศิลป์เป็นแผนภาพ แผนผงั  และภาพ ประกอบ  เพื่อถ่ายทอดความคิดหรือเร่ืองราวเก่ียวกบั 

    เหตุการณ์ต่าง ๆ ได ้

10. นกัเรียนน าความรู้และทกัษะการสร้างช้ินงานไปประยกุตใ์นการสร้างส่ิงของเคร่ืองใชไ้ด ้
 

วัสดุอุปกรณ์ 

1. กระดาษแขง็เทาขาว 

2. กระดาษสร้างแบบ 

3. ปากกาไวทบ์อร์ด 

4. เทปใส 

5. อุปกรณ์งานช่าง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แนวทางการจัด กจิกรรมการเรียนรู้ 

1 น าเข้าสู่บทเรียน 

- คุณครูและนกัเรียนพูดคุยกนัถึงปัญหาท่ีเกิดขึ้นในโรงเรียน 

- ครูพูดคุยกบันกัเรียนน าไปสู่การออกแบบช้ินงานโดยสอดคลอ้งกบัเน้ือหาในภาคเรียนนั้นๆ 

2 กจิกรรมพฒันานักเรียน 

จดักิจกรรมใหน้กัเรียนเกิดความรู้ความเขา้ใจและทกัษะปฏิบติัในขั้นตอนของกระบวนการการเรียนการสอนตาม

แนวคิดของเหตุการณ์ดงัน้ี 
 

ขั้นท่ี 1 ก าหนดปัญหาและความต้องการ 

ก าหนดเน้ือหาและวตัถุประสงคข์องเน้ือหาให้นกัเรียนสืบคน้ ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปตอบของปัญหาเป็น

ขอ้ความสั้นเก่ียวกบัปัญหาท่ีจะลงในกิจกรรม 
 

ขั้นท่ี 2 รวบรวมข้อมูล 

ปัญหาท่ีเกิดขึ้นจากสถานการณ์ปัญหาท่ีเกิดขึ้นมาท าการสืบคน้ไดห้ลายทางเช่นการคน้ขอ้มูลออนไลน์ แนวทางใน

การแกปั้ญหาดงักล่าวจากนั้นใหน้กัเรียนบนัทึกรายละเอียดการแกปั้ญหาในรูปแบบของแผนท่ีความคิด Mind Mapping และ

ออกมาน าเสนอขอ้มูล 
 

ขั้นท่ี 3 เลือกวิธีการ 

ครูน าวิธีการจากขั้นตอนการรวบรวมขอ้มูลมาเขียนไวบ้นกระดานด า จากนั้นครูอภิปรายร่วมกบันกัเรียนโดยใช้

ค  าถามเพื่อยกเลิกงานท่ีใชใ้นการแกปั้ญหาดงักล่าวโดยใชค้  าถามดงัน้ี 

- วิธีการใชว้ิธีการใดท่ีเหมาะสมท่ีสุด 

- วิธีการท่ีเลือกมานั้นสามารถน ามาแกปั้ญหาไดอ้ยา่งไร 

- ขั้นตอนท่ีสร้างนั้นมีขอ้ดีและขอ้เสียอยา่งไร 

ใหน้กัเรียนอธิบายการแกปั้ญหาท่ีเหมาะสมเพื่อใชใ้นการออกแบบช้ินงาน 
 

ขั้นท่ี 4 ออกแบบและปฏิบัติการ 

เม่ือนกัเรียนเลือกวิธีการแกปั้ญหาแลว้ใหน้กัเรียนในกลุ่มช่วยกนัออกแบบช้ินงานโดยใหน้กัเรียนท าการร่างภาพ       

2 มิติ ท่ีแสดงส่วนประกอบเช่นวสัดุท่ีใชสี้สันลวดลาย สมบติัของวสัดุท่ีใชแ้ละขนาดของ ของวสัดุท่ีใชท่ี้จะน ามาใชเ้ป็น

ส่วนประกอบต่างๆของช้ินงานท่ีจะท าการออกแบบ ส าหรับน าไปสร้างช้ินงาน จากนั้นใหน้กัเรียนสร้างช้ินงาน ท่ีมีอยูใ่น

ทอ้งถ่ินตามท่ีไดอ้อกแบบไว ้



ขั้นท่ี 5 ทดสอบ 

เม่ือสร้างช้ินงานท่ีนกัเรียนออกแบบเสร็จเรียบร้อยแลว้ก็จะท าการทดสอบวา่งานท่ีสร้างมานั้นสามารถแกปั้ญหาท่ี

เกิดขึ้นจริงไดห้รือไม่ โดยการน าไปทดสอบตามลกัษณะของงานนั้น ๆ แลบ้นัทึกผลการทดสอบลงในตารางท่ีไดอ้อกแบบไว ้
 

ขั้นท่ี 6 ปรับปรุงแก้ไข 

นกัเรียนท าการปรับปรุงช้ินงานท่ีสร้างขึ้นเพื่อใหมี้ประสิทธิภาพโดยท าการปรับปรุง ทดลองใชแ้ต่ละคร้ัง 
 

ขั้นท่ี 7 ประเมินผล 

เม่ือนกัเรียนปรับปรุงแกไ้ขแลว้บนัทึกผลการทดลองวา่ช้ินงานท่ีสร้างขึ้นสามารถแกปั้ญหาไดห้รือไม่และนกัเรียนมี

ความพึงพอใจมากนอ้ยเพียงใด 
 

3. กจิกรรมรวบยอด 

ครูและนกัเรียนร่วมกนัอภิปรายเพื่อสรุปประเด็นและความรู้ท่ีไดจ้ากการสร้างช้ินงาน โดยครูอาจใชค้  าถาม ดงัน้ี 

- นกัเรียนไดค้วามรู้วิทยาศาสตร์อะไรบา้งจากการท ากิจกรรมน้ี 

- นกัเรียนไดรั้บความรู้คณิตศาสตร์อะไรบา้งจากการท ากิจกรรมน้ี 

- ในการแกปั้ญหาท่ีเกิดขึ้น นกัเรียนตอ้งท าอยา่งไรบา้ง 

- ขั้นตอนท่ีนกัเรียนท าทั้ง 7 ขั้นตอน รวมเรียกวา่อะไร 
 

การวัดผลและประเมินผล 

1. ประเด็นการประเมิน 

1.2 ประเมินดา้นความรู้ 

 1.1 ประเมินดา้นทกัษะ 

 1.3 ประเมินดา้นเจตคติ 

 

 

 

 

 

 

 



2. เคร่ืองมือการประเมิน 
 

ประเด็น 

การประเมิน 

ระดับคะแนน 

3 2 1 0 

(K) 
การวิเคราะห์ 
แกปั้ญหา และ 
สรุปประเมิน  

การสร้างนวตักรรม 

วิเคราะห์ แกปั้ญหา 
และสรุปประเมินเพื่อ
น าผลการประเมินไป
สร้างนวตักรรมไดอ้ยา่ง
เป็นระบบ และน าเสนอ
ดว้ยแบบท่ีชดัเจน 
ถูกตอ้ง ครอบคลุมและ
มีการเช่ือมโยงให้เห็น
เป็นภาพรวม 

วิเคราะห์ แกปั้ญหา และ
สรุปประเมินเพื่อน าผล
การประเมินไปสร้าง
นวตักรรมไดอ้ยา่งเป็น
ระบบ  มีการจ าแนก
ขอ้มูลใหเ้ห็นความ 
สัมพนัธ์และน าเสนอ
ดว้ยแบบท่ีครอบคลุม 

วิเคราะห์ แกปั้ญหา 
และสรุปประเมินเพื่อ
น าผลการประเมินไป
สร้างนวตักรรมได ้
มีการยกตวัอยา่ง
เพ่ิมเติม และน าเสนอ
ดว้ยแบบต่าง ๆ แต่ยงั
ไม่ครอบคลุม 

วิเคราะห์ แกปั้ญหา และ
สรุปประเมินเพื่อน าผล
การประเมินไปสร้าง
นวตักรรมได ้
อยา่งไม่เป็นระบบและ
น าเสนอไม่ส่ือ
ความหมาย และ 
ไม่ชดัเจน 

(P) 
การออกแบบ
นวตักรรม 

การออกแบบนวตักรรม

ตามความสนใจโดยใช้

กระบวนการทาง

คณิตศาสตร์ ทกัษะ 

วิทยาศาสตร์ ศิลปะและ

วิศวกรรมศาสตร์ ไดดี้ 

สามารถใชง้านไดดี้และ

เป็นแบบอยา่งท่ีดีได ้

การออกแบบนวตักรรม

ตามความสนใจโดยใช้

กระบวนการทาง

คณิตศาสตร์ ทกัษะ 

วิทยาศาสตร์ ศิลปะและ

วิศวกรรมศาสตร์ ได้

สามารถใชง้านไดดี้และ

เป็นแบบอยา่งได ้

การออกแบบนวตักรรม

ตามความสนใจโดยใช้

กระบวนการทาง

คณิตศาสตร์ ทกัษะ 

วิทยาศาสตร์ ศิลปะและ

วิศวกรรมศาสตร์ ได้

สามารถใชง้านและเป็น

แบบอยา่งไดบ้า้ง 

การออกแบบนวตักรรม

ตามความสนใจโดยใช้

กระบวนการทาง

คณิตศาสตร์ ทกัษะ 

วิทยาศาสตร์ ศิลปะและ

วิศวกรรมศาสตร์ ไม่

ถูกตอ้ง ไม่สามารถใช้

งานได ้

(A) 
ความมุ่งมัน่ในการ

ท างาน 
 

มีความมุ่งมัน่ในการ

ออกแบบและสร้าง

นวตักรรมจนบรรลุผล

ส าเร็จและร่วมมือกนั

สร้างนวตักรรมท่ีมี

ความประณีต สวยงาม 

มีความมุ่งมัน่ในการ

ออกแบบและสร้าง

นวตักรรมจนบรรลุผล

ส าเร็จและร่วมมือกนั

สร้างนวตักรรมท่ีมี 

สวยงาม 

มีความมุ่งมัน่ในการ

ออกแบบและสร้าง

นวตักรรม  และร่วมมือ

กนัสร้างนวตักรรมท่ีมี 

สวยงาม 

ขาดความมุ่งมัน่ในการ

ออกแบบและสร้าง

นวตักรรม  และ 

ความร่วมมือกนัสร้าง

นวตักรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประเด็น 

การประเมิน 

ระดับคะแนน 

3 2 1 0 

(C) 

ความสามารถในการ

แกปั้ญหา 

มีการวางแผนในการ

แกปั้ญหาโดยใชข้อ้มูล

และรายละเอียด

ประกอบการวางแผนมี

ขั้นตอนของแผนงาน

อยา่งชดัเจน  และมี

ขอ้มูลเพียงพอ 

มีการวางแผนในการ

แกปั้ญหาโดยใชข้อ้มูล

และรายละเอียด

ประกอบการวางแผน 

และมีขั้นตอนของ

แผนงาน 

มีการวางแผนในการ

แกปั้ญหาโดยใชข้อ้มูล

และรายละเอียด

ประกอบการวางแผน  

ไม่มีการวางแผนในการ

แกปั้ญหา 

 

3. ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 

- www.youtube.com 

- www.google.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/
http://www.google.com/

