การจัดทำหน่วยการเรียนรูแ้ บบอิงมาตรฐาน
หน่วยการเรียนรู้เรื่อง โครงงานเว็บไซต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดอุทัยธานี
กลุม่ สาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชัน้ ม.6 เวลาเรียน 14 ชัว่ โมง
ผูส้ อน นางจงรัก เทศนา โรงเรียน อุทยั วิทยาคม จังหวัดอุทยั ธานี
มาตรฐาน ง 4.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้น
ข้อมูลการเรียนรู้ การสือ่ สาร การแก้ปญ
ั หา การทำงานและอาชีพอย่างมี
ประสิทธภาพ ประสิทธิผล และมีคณ
ุ ธรรม
ั หาด้วยกระบวนการทาง
มาตรฐานช่วงชัน้ ที่ 4 ข้อ 6 เข้าใจหลักการและวิธกี ารแก้ปญ
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ตัวชี้วัดชั้นปี/ตัวชี้วัดช่วงชั้น
การใช้คอมพิวเตอร์ในการแก้ปัญหา
มาตรฐานช่วงชัน้ ที่ 4 ข้อ 7 เข้าใจหลักการพัฒนาโครงงานทีม่ กี ารใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ตัวชี้วัดชั้นปี/ตัวชี้วัดช่วงชั้น
อธิบายหลักการทำโครงงานที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
มาตรฐานช่วงชัน้ ที่ 4 ข้อ 11 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนำเสนองานในรูปแบบทีเ่ หมาะสม
ตรงตามวัตถุประสงค์ของงาน
ตัวชี้วัดชั้นปี/ตัวชี้วัดช่วงชั้น
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนำเสนองานในรูปแบบที่เหมาะสมกับลักษณะงาน
มาตรฐานช่วงชัน้ ที่ 4 ข้อ 12 ใช้คอมพิวเตอร์สร้างงานอย่างมีจติ สำนึกและมีความรับผิดชอบ
ตัวชี้วัดชั้นปี/ตัวชี้วัดช่วงชั้น
ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานหรือโครงงานจากจินตนาการหรืองานที่ทำในชีวิต
ประจำวันอย่างมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบ
สาระสำคัญ/เป้าหมายการเรียนรู้
ความรู้ความเข้าใจคงทน
หลักการทำโครงงาน เป็นการพัฒนาผลงานที่เกิดจากการศึกษาค้นคว้า ดำเนินการ
พัฒนาตามความสนใจและความถนัด โดยใช้กระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
ขั้นตอนการทำโครงงานประกอบด้วยการคัดเลือกหัวข้อที่สนใจ การศึกษาค้นคว้า
เอกสาร การสืบค้นข้อมูล การจัดทำข้อเสนอโครงงาน การจัดทำรายงาน และการนำเสนอ
และเผยแพร่

คุณลักษณะที่พึงประสงค์
1 รูท้ ำรูน้ ำโลก
2 เรียนรูช้ ำนาญ เชีย่ วชาญปฏิบตั ิ
3 รวมพลังสร้างสรรค์สงั คม
4 รักความเป็นไทย ใฝ่สนั ติ
สาระการเรียนรู้
1. หลักการทำโครงงาน เป็นการพัฒนา ผลงานทีเ่ กิดจากการศึกษาค้นคว้า ดำเนินการ
พัฒนา ตามความสนใจและความถนัด โดยใช้กระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. ขั้นตอนการทำโครงงานประกอบด้วยการคัดเลือกหัวข้อที่สนใจ การศึกษาค้นคว้า
เอกสาร การจัดทำข้อเสนอโครงงาน การจัดทำรายงาน และการนำเสนอและเผยแพร่
3. การใช้คอมพิวเตอร์ในการแก้ปัญหา เช่น ใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์ Macromedia
Dreamweaver 8 และซอฟต์แวร์ทใ่ี ช้ในการแก้ปญ
ั หา เช่น ภาษา HTML
4. การใช้ซอฟต์แวร์และอุปกรณ์ดิจิทัลช่วยในการนำเสนองาน
5. การใช้คอมพิวเตอร์ชว่ ยสร้างงานตามหลักการทำโครงงานโดยมีแหล่งอ้างอิงข้อมูล
ใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่า ไม่คดั ลอกผลงานผูอ้ น่ื ใช้คำสุภาพ และไม่สร้างความเสียหายให้แก่ผอู้ น่ื
ชุดคำถามสำคัญ
ทำอย่างไรภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ของจังหวัดอุทยั ธานีจงึ จะดำรงอยูแ่ ละเผยแพร่สสู่ ากล
ชิ้นงาน/ภาระงานที่ผู้เรียนปฏิบัติ
1 แผนทีค่ วามคิด (Mind Map) ภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ของจังหวัดอุทยั ธานี
2 เว็บไซต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดอุทัยธานี
แนวการให้คะแนน แผนทีค่ วามคิด (Mind Map)
ระดับคุณภาพ
เกณฑ์การประเมิน
3
2
1
การรวบรวมข้อมูล ข้อมูลครบถ้วน สมบูรณ์

ข้อมูลน้อยไม่เพียงพอ
ข้อมูลเพียงพอนำสู่
ทุกรายการตามหัวข้อเรือ่ ง ข้อสรุปตามหัวข้อเรือ่ ง นำสูข่ อ้ สรุปตามหัวเรือ่ ง

การจัดการความรู้

นำเสนอความรู้ สัมพันธ์
เห็นภาพรวมเป็นระบบ
มีความคิดสร้างสรรค์
คุณภาพของข้อมูล ข้อมูลชัดเจน มีเหตุผล
มีความสอดคล้อง
ทุกรายการ

นำเสนอความรู้
เห็นภาพรวม
เขียนไม่เป็นระบบ
ข้อมูลชัดเจน
มีความสอดคล้อง
เป็นบางรายการ

นำเสนอความรู้
ไม่เป็นลำดับ
ข้อมูลไม่ชดั เจน
ไม่ตรงตรงตาม หัวเรือ่ ง

กิจกรรมการเรียนรู้
กิจกรรมรวบยอด
- นักเรียนนำเสนอผลงานแผนทีค่ วามคิด (Mind Map) สรุปข้อมูล
ภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ของจังหวัดอุทยั ธานี
*** มีการประเมินโดยใช้แบบประเมินมิตคิ ณ
ุ ภาพ (Rubrics)
- นักเรียนนำเสนอผลงานเว็บไซต์ภมู ปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ของจังหวัดอุทยั ธานี
ุ ภาพ (Rubrics)
*** มีการประเมินโดยใช้แบบประเมินมิตคิ ณ
- นักเรียนแลกเปลีย่ นเรียนรูเ้ รือ่ ง เทคโนโลยีพน้ื บ้าน คุณธรรม/คติในการทำงาน
ของบุคคลทีเ่ ป็นภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่
- นักเรียนจัดนิทรรศการแสดงผลงานทีห่ ลากหลาย
กิจกรรมพัฒนา
- นักเรียนวางแผนออกแบบเครือ่ งมือในการรวบรวมข้อมูล เช่น สร้างแบบสำรวจ
และแบบสัมภาษณ์
- นักเรียนออกสำรวจและรวบรวมข้อมูลจากแหล่งเรียนรูจ้ ริงในท้องถิน่
- นักเรียนนำข้อมูลมาวิเคราะห์ สรุป เรียบเรียง จัดโครงสร้างข้อมูลในเว็บไซต์
- นักเรียนจัดทำโครงร่างเว็บไซต์ภมู ปิ ญ
ั ญาท้องถิน่
ั ญาท้องถิน่ และสร้างแผนทีค่ วามคิด (Mind Map)
- นักเรียนสรุปข้อมูลภูมปิ ญ
ตามความคิดสร้างสรรค์
- นักเรียนเรียนการสร้างเว็บไซต์ดว้ ยโปรแกรม Macromedia Dreamweaver 8
และอัพโหลดข้อมูล
- นักเรียนตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ปรับปรุงพัฒนาโครงงาน
กิจกรรมนำสู่การเรียน
ั ญาท้องถิน่ ของจังหวัดอุทยั ธานี จากเว็บไซต์ตา่ งๆ
- นักเรียนสำรวจหัวข้อภูมปิ ญ
และเว็บไซต์ของรุน่ พีท่ จ่ี ดั ทำไว้ท่ี http://www.geocities.com/uthaiwisdom
- นักเรียนเข้ากลุม่ เลือกหัวข้อภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ทีส่ นใจในการทำโครงงาน

ตัวอย่างชิ้นงาน
แผนทีค่ วามคิด (Mind Map) สรุปข้อมูลภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ของจังหวัดอุทยั ธานี

เรือ่ ง ธูปหอมทองตะนาว

เรือ่ ง มีดกรรไกรตัดกิง่ ช่างสวัสดิ์

ตัวอย่างชิ้นงาน
เว็บไซต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดอุทัยธานี
เรือ่ ง การบำบัดรักษาโรค วัดหนองหญ้านาง
http://www.krujongrak.com/nongyanang

ครูจงรัก เทศนา โรงเรียนอุทยั วิทยาคม

