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        จัดทำแผนฉบับนี้ขึ้นเพื่อใช้ประกอบการเรียนการ
สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยีในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  
        



สาระการเรียนรู้ที่นำมาบูรณาการ 
คอมพิวเตอร์ 
มาตราฐานการเรียนรู้ที่ ง2.1 เข้าใจเทคโนโลยีและ
กระบวนการเทคโนโลยี. ออกแบบและสร้างสิ่งของเครื่อง
ใช้ หรือวิธีการตามกระบวนการเทคโนโลยีอย่างมีความ
คิดสร้างสรรค์. เลือกใช้เทคโนโลยีในทางสร้างสรรค์. ต่อ
ชีวิต. สังคม สิ่งแวดล้อมและมีส่วนร่วมในการจัดการ
เทคโนโลยีอย่างยั่งยืน 
มาตรฐานการเรียนรู้ที่ ง 3.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้
กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล 
การเรียนรู้การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทํางาน และอาชีพ
อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม 
ตัวชี้วัดที่ ป.4/4 ใช้ระบบ ปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์เพื่อการ
ทํางาน 
 

แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการตาม
แนวคิดสะเต็มศึกษาและภาษาต่างประเทศ 

ผ่านแอปพลิเคชั่น Note 
ชื่อกิจกรรม D.I.Y Dog feeder 

 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

เวลา2 ชั่วโมง

วิทยาศาสตร์ 
มาตราฐานการเรียนรู้ที่ ว.4.1 เข้าใจธรรมชาติของแรง
แม่เหล็กไฟฟ้า แรงโน้มถ่วง และนิวเคลียร์ มี
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และ
นำความรู้ไปใช้ประโยชน์อย่างถูกต้องและมีคุณธรรม 
คณิตศาสตร์ 
มาตราฐานการเรียนรู้ที่ค 3.1 อธิบายและวิเคราะห์รูป
เรขาคณิตสองมิติและสามมิติ 
ตัวชี้วัดที่ ป.4/4 บอกได้ว่ารูป ใดหรือส่วนใด ของ
สิ่งของมี ลักษณะเปลี่ยนรูป สี่เหลี่ยมมุมฉาก และ
จําแนกได้ว่าเป็นรูป สี่เหลี่ยมจัตุรัส หรือรูปสี่เหลี่ยม 
ผืนผ้า 
 
 
 
 
 
 
 



ภาษาต่างประเทศ 
มาตราฐานการเรียนรู้ที่ ต.3.1 ใช้ภาษาต่างประเทศในการ
เชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อท่านและเป็นพื้น
ฐานในการพัฒนา แสวงหาความรู้และเปิดโลกทัศน์ของตน 
ตัวชี้วัดที่ป.4/1 ค้นคว้า รวบรวมคําศัพท์ ที่เกี่ยวข้องกับ 
กลุ่มสาระ การเรียนรู้อื่น และนําเสนอ ด้วยการพูด/ การ
เขียน

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
นักเรียนสามารถ 
1.ใช้Application Note ในการออกแบบเครื่องให้อาหาร
สุนัข 
2.เลือกใช้รูปร่าง/รูปทรงในการออกแบบให้เหมาะสม 
3. อธิบายแรงโน้มถ่วงได้ 
4. ออกแบบและสร้างเครื่องให้อาหารสุนัขได้ 
5. อ่านเขียนคำศัพท์ท้ายบทเรียนได้ 
เนื้อหา 
1.การสร้างสิ่งประดิษฐ์ 
2.แรงโน้มถ่วง 
3.การใช้ระบบปฏิบัติการ(Application Note,camera) 
4.รูปทรงเรขาคณิต 
5.คำศัพท์ท้ายบทเรียน



2.สำรวจ/ค้นหา (60นาที) 
   - แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มละ 5คน ร่วมกันอภิปราย
สถานการณ์จำลอง เงื่อนไขต่างๆที่กำหนดไว้เพื่อใช้สร้าง
เครื่องให้อาหารสุนัขจากใบกิจกรรม D.I.Y DOG FEEDER 
   - ดำเนินการออกแบบเครื่องให้อาหารสุนัขตามใบ
กิจกรรม ผ่านApplication Note โดยมีอุปกรณ์ที่ใช้ดังนี้ 
คัตเตอร์  ขวดน้ำ4ลิตร  
ขวดน้ำ 1.5ลิตร  
  - นักเรียนทดลองประสิทธิภาพการใช้งาน 
3.อธิบายและสะท้อนความคิด (30นาที) 
   - ให้นักเรียนอภิปรายร่วมกันในกลุ่มเกี่ยวกับสิ่งที่ได้รับ
จากการทำกิจกรรม 
   - ครูสรุปผลการจัดกิจกรรมและความคิดรวบยอด 
4.ขั้นสร้างสรรค์อย่างสร้างสรรค์ (30นาที) 
   - ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนำงานที่ออกมานำเสนอหน้าห้อง
ผ่านApplication Noteพร้อมสาธิตการใช้งานของเครื่อง
ให้อาหารสุนัขของกลุ่มตนเองให้เพื่อนๆในห้องวิจารณ์ 
   - ให้นักเรียนทำแบบประเมินการทำงานกลุ่ม  
 
 
    
 
 

กิจกรรมการเรียนรู้ 
 
ครูจัดกิจกรรมผ่าน i Tune U กิจกรรมเรื่องD.I.Y DOG 
FEEDER 
1.นำเข้าสู่บทเรียน (10นาที) 
   - ชม VDOตัวอย่างการใช้เครื่องให้อาหารสุนัขเพื่อเป็น
แนวทางที่จะนำมาใช้สร้าง 
   - ให้นักเรียนศึกษาใบงานสถานการณ์จำลอง พร้อมทั้ง
ศึกษาเงื่อนไขที่กำหนดให้ 
   -  ทำใบงานสรุปคำศัพท์ภาษาอังกฤษท้ายบทเรียน

กดเพื่อชมVDO

https://youtu.be/pYGMj_dnIBQ
https://youtu.be/pYGMj_dnIBQ
https://youtu.be/pYGMj_dnIBQ


สื่อและอุปกรณ์ 
 
1. I pad 
2. ใบกิจกรรม D.I.Y DOG FEEDER 
3. VDOเครื่องให้อาหารสุนัข 
4. แบบประเมินการทำงานกลุ่ม 
5.Application Note 
6. ขวดน้ำพลาสติก 4ลิตร ขวดน้ำพลาสติก1.5ลิตร คันเตอร์ 

การประเมินผลการเรียนรู้ 
 
สิ่งที่ต้องวัด 
1.การออกแบบเครื่องให้อาหารสุนัข 
วิธีการวัด 
- ดูผลงานที่ออกแบบผ่านApplication Note 
เครื่องมือที่ใช้วัด 
- ผลงานที่เป็นเครื่องให้อาหารสุนัข 
 เกณฑ์การประเมิน 
ดี  นักเรียนออกแบบเครื่องให้อาหารสุนัขอยู่บนพื้นฐานของความ
รู้ที่เกี่ยวข้องและมีกระบวนการทดสอบประสิทธิภาพ คะแนน 8-10 
คะแนน 
ปานกลาง นักเรียนออกแบบเครื่องให้อาหารสุนัขอยู่บนพื้นฐาน
ของความรู้ที่เกี่ยวข้องและมีกระบวนการทดสอบประสิทธิภาพเล็ก
น้อย คะแนน 5-7 คะแนน 
ปรับปรุง. นักเรียนออกแบบเครื่องให้อาหารสุนัขไม่ใช้ความรู้ที่
เกี่ยวข้องและมีกระบวนการทดสอบประสิทธิภาพคะแนน 0-4 
คะแนน 
สิ่งที่ต้องวัด 
2. นักเรียนสามารถอธิบายความหนาแน่น 
เครื่องมือที่ใช้ 
- ข้อคำถามที่ใช้ทดสอบความเข้าใจ 
วิธีการวัด 
ดี  นักเรียนสามารถอธิบายความหนาแน่นได้ครบถ้วน 
ปานกลาง  นักเรียนสามรรถอธิบายความหนาแน่นได้บางส่วน 
ปรับปรุง นักเรียนสามารถอธิบายความหนาแน่นไม่ถูกต้อง 
 
 



STEM 
D.I.Y DOG FEEDER

 
3. อ่านและเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษท้ายบทเรียนลง
ใน Application pages 
เครื่องมือที่ใช้วัด 
- การเขียนคำศัพท์ท้ายบทเรียนลงในApplication 
pages 
วิธีการวัด 
เขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษลงในแอปพลิเคชั่น pages 
จำนวน 10 คำ 
เกณฑ์การประเมิน 
ดี   คำศัพท์  8-10. คำ. ถูกต้อง 
ปานกลาง. คำศัพท์ 5-7. คำ. ถูกต้อง 
ปรับปรุง. คำศัพท์ ไม่ถูกต้อง 
4. บอกลักษณะอุปกรณ์ที่ใช้ได้ว่าเป็นรูปทรงใด 
เครื่องมือที่ใช้วัด 
- การตอบคำถาม 
วิธีการวัด 
- พิจารณาคำตอบของนักเรียน 
เกณฑ์การประเมิน 
ดี ตอบคำถามถูก 8-10ข้อ 
ปานกลาง ตอบคำถามถูก 5-7 ข้อ 
ปรับปรุง ตอบคำถามถูก0-4 ข้อ 
 
 

S 
-ความหนาแน่น 

T 
-การใช้Application 
Note 
-สืบค้นข้อมูล

M 
- รูปทรง 
- การคำนวณปริมาตร

E+E 
- การวางแผน 
- การออกแบบ 
- การพัฒนา 
- คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง



บรรณานุกรม

https://youtu.be/pYGMj_dnIBQ 
https://pixabay.com/th/

photos/


