
 

 

 
v 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หนังสือเรียน สาระทักษะการเรียนรู้ 
รายวชิาเลอืก ทร02006 

โครงงานเพ ือ่พฒันาทกัษะการเรยีนรู้ 
ตามหลกัสูตรการศกึษานอกระบบระดบัการศกึษาข ัน้พ ืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 

ระดบัประถมศกึษา มธัยมศกึษาตอนต้น มธัยมศกึษาตอนปลาย 

สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัยจังหวดัเชียงใหม่ 
สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัย 

สํานักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการ 
กระทรวงศึกษาธิการ 

ห้ามจําหน่าย 
หนงัสือเรียนเล่มน้ีจดัพิมพด์ว้ยเงินงบประมาณแผน่ดินเพ่ือการศึกษาตลอดชีวิตสาํหรับประชาชน 
ลิขสิทธ์ิเป็นของสาํนกังาน  กศน. จงัหวดัเชียงใหม่ 
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คํานํา 
 

หนังสือเรียนรายวิชาเลือก วิชาโครงงานเพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนรู้ รหัสวิชา ทร02006  
ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับประถมศึกษา 
มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย จัดทําข้ึนเพ่ือให้ผู้เรียนได้รับความรู้และประสบการณ์ ซ่ึงเป็นไป
ตามหลักการปรัชญาการศึกษานอกโรงเรียน และพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย พ.ศ.2551 ให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีสติปัญญา มีศักยภาพในการประกอบอาชีพและ
สามารถดํารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

เพ่ือให้การจัดกระบวนการเรียนรู้ของสถานศึกษามีประสิทธิภาพ สถานศึกษาต้องใช้หนังสือเรียนท่ีมี
คุณภาพ สอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สังคม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
สถานศึกษา หนังสือเล่มนี้ได้ประมวลสาระความรู้  กิจกรรมเสริมทักษะ แบบวัดประเมินผลการเรียนรู้ไว้อย่าง
ครบถ้วน โดยองค์ความรู้นั้นได้นํากรอบมาตรฐานการเรียนรู้ตามท่ีหลักสูตรกําหนดไว้ นํารายละเอียดเนื้อหา
สาระมาเรียบเรียงอย่างมีมาตรฐานของการจัดทําหนังสือเรียน เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถอ่านเข้าใจง่ายและศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเองได้อย่างสะดวก 
 คณะผู้จัดทําหวังเป็นอย่างยิ่งว่า  หนังสือเรียนรายวิชาโครงงานเพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนรู้  
รหัสวิชา ทร02006 เล่มนี้จะเป็นสื่อท่ีอํานวยประโยชน์ต่อการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 เพ่ือให้ผู้เรียนสัมฤทธิ์ผลตามมาตรฐาน ตัวชี้วัดท่ีกําหนดไว้ในหลักสูตร
ทุกประการ 
 
 

           คณะผู้จัดทํา 
              สํานักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ 
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1.คําอธิบายรายวิชา 

คําอธิบายรายวิชา ทร02006โครงงานเพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนรู้ จํานวน  3 หน่วยกิต 
ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย 

มาตรฐานท่ี 1.1 มีความรู้ความเข้าใจ ทักษะ และเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

ศึกษาและฝึกทักษะเกี่ยวกับเรื่องต่อไปนี้ 

 หลักการและแนวคิดของโครงงานเพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ความหมายของโครงงานเพ่ือพัฒนา
ทักษะการเรียนรู้ ประเภทของโครงงานเพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนรู้ การเตรียมการ วางแผนและข้ันตอน
กระบวนการจัดทําโครงงานเพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ทักษะและกระบวนการท่ีจําเป็นในการทําโครงงานเพ่ือ
พัฒนาทักษะการเรียนรู้ (การหาข้อมูล  การเลือกใช้ข้อมูล การจัดทําข้อมูล การนําเสนอข้อมูล การพัฒนาต่อ
ยอดความรู้) การสะท้อนความคิดเห็นต่อโครงงานเพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนรู้ 

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 

 ควรจัดในลักษณะของการบูรณาการทักษะต่างๆ ไปพร้อมกับการสร้างสถานการณ์ในการเรียนรู้อย่าง
สร้างสรรค์ เพ่ือฝึกให้ผู้เรียนได้ฝึกดําเนินการในการทําโครงงานและมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง ท่ีทํา
ให้การเรียนรู้ด้วยตนเองประสบความสําเร็จ และนําความรู้ไปใช้ในวิถีชีวิตให้เหมาะสมกับตนเองและชุมชน
สังคม 

การวัดและประเมินผล 

 ใช้การประเมินจากสภาพจริงของผู้เรียนท่ีแสดงออกเก่ียวกับดําเนินการในการทําโครงงาน ส่งโครงงาน
และการทดสอบ 
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รายละเอียดคําอธิบายรายวิชา ทร02006 โครงงานเพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนรู้ จํานวน 3หน่วยกิต 
ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย 

มาตรฐานท่ี 1.1 มีความรู้ความเข้าใจ ทักษะ และเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

ท่ี หัวเรื่อง ตัวช้ีวัด เนื้อหา 
จํานวน 

(ช่ัวโมง)

1 โครงงานเพ่ือพัฒนา
ทักษะการเรียนรู้    

 

1. มีความรู้ 
ความเข้าใจ หลักการและ
แนวคิดโครงงาน 
ความหมายของโครงงาน
เพ่ือพัฒนาทักษะการ
เรียนรู้ 
ประเภทของโครงงาน 
การเตรียมการทํา
โครงงาน ทักษะและ 
กระบวนการในการทํา 
โครงงาน  
2. มีความสามารถ 
ในการดําเนินการทํา 
โครงงาน  และสะท้อน 
ความคิดเห็นต่อโครงงาน 
3.มีเจตคติท่ีดี 
ต่อการทําโครงงานและ
เห็นคุณค่าของโครงงาน 

1. หลักการและแนวคิดของ 
โครงงานเพ่ือพัฒนาทักษะการ
เรียนรู้ 
2.ความหมายของโครงงานเพ่ือ
พัฒนาทักษะการเรียนรู้ 
3.ประเภทของโครงงานเพ่ือ
พัฒนาทักษะการเรียนรู้ 
4.การเตรียมการ วางแผนและ
ข้ั น ต อ น ก ร ะบ ว น ก า ร ทํ า
โครงงานเพ่ือพัฒนาทักษะการ
เรียนรู้ 
5.ทักษะและกระบวนการท่ี
จําเป็นในการทําโครงงานเพ่ือ
พัฒนาทักษะการเรียนรู้ (การ
หาข้อมูลการเลือกใช้ ข้อมูล 
การจัดทําข้อมูล การนําเสนอ
ข้ อ มู ล ก า ร พัฒน า ต่ อ ย อด
ความรู้) 
6. การสะท้อนความคิดเห็นต่อ
โครงงานเพ่ือพัฒนาทักษะการ
เรียนรู้ 

120 
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แบบทดสอบก่อนเรียน 
รายวิชา โครงงานเพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนรู้ 

 
จงกากบาท (X) ข้อท่ีถูกท่ีสุดเพียงข้อเดียว 
 

1. การได้มาของหัวเรื่องในการทําโครงงาน ควรจะได้มาจากท่ีใดเป็นอันดับแรก 
 ก.  สังเกตสํารวจสิ่งแวดล้อมรอบตัว 
 ข.  ไปศึกษาแนวคิดของโครงงานอ่ืน 
 ค.  ไปศึกษานอกสถานที่ 
 ง.  ปรึกษาอาจารย์ท่ีปรึกษาโครงงาน 
2. ผู้ท่ีควรเป็นท่ีปรึกษาโครงงานท่ีดี ควรเป็นใคร 
 ก. อาจารย์ประจําชั้น  
 ข. บุคคลท่ีไม่ใช่ครูอาจารย์  หรือ ผู้อํานวยการโรงเรียน 
 ค. ใครก็ได้ท่ีมีความรู้ในเรื่องของโครงงาน  
 ง. ใครก็ได้ท่ีมีความรู้ในเรื่องท่ีเราศึกษา  
3. สิ่งท่ีควรทําเป็นอันดับแรกในการทําโครงงานคือทําอย่างไร 
 ก. สอบถามเร่ืองท่ีจะทําจากอาจารย์ท่ีปรึกษา 
 ข. คิดหัวเรื่องท่ีจะทํา 
 ค. เตรียมสถานท่ีท่ีจะทําโครงงาน 
 ง. ศึกษาหาสถานท่ีท่ีจะประกวด 
4. การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานมุ่งเน้นด้านใดถูกท่ีสุด 
 ก. มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถเอาสิ่งท่ีได้มาไปหารายได้ 
 ข. มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง 
 ค. มุ่งเน้นให้ผู้เรียนหาเลี้ยงชีพเพียงลําพัง 
 ง. มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามัคคี  
5. โครงงานคืออะไร 
 ก. สิ่งท่ีถูกบังคับกําหนดให้ศึกษา 
  ข. การเรียนรู้โดยไม่อาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
 ค. การเรียนรู้โดยไม่มีการวางแผน 
 ง. กิจกรรมท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เรียนศึกษาสิ่งท่ีสนใจอย่างลึก 
6. โครงงานตามสาระการเรียนรู้ มีลักษณะเช่นใด 
 ก. เป็นการพัฒนาศักยภาพของตนเองไปด้านท่ีตนเองสนใจ 
 ข. เป็นการให้บูรณาการร่วมกับการเรียนรู้ 
 ค. เป็นการสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ 
 ง. เป็นการนําความรู้ด้านต่างๆ มาประยุกต์ใช้ด้วยกัน 
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7. ประเภทของโครงงานแบ่งออกได้เป็นก่ีประเภท 
 ก. 2 ประเภท 
 ข. 3 ประเภท 
 ค. 4 ประเภท 
 ง. 5 ประเภท 
8. การออกแบบเสื้อผ้า จัดอยู่ในโครงงานประเภทใด 
 ก. โครงงานตามความถนัด 
 ข. โครงงานตามสาระการเรียนรู้ 
 ค. โครงงานตามความสนใจ 
 ง. โครงงานคณิตศาสตร์ 
9. การใช้สมุนไพรในการปราบศัตรูพืชจัดอยู่ในโครงงานประเภทใด 
 ก. ตามสาระการเรียนรู้ 
 ข. ตามอัธยาศัย 
 ค. ตามความสนใจ 
 ง. ตามความถนัด 
10. ข้อใดคือจุดมุ่งหมายของการทําโครงงาน 
 ก. เพ่ือให้ผู้เรียนได้ผลประโยชน์จากกิจกรรม 
 ข. เพ่ือให้ผู้เรียนรู้รักสามัคคี 
 ค. เพ่ือให้ผู้เรียนรู้ถึงความเป็นไทย 
 ง. เพ่ือให้ผู้เรียนได้แสดงออกซึ่งความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
 
 



 

 

 

 

 

บทที่ 1 

หลักการ แนวคิด และความหมายของโครงงานเพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนรู้ 
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บทท่ี 1   หลักการ แนวคิด และความหมายของโครงงานเพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนรู้ 
 
สาระสําคัญ  

การจัดทําโครงงานเพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ผู้ท่ีจะดําเนินการจัดโครงงานจะต้องรู้และเข้าใจถึง 
หลักการ แนวคิด และความหมายของโครงงาน เพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนรู้ เพ่ือจะได้นําความรู้และความ
เข้าใจไปดําเนินการจัดทําโครงงานได้ ท้ังนี้เพราะการจัดทําโครงงานเพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนรู้ เป็นเครื่องมือ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเองในลักษณะท่ีผู้เรียนมีอิสระในการเลือกวิธี หรือเนื้อหาสาระตามศักยภาพและ
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งยังเป็นการสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ ท่ีจะไปขยายผลการเรียนรู้ด้วยตนเองต่อไปใน
ภายภาคหน้าได้อย่างกว้างขวาง 
 
ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 
 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ หลักการ แนวคิดและความหมายของโครงงานเพ่ือพัฒนา 
ทักษะการเรียนรู้ 
 
ขอบข่ายเนื้อหา 
 ตอนท่ี 1.1 หลักการของโครงงานเพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนรู้ 

ตอนท่ี 1.2  แนวคิดของโครงงานเพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนรู้ 
 ตอนท่ี 1.3 ความหมายของโครงงานเพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนรู้ 
 
กิจกรรมการเรียนรู้ 

1. ศึกษาหนังสือเรียน บทท่ี 1 
 2. ปฏิบัติกิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมายในหนังสือเรียน 
 
ส่ือประกอบการเรียนรู้ 

1. หนังสือเรียนบทท่ี 1 
 2. ใบงานท่ี1 
 
ประเมินผล 

1. ประเมินผลจากการสังเกต 
2. ประเมินผลจากใบงาน 

 
 

แผนการเรียนรู้ประจําบท 
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ตอนที่ 1.1 หลักการของโครงงานเพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนรู้ 
ผู้เรียนจะมีความเข้าใจและสามารถนําโครงงานไปใช้ในการแสวงหาความรู้ได้อย่างดี ดังนั้นผู้เรียนควร

มีโลกทัศน์ต่อโครงงานเพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนรู้ท่ีกว้างขวาง ซ่ึงจําเป็นต้องทําความเข้าใจหลักการของ
โครงงาน ซ่ึงได้ประมวลหลักการเฉพาะท่ีสําคัญมาให้ศึกษาดังนี้ 

หลักการของการทําโครงงานเพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนรู้ 
1) เน้นการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
2) ผู้เรียนเป็นผู้วางแผนในการศึกษาค้นควา้ด้วยตนเอง 
3) ผู้เรียนลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง 
4) ผู้เรียนเป็นผู้นําเสนอโครงงานด้วยตนเอง 

 5) ผู้เรียนร่วมกําหนดแนวทางวัดผลและประเมินผล 
 จุดมุ่งหมายของการทําโครงงาน (www. thaigoodview.) 
 1) เพ่ือให้ผู้เรียนได้ศึกษาข้อมูลจากแหล่งความรู้ต่างๆ ด้วยตนเอง 
 2) เพ่ือให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

 3) เพ่ือให้ผู ้เรียนเกิดคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ เช่น รู ้จักทํางานร่วมกับบุคคลอ่ืน มีความ
เชื่อม่ันในตนเอง มีความรับผิดชอบ ฯลฯ 

 4) เพ่ือให้ผู้เรียนใช้ความรู้และประสบการณ์เลือกทําโครงงานตามความสนใจ 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 หมวด 4 
มาตรา 22 กล่าวว่า “การจัดการศึกษายึดหลักว่า ให้ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ 
และถือว่ามีความสําคัญท่ีสุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและ
เต็มศักยภาพ” และมาตรา 24 กล่าวว่า “การจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สถานศึกษาและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
ดําเนินการดังต่อไปนี้...(7) จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน...
(11) ฝึกทักษะกระบวนการคิดและการจัดการ การเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือป้องกัน
และแก้ปัญหา...(15) จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ทําได้ คิดเป็นทําเป็น 
รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง...(23) จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ต่างๆ อย่างได้
สัดส่วนสมดุลกัน รวมท้ังปลูกฝังคุณธรรมค่านิยมท่ีดีงาม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา...(33) 
จัดการเรียนรู้ให้เกิดข้ึนได้ ทุกเวลา ทุกสถานท่ี มีการประสานความร่วมมือกับบิดา มารดา ผู้ปกครองและบุคคล
ในชุมชนทุกฝ่าย เพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ” 
 “โครงงานเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีใช้พัฒนาความสามารถของผู้เรียน อีกท้ังยังเป็นกิจกรรมท่ี
ตอบสนองต่อกระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ จึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งท่ีครูต้องนําไปใช้ในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาความสามารถของผู้เรียนในทุกสาระการเรียนรู้ ซ่ึงผู้เรียนต้องมีความสามารถใน
การเลือกสรรให้ถูกต้อง และเหมาะสมกับระดับการศึกษาของตนเอง รวมถึงความสามารถในการนําความรู้ท่ี
เกิดจากการเสาะแสวงหาไปประยุกต์ใช้ชีวิตจริงได้ จึงนับว่าเป็นการปฏิรูปผู้เรียนให้รู้จักแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองจากสื่อท่ีหลากหลายอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน” 
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 ยุทธ ไกยวรรณ (2546 : 11) กล่าวว่า หลักการของการเรียนวิชาโครงงานเน้นและเปิดโอกาสให้ผู้เรียน
คิดเอง วางแผนการทํางานเอง ลงมือปฏิบัติงานด้วยตนเอง นําเสนอโครงงาน และร่วมกําหนดแนวทางการ
วัดผลด้วย โดยมีครูเป็นผู้อํานวยความสะดวกและชี้แนะแนวทางการทํางานร่วมกัน แก้ปัญหากับผู้เรียนระหว่าง
การทําโครงงาน 
 การจัดการเรียนรู้การทําโครงงาน ควรอยู่บนพ้ืนฐานความเชื่อและหลักการปฏิรูปการเรียนรู้ คือ 
เชื่อม่ันในศักยภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน ภายใต้หลักการจัดการเรียนรู้ท่ียึดผู้เรียนเป็นสําคัญ และสอดคล้องกับ
สภาพความเป็นจริงในท้องถ่ิน (บูรชัย ศิริมหาสารคร. 2549 : 19) คือ 
 1)  ผู้เรียนได้เลือกเร่ืองประเด็นปัญหาท่ีต้องการจะศึกษาด้วยตนเอง 
 2)  ผู้เรียนได้เลือกและหาวิธีการตลอดจนแหล่งข้อมูลท่ีหลากหลายด้วยตนเอง 
 3)  ผู้เรียนลงมือปฏิบัติและเรียนรู้ด้วยตนเอง 
 4)  ผู้เรียนได้บูรณาการทักษะ ประสบการณ์ ความรู้ สิ่งแวดล้อมตามสภาพจริง 
 5)  ผู้เรียนเป็นผู้สรุปและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 
 6)  ผู้เรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้อ่ืน 
 7)  ผู้เรียนได้นําความรู้ไปใช้จริง 
 ( สํานักงาน กศน.ภาคเหนือ. 2552 : 125) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 

 

ตอนที่ 1.2  แนวคิดของโครงงานเพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนรู้ 
การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นการเรียนรู้ท่ีให้ความสําคัญต่อผู้เรียน ในการเลือกเรียนสิ่งต่างๆ ด้วย

ตนเอง ท้ังเนื้อหา วิธีการ โดยมีครูเป็นผู้คอยอํานวยความสะดวก ช่วยเหลือให้ผู้เรียนได้ประสบความสําเร็จ 
ในการเรียน ท้ังในแง่ของความรู้ด้านวิชาการ และความรู้ท่ีใช้ในการดําเนินชีวิตและการทํางานในอนาคต  
เป็นผู้ท่ีมีความสมดุลท้ังด้านจิตใจ ร่างกาย ปัญญา อารมณ์ และสังคม การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน 
ได้เรียนเรื่องการจัดทําโครงงานน้ัน นอกจากจะมีคุณค่าทางด้านการฝึกให้ผู้เรียนมีความรู้ความชํานาญ  
และมีความม่ันใจในการนําเอาวิทยาศาสตร์ไปใช้ในการแก้ปัญหาหรือค้นคว้าหาความรู้ต่างๆ ด้วยตนเองแล้ว 
ยังให้คุณค่าอ่ืนๆ คือ 

1) รู้จักตอบปัญหาโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ไม่เป็นคนท่ีหลงเชื่องมงายไร้เหตุผล 
 2) ได้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ในเรื่องท่ีตนสนใจ ได้อย่างลึกซ้ึงกว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครู 
 3) ทําให้ผู้เรียนได้แสดงออกถึงความสามารถพิเศษของตนเอง 
 4) ทําให้ผู้เรียนเกิดความสนใจเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้นั้นๆ มากยิ่งข้ึน 
 5) ผู้เรียนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
 การเรียนรู้โดยใช้โครงงาน สามารถช่วยให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะสําคัญๆ ดังนี้ 
  1) สัมพันธภาพระหว่างบุคคล (Interpersonal skill) 
  2) การแก้ปัญหาและความขัดแย้ง (Conflict resolution) 
  3) ความสามารถในการถกเถียงเจรจาเพ่ือนําไปสู่การตัดสินใจ (Consensus on decision) 
 4) เทคนิคการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคลท่ีมีประสิทธิภาพ (Effective interpersonal 

Communication techniques)  
  5) การจัดการและการบริหารเวลา (Time management) 
  6) เตรียมผู้เรียนเพ่ือจะออกไปทํางานรว่มกับผู้อ่ืน 
 6.1) ทักษะในแง่ความรู้เก่ียวกับความสามารถในการควบคุมจิตใจและควบคุมตนเอง 

(Discipline knowledge)  
   6.2) ทักษะเก่ียวกับกระบวนการกลุ่ม (Group-processskill) 

 7) ช่วยให้ผู้เรียนได้มีความรู้มากข้ึน มีมุมมองหลากหลาย(Multi perspective) อันจะนําไป 
สู่ความสามารถทางสติปัญญา การรับรู้ ความเข้าใจ การจดจํา และความสามารถในการทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี
ยิ่งข้ึน 
  8) เพ่ิมความสามารถในการเข้าใจสิ่งต่างๆ ได้ดีข้ึน อันนําไปสู ่ความสามารถในการคิด
วิเคราะห์และทักษะการสื่อสาร (Criticalthinking and Communication skill) (Freeman, 1995) 
  9) ช่วยสนับสนุนการพัฒนาทักษะการทํางานเป็นทีม จากการเรียนรู ้จากประสบการณ์ 
(Experiential learning) (Kolb, 1984) 
  10) การเรียนแบบโครงงานช่วยให้เกิดการเรียนรู้แบบร่วมมือกัน (Cooperative learning) 
ในกลุ่มของผู้เรียน ซ่ึงผู้เรียนแต่ละคนจะแลกเปลี่ยนความรู้ซ่ึงกันและกันในการเรียน โดยอาศัยกระบวนการ
กลุ่ม(group dynamic) 
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แนวคิดสําคัญ 
 การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นการเรียนรู้ท่ีเชื่อมโยงหลักการพัฒนาการคิดแบบบลูม (Blom) ท้ัง 6 ข้ัน
คือ ความรู้ความจํา (Knowledge) ความเข้าใจ (Comprehension) การนําไปใช้ (Application) การวิเคราะห์ 
(Analysis) การสังเคราะห์ (Synthesis) การประเมินค่า (Evaluation) และยังเป็นกระบวนการเรียนรู้ตั้งแต่ 
การวางแผนการเรียนรู้ การออกแบบการเรียนรู้ การสร้างสรรค์ประยุกต์ใช้ผลผลิต และการประเมินผลงานโดย
ผู้สอนมีบทบาทเป็นผู้จัดการเรียนรู้ 
 แคทซ์และชาร์ด (Katz and Chard, 1994) กล่าวถึงการสอนแบบโครงงานว่า วิธีการสอนนี้ 
มีจุดมุ่งหมายท่ีจะพัฒนาผู้เรียนท้ังชีวิตและจิตใจ (Mind) ซ่ึงชีวิตจิตใจในท่ีนี้หมายรวมถึง ความรู้ ทักษะ 
อารมณ์ จริยธรรมและความรู้สึกถึงสุนทรียศาสตร์ และได้เสนอว่าการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การสอนแบบ
โครงงานว่าควรมีเป้าหมายหลัก 5 ประการ คือ 
 1) เป้าหมายทางสติปัญญาและเป้าหมายทางจิตใจของผู้เรียน (Intellectual Goals and the Life of 
the Mind) คือการจัดการเรียนการสอนแบบเตรียมความพร้อม มุ่งให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมอย่าง
หลากหลาย และการมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งต่างๆ รอบตัว ผู้เรียนควรจะได้เข้าใจประสบการณ์และสิ่งแวดล้อมรอบ 
ตัวอย่างลึกซ้ึง ดังนั้นเป้าหมายหลักของการเรียนระดับนี้ จึงเป็นการมุ่งให้ผู้เรียนพัฒนาความรู้ ความเข้าใจโลก
ท่ีอยู่รอบๆ ตัวเขา และปลูกฝังคุณลักษณะการอยากรู้อยากเรียนให้กับผู้เรียน 
 2) ความสมดุลของกิจกรรม (Balance of Activities) การสอนแบบโครงงานจะทําให้ผู้เรียน ได้ปฏิบัติ
กิจกรรมท่ีเหมาะสมท้ังกิจกรรมทางวิชาการ ใช้กิจกรรมเป็นสื่อทําให้เกิดการเรียนรู้ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ทํา
กิจกรรมค้นหาความรู้ เป็นการเรียนรู้ผ่านการเล่นและการมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมต่างๆ ท่ีอยู่รอบตัว 
 3) สถานศึกษาคือส่วนหนึ่งของชีวิต (School as Life) การเรียนการสอนในสถานศึกษาต้องเป็นส่วน
หนึ่งในชีวิตของผู้เรียนไม่ใช่แยกออกจากชีวิตประจําวันโดยท่ัวไป กิจกรรมในสถานศึกษาจึงควรเป็นกิจกรรมท่ี
เก่ียวข้องกับการดําเนินชีวิตปกติ การมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมและผู้คนรอบๆ ตัวผู้เรียน 
 4) ศกร.เป็นชุมชนหนึ่งของผู้เรียน (Community Ethos in the Class) ทุกคนมีลักษณะเฉพาะตัว 
การสอนแบบโครงงานเปิดโอกาสให้ผู้เรียนแต่ละคนได้แสดงออกถึงคุณลักษณะ ความรู้ ความเข้าใจ ความเชื่อ
ของเขา ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบนี้จึงเกิดการแลกเปลี่ยน การมีปฏิสัมพันธ์กันอย่างลึกซ้ึง ผู้เรียนได้
เรียนรู้ความแตกต่างของตนกับเพ่ือนๆ 
 5) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นสิ่งท่ีท้าทายครู (Teaching as a Challenge) ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบโครงงาน ครูไม่ใช่ผู้ถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้เรียน แต่เป็นผู้คอยกระตุ้น ชี้แนะ และให้ความสะดวกใน
การเรียนรู้ของผู้เรียน โครงงานบางโครงงานครูเรียนรู้ไปพร้อมๆ กับผู้เรียน ครูร่วมกันคิดหาวิธีแก้ปัญหา ลงมือ
ปฏิบัติไปด้วยกัน ถือเป็นการเรียนรู้ร่วมกัน 
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ตอนที่ 1.3  ความหมายของโครงงานเพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนรู้ 
 มีผู้รู้ได้ให้ความหมายของคําว่าโครงงานไว้ในหลายมุมมอง ซ่ึงได้ประมวลมาให้ผู้เรียนได้ศึกษาดังนี้ 
 “โครงงาน” หมายถึง วิธีการเรียนวิธีหนึ่งท่ีผู้เรียนมุ่งทํางานเพ่ือให้เกิดความรู้ ควบคู่กับการทํางานให้
บรรลุเป้าหมาย มิใช่มุ่งทํางานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายอย่างเดียว  ผู้ทําโครงงานจะต้องกําหนดภาระงานใด ภาระ
งานหนึ่งข้ึนมาทํา แล้วใช้ภาระงานนั้นทําภาระงานอีกอย่างหนึ่งท่ีเรียกว่าภาระงานการศึกษาเรียนรู้  สร้าง
ความรู้ข้ึนเพ่ือนําความรู้ไปใช้ปรับปรุงการทํางานให้บรรลุเป้าหมาย ในระหว่างท่ีทํางานให้บรรลุเป้าหมาย 
ก็ทํางานเพ่ือการศึกษาเรียนรู้อีกควบคู่กันไปตลอด (จํานง หนูนิล . 2546:13) 

“โครงงาน” คือ การศึกษาค้นคว้าหาความรู้หรือหาคําตอบในข้อสงสัยเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อย่างลึกซ้ึง 
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เกิดภาระงานในการศึกษาค้นคว้าด้วยความสนใจของผู้เรียนเอง มีคุณค่ากว่าการ
ทํางานให้บรรลุเป้าหมายท่ีเรียกว่าการทําโครงการ หรือการทํารายงานธรรมดาท่ีมีผู้กําหนดหัวข้อข้ึนให้ไปทํา” 
(จํานงหนูนิล. 2546:14 ) 

“โครงงาน” หมายถึง กิจกรรมท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้า และลงมือปฏิบัติด้วยตนเองตาม
ความสามารถ ความถนัด และความสนใจ โดยอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หรือกระบวนการอ่ืนไปใช้ใน
การศึกษาหาคําตอบ โดยมีครูผู้สอนคอยกระตุ้นแนะนําและให้คําปรึกษาแก่ผู้เรียนอย่างใกล้ชิด ตั้งแต่การเลือก
หัวข้อท่ีจะศึกษาค้นคว้า ดําเนินการวางแผน กําหนดข้ันตอนการดําเนินงาน และการนําเสนอผลงาน ซ่ึงอาจทํา
เป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม (วิโรจน์   ศรีโภคา และคณะ. 2544:9 ) 

“โครงงาน” คือ งานวิจัยเล็กๆ สําหรับผู้เรียน เป็นการแก้ปัญหาหรือข้อสงสัย หาคําตอบโดยใช้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หากเนื้อหาหรือข้อสงสัยเป็นไปตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ใด จะเรียกว่าโครงงาน
ในกลุ่มสาระนั้นๆ (www. tet2. org/index.) 

“โครงงาน” คือ การศึกษาค้นคว้าเก่ียวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือหลายๆ สิ่ง ท่ีอยากรู้คําตอบให้ลึกซ้ึงหรือ
เรียนรู้ในเรื่องนั้นๆ ให้มากข้ึน โดยใช้กระบวนการวิธีการท่ีศึกษาอย่างมีระบบเป็นข้ันตอน มีการวางแผนใน
การศึกษาอย่างละเอียด ปฏิบัติงานตามแผนท่ีวางไว้ จนได้ข้อสรุปหรือผลสรุปท่ีเป็นคําตอบในเรื่องนั้นๆ  
(www. thaigoodview.) 

“โครงงาน” คือ การเรียนรู้ท่ีเกิดจากความสนใจของผู้เรียน ท่ีต้องการศึกษาค้นคว้าเก่ียวกับสิ่งใดสิ่ง
หนึ่งหรือหลายๆ สิ่ง ท่ีสงสัยและต้องการคําตอบให้ลึกซ้ึงชัดเจน หรือต้องการเรียนรู้ในเรื่องนั้นๆ ให้มากข้ึน
กว่าเดิมโดยใช้ความรู้หลายๆ ด้านและทักษะกระบวนการท่ีต่อเนื่อง มีการวางแผนในการศึกษาและรับผิดชอบ
ปฏิบัติตามแผนจนได้ข้อสรุปหรือผลการศึกษา หรือคําตอบเก่ียวกับเรื่องนั้นๆ อย่างเป็นระบบ เรื่องท่ีจะทํา
โครงงานควรเป็นเรื่องท่ีผู้เรียนสนใจ และสอดคล้องตามสาระการเรียนรู้ตามรายวิชานั้น (สํานักงานสงเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย.แนวทางการจัดการเรียนร้ หลักสูตรการศึกษานอกระบบ 
ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 .นนทบุรี : บริษัทไทย พับบลิคเอ็ดดูเคชั่น จํากัด, 2553.) 

โครงงาน (project) จึงเป็นเสมือนสะพานเชื่อมระหว่างผู้เรียนกับห้องเรียน และโลกภายนอก  
ซ่ึงผู้เรียนสามารถจะนําความรู้ท่ีได้รับมาปรับใช้ได้ในชีวิตจริงของผู้เรียน ท้ังนี้เพราะว่า ผู้เรียนต้องนําเอาความรู้
ท่ีได้จากชั้นเรียนมาบูรณาการเข้ากับกิจกรรมท่ีจะกระทํา เพ่ือนําไปสู่ความรู้ใหม่ๆ ด้วยการสร้างความหมาย  
การแก้ปัญหา และการค้นพบด้วยตนเอง ผู้เรียนต้องสร้างและกําหนดความรู้ จากความคิดและแนวคิดท่ีมีอยู่
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กับความคิดและแนวคิดท่ีเกิดข้ึนใหม่ ทําให้เกิดการปรับเปลี่ยนความรู้ให้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้สิ่งใหม่ตาม
มุมมองในทัศนะต่างๆ ท่ีรวบรวมมาให้ผู้เรียนได้ศึกษา จะเห็นได้ว่าโครงงานเป็นวิธีแสวงหาซ่ึงความรู้ด้วยตนเอง
อีกหนทางหน่ึง ซ่ึงมีคุณค่าแตกต่างไปจากการเรียนรู้ด้วยวิธีอ่ืนๆ อยู่บ้าง โดยมีข้อเด่นตรงท่ีเป็นการแสวงหา
ความรู้ท่ีต้องสัมผัสด้วยตนเอง อย่างไรก็ตามผู้เรียนควรสรุปความหมายของคําว่า โครงงานเพ่ือพัฒนาทักษะ
การเรียนรู้ท่ีเป็นความเข้าใจของตัวท่านเอง 

ความหมายของการเรียนรู้แบบโครงงาน  
การเรียนรู้แบบโครงงาน คือ การจัดให้นักศึกษารวมกลุ่มกันทํากิจกรรมร่วมกัน โดยมีจุดมุ่งหมายใน

การศึกษาหาความรู้ หรือทํากิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งตามความสนใจของนักศึกษา การเรียนรู้แบบโครงงานนี้ 
จึงมุ่งตอบสนองความสนใจ ความกระตือรือร้น และความใฝ่เรียนรู้ของผู้เรียนเอง ในการแสวงหาข้อมูล ความรู้
ต่างๆ เพ่ือทําโครงงานร่วมกันให้ประสบความสําเร็จตามจุดมุ่งหมายของโครงงาน การเรียนรู้โดยใช้โครงงาน
เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ (Project Centered Learning) ซ่ึงหมายถึง การกระทํากิจกรรมร่วมกัน ช่วยเหลือ
กันในการแก้ปัญหาท่ีเกิดข้ึนภายในกลุ่ม ด้วยวิธีการปฏิบัติจริง เพ่ือการเรียนรู้วิธีการแก้ปัญหา อันนําไปสู่
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ แสวงหาข้อมูลและแนวทางในการแก้ปัญหาเหล่านั้น การเรียนรู้แบบโครงงาน 
อาจมีชื่อเรียกอ่ืนท่ีมีความหมายเดียวกัน ได้แก่ การเรียนรู้โดยใช้โครงงาน การเรียนรู้แบบโครงการ การเรียนรู้
โดยใช้โครงงานเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ ในเรื่องความหมาย ได้มีผู้กล่าวถึงไว้หลายคน เช่น 

จากิซ และโรบิน (Jaques, 1984; Robbins, 1997) ได้ให้ความหมายของวิธีการเรียนรู้แบบโครงงาน 
(Group Project) ว่าหมายถึง การรวมกลุ่มกันของบุคคลมากกว่า 2 คนข้ึนไป มีปฏิสัมพันธ์กันร่วมกันกระทํา
กิจกรรมอันนําไปสู่จุดมุ่งหมายบางประการ นอกจากน้ันแล้วโครงงานเป็นการจัดสถานการณ์ท่ีช่วยให้ผู้เรียน 
ได้เรียนรู้ทํางานร่วมกัน แลกเปลี่ยนข้อมูลซ่ึงกัน และกันและสนับสนุนกันในการเรียนรู้ (Fascilitate Learning)  

สุชาติ วงศ์สุวรรณ (2542) กล่าวถึงความหมายของการเรียนรู้โดยใช้โครงงานว่าหมายถึง การจัดการ
เรียนรู้อีกรูปแบบหนึ่ง ท่ีเป็นการให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงในลักษณะของการศึกษา สํารวจ ค้นคว้า ทดลอง 
ประดิษฐ์คิดค้น โดยมีครูเป็นผู้กระตุ้น แนะนํา และให้คําปรึกษาอย่างใกล้ชิด 

สรุปได้ว่า การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นการเสริมสร้างศักยภาพการเรียนรู้ของแต่ละคน ให้ได้รับการ
พัฒนาได้เต็มขีดความสามารถท่ีมีอยู่อย่างแท้จริง ทําให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ได้เรียนวิธีการเรียนรู้ 
สามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง รวมทั้งปลูกฝังนิสัยรักการเรียนรู้ อันจะนําไปสู่การเป็นบุคคลแห่งการ
เรียนรู้ได้ในท่ีสุด  

ความสําคัญของการเรียนรู้แบบโครงงาน การท่ีผู้ เรียนได้เรียนรู้ผ่านโครงงาน ทําให้มองเห็น
ความสัมพันธ์ระหว่างความคิดกับข้อเท็จจริง ซ่ึงจะถูกเชื่อมโยงเข้าเป็นเรื่องเดียวกัน ในลักษณะของ
ความสัมพันธ์และการเชื่อมโยง อันจะสามารถนําไปใช้ในสถานการณ์อ่ืนได้อย่างหลากหลาย สามารถบูรณาการ
ความรู้มาช่วยกันทําโครงงาน เรียนรู้จักการทํางานร่วมกับผู้อ่ืน รู้จักการหาข้อมูลความรู้ต่างๆ ด้วยตนเอง  
ฝึกทักษะการสื่อสาร รู้จักการคิดแก้ไขปัญหาในส่วนของผู้เรียน การเรียนรู้จากโครงงานถือได้ว่าเป็นการเรียนรู้
ร่วมกันภายในกลุ่ม เพราะทุกคนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการค้นหาคําตอบหาความหมาย ตลอดจนแนวทางแก้ไข
ปัญหา ร่วมคิด ร่วมทํางาน ส่งผลให้เกิดกระบวนการค้นพบกระบวนการเรียนรู้สิ่งต่างๆ ได้ด้วยตนเอง สามารถ
นําความรู้ท่ีได้รับมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และแลกเปลี่ยนพ้ืนฐานความรู้ระหว่างผู้เรียนด้วยกัน เป็น
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ลักษณะของการเรียนรู้ร่วมกัน ( Collaboration learning) ความรู้และสามารถด้านต่างๆ ท่ีมีอยู่ในตัวของ
ผู้เรียน จะถูกกระตุ้นให้ได้แสดงออกมาอย่างเต็มท่ีขณะท่ีปฏิบัติกิจกรรม เช่นเดียวกับทักษะต่างๆ ท่ีจําเป็น
สําหรับชีวิต เช่น ทักษะการทํางาน ทักษะการอยู่ร่วมกัน ทักษะการจัดการ ฯลฯ ก็จะถูกนําเอามาใช้อย่างเต็ม
ตามศักยภาพ ในขณะท่ีร่วมกันแก้ปัญหาท่ีเกิดข้ึนระหว่างการทําโครงงาน การเรียนรู้แบบโครงงานยังช่วย
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท้ังหลายก็จะถูกปลูกฝังและสั่งสมในตัวผู้เรียน ในขณะที่ทุกคนร่วมกัน
ทํางาน รวมทั้งเป็นการปลูกฝังความเป็นประชาธิปไตย ฝึกหัดการรู้จักรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนเนื่องจากว่า
แนวคิดหลักของการเรียนรู้แบบโครงงาน จะใช้หลักการเรียนรู้ร่วมกัน (Team learning) อันจะนําไปสู่การ
เรียนรู้ด้วยการนําตนเอง ซ่ึงมีผลโดยตรงต่อการเพ่ิมโอกาสในการเจริญก้าวหน้าของบุคคล ในการเรียนรู้และ
พัฒนาความรู้ ความสามารถของตนเอง ความสามารถในการมีปฏิสัมพันธ์และทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดีและ 
มีประสิทธิภาพ ไม่ใช่สิ่งท่ีเกิดข้ึนเองได้หากแต่เป็นสิ่งท่ีต้องเกิดจากการเรียนรู้ เพ่ือจะทําให้ทักษะดังกล่าว
เกิดข้ึนในตัวของบุคคล การเรียนรู้เพ่ือให้เกิดความสามารถและทักษะดังกล่าว สามารถทําให้เกิดได้โดยใช้
หลักการเรียนรู้โดยให้ผู้ เรียนรวมกลุ่มกัน มีโอกาสร่วมกันในการเรียนรู้และทํางานร่วมกัน โดยใช้วิธี  
“group assignments in their courses” ซ่ึงมีครูเป็นผู้อํานวยความสะดวกให้แก่ผู้เรียน และช่วยให้ผู้เรียน
สามารถเรียนรู้ทักษะดังกล่าวจากประสบการณ์ในการการทําโครงงานร่วนกัน ดังนั้นในการจัดการเรียนรู้แบบ
โครงงานจึงต้องเน้นและให้ความสําคัญท่ีตัวผู้เรียน โดยมุ่งให้ผู้เรียนได้พัฒนาขีดความสามารถของตนเองอย่าง
เต็มตามศักยภาพ มีความสมดุลท้ังด้านจิตใจ ร่างกาย ปัญญา และสังคม เป็นผู้รู้จักคิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ 
เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง มีเจตคติท่ีดี มีวินัย มีความรับผิดชอบ และมีทักษะท่ีจําเป็นสําหรับการดํารงชีวิต รวมท้ัง
ทักษะทางอาชีพ สามารถพ่ึงตนเองและร่วมมือกับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์ การเรียนรู้แบบโครงงานต้องมุ่งพัฒนา
ความสามารถทางอารมณ์ได้แก่ ความสามารถในการมีสติ รู้ตัวและความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคม  
ซ่ึงถือว่าเป็นปัจจัยสําคัญท่ีจะทําให้คนเราประสบความสําเร็จในชีวิต เช่นเดียวกับความสามารถทางปัญญา 
ความสามารถหรือความฉลาดทางอารมณ์ท่ีจะต้องปลูกฝังให้ผู้เรียน ได้แก่ การรู้จักตนเอง การเข้าใจตนเอง 
ความสามารถในการควบคุมตนเอง ความเข้าใจและเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน มีความเชื่อม่ันและเห็นคุณค่าในตัวเอง 
ความสามารถในการแก้ไขข้อขัดแย้งทางอารมณ์ 
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กิจกรรมท้ายบท 
บทท่ี 1 

คําช้ีแจง  :  ให้ผู้เรียนตอบคําถามให้สมบรูณ์ 
ข้อ1. ให้ผู้เรียนบอกหลักการของการทําโครงงานเพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนรู้มาอย่างน้อย 3 ข้อ 
……………………………………………………………………………………….………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………….………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………….………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………….………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………….………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………….………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………….………………………………………………………………….. 
 
ข้อ2. ให้ผู้เรียนบอกแนวคิดของโครงงานเพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนรู้มาอย่างน้อย 3 ข้อ 
……………………………………………………………………………………….………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………….………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………….………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………….………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………….………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………….………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………….………………………………………………………………….. 
 
ข้อ3. ให้ผู้เรียนสรุปความหมายของโครงงานเพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ตามท่ีผู้เรียนเข้าใจมาพอสังเขป 
……………………………………………………………………………………….………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………….………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………….………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………….………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………….………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………….………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………….………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………….………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………….………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………….………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………….………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………….………………………………………………………………….. 
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  ข้อ4. ให้ผู้เรียนสรุปความหมายของการเรียนรู้แบบโครงงาน ตามท่ีผู้เรียนเข้าใจมาพอสังเขป 
……………………………………………………………………………………….………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………….………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………….………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………….………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………….………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………….………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………….………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………….………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………….………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………….………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………….………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………….………………………………………………………………….. 
 
ข้อ5. ให้ผู้เรียนสรุปความสําคัญของโครงงานเพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ตามท่ีผู้เรียนเข้าใจมาพอสังเขป 
……………………………………………………………………………………….………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………….………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………….………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………….………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………….………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………….………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………….………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………….………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………….………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………….………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………….………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

บทที่  2 

ประเภทของโครงงานเพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนรู้ 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



13 

 

 
 
บทท่ี 2 ประเภทของโครงงานเพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนรู้ 
 
สาระสําคัญ  

การจัดทําโครงงานเพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนรู้ นอกจากผู้เรียนจะต้องรู้และเข้าใจถึงหลักการ แนวคิด
และความหมายของโครงงานแล้ว ผู้เรียนยังต้องรู้เข้าใจและมีทักษะในการจําแนกรูปแบบของโครงงาน ซ่ึงเป็น
ประโยชน์ในการจัดทําโครงงานได้อย่างมีเป้าหมายชัดเจนและนําไปสู่ความสําเร็จ คือเกิดการเรียนรู้และค้นพบ
องค์ความรู้ด้วยตนเอง 
 
ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 
 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ เก่ียวกับการจําแนกประเภทของโครงงานเพ่ือพัฒนาทักษะการ 
เรียนรู้ 
 
ขอบข่ายเนื้อหา 
 ตอนท่ี 1 ประเภทของโครงงาน 
 
กิจกรรมการเรียนรู้ 
 1. ศึกษาหนังสือเรียน บทท่ี 2 
 2.  ปฏิบัติกิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมายในหนังสือเรียน 
 
ส่ือประกอบการเรียนรู้ 
 1. หนังสือเรียนบทท่ี 2 
 2.  ใบงานท่ี 2 
 
ประเมินผล 

1. ประเมินผลจากการสังเกต 
2.  ประเมินผลจากใบงาน 

 
 
 
 
 
 
 

แผนการเรียนรู้ประจําบท 
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ตอนที่ 2.1  ประเภทของโครงงาน 
 การจําแนกประเภทของโครงงานอาจแบ่งได้หลายลักษณะ เช่น  
 1. จําแนกตามกิจกรรมการเรียนของผู้เรียน ซ่ึงแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 
  1.1 โครงงานตามสาระการเรียนรู้ เป็นการกําหนดโครงงานท่ีบูรณาการระหว่างสาระการ
เรียนรู้และทักษะการแสวงหาความรู้เพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ ด้วยตนเอง 
  1.2 โครงงานตามความสนใจ เป็นการกําหนดโครงงานตามความถนัด ความสนใจ ความ
ต้องการของผู้เรียน 
 2. จําแนกตามวัตถุประสงค์ของโครงงาน ซ่ึงแบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 
  2.1 โครงงานท่ีเป็นการสํารวจรวบรวมข้อมูล 
  2.2  โครงงานท่ีเป็นการศึกษาค้นคว้าทดลอง 
  2.3 โครงงานท่ีเป็นการศึกษาทฤษฎีหลักการหรือแนวคิดใหม่ๆ ในการพัฒนาผลงาน 
  2.4 โครงงานท่ีเป็นการสร้างประดิษฐ์คิดค้น 
 โดยมีรายละเอียดในแต่ละประเภทของ ดังนี้ 
  1. โครงงานท่ีเป็นการสํารวจรวบรวมข้อมูล เป็นโครงงานท่ีมีวัตถุประสงค์ในการรวบรวมข้อมูล 
เรื่องใดเรื่องหนึ่ง แล้วนําข้อมูลนั้นมาจําแนกเป็นหมวดหมู่ในรูปแบบท่ีเหมาะสม ข้อมูลท่ีได้จะนําไปปรับปรุง
พัฒนาผลงาน ส่งเสริมผลผลิตให้มีคุณภาพดียิ่งข้ึน ข้อมูลดังกล่าวอาจมีผู้จัดทําข้ึนแล้ว แต่มีการเปลี่ยนแปลง 
จึงต้องมีการจัดทําใหม่เพ่ือให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของผู้ศึกษาโครงงาน โดยใช้วิธีการเก็บ
ข้อมูลด้วยแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แบบบันทึก เช่น การสํารวจแหล่งเรียนรู้ในชุมชน การสํารวจงาน
บริการและสถานประกอบการในท้องถ่ิน เป็นต้น 
 ในการทําโครงงานประเภทสํารวจรวบรวมข้อมูล ไม่จําเป็นต้องมีตัวแปรเข้ามาเก่ียวข้อง ผู้เรียน
เพียงแต่สํารวจรวบรวมข้อมูลท่ีได้แล้ว และนําข้อมูลท่ีได้มาจัดให้เป็นหมวดหมู่พร้อมนําเสนอ ก็ถือว่าเป็นการ
สํารวจรวบรวมข้อมูล 
  2. โครงงานที่เป็นการศึกษาค้นคว้าทดลอง เป็นโครงงานที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือการศึกษาเรื่องใด
โดยเฉพาะ โดยศึกษาหลักการและออกแบบการค้นคว้า ในรูปแบบการทดลองเพ่ือยืนยันหลักการ ทฤษฎี เพ่ือ
ศึกษาหาแนวทางในการเพ่ิมคุณค่า และการใช้ประโยชน์ให้มากข้ึน เช่น การปลูกพืชโดยไม่ใช้สารเคมี การทํา
ขนมอบชนิดต่างๆ โดยใช้วัสดุในท้องถ่ิน การควบคุมการเจริญเติบโตของต้นไม้ประเภทเถา การศึกษาสูตร
เครื่องดื่มท่ีผลิตจากธัญพืช 
 ในการทําโครงงานประเภทการศึกษาค้นคว้าทดลอง จําเป็นต้องมีการจัดการกับตัวแปรท่ีจะมีผลต่อ
การทดลอง มี 3 ชนิด คือ 
   2.1 ตัวแปรต้นหรือตัวแปรอิสระ หมายถึงเหตุของการทดลองนั้นๆ  
   2.2 ตัวแปรตาม ซ่ึงจะเป็นผลท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรต้น 
   2.3 ตัวแปรแทรกซ้อน (Extraneous Variables) เป็นตัวแปรอ่ืนๆ ท่ีอาจมีผลต่อตัวแปรตาม 
โดยผู้วิจัยไม่ต้องการให้เกิดเหตุการณ์นั้นข้ึน 
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  3. โครงงานท่ีเป็นการศึกษาทฤษฎีหลักการหรือแนวคิดใหม่ๆ เป็นโครงงานท่ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
เสนอความรู้หรือหลักการใหม่ๆ เก่ียวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งท่ียังไม่มีใครเคยคิด หรือคิดขัดแย้ง หรือขยายจาก
ของเดิมท่ีมีอยู่จากเนื้อหาวิชาการหลักการทฤษฎีต่างๆ นํามาปรับปรุง พัฒนาให้สอดคล้องมีความชัดเจน  
มีผลงานท่ีเป็นรูปธรรม ซ่ึงต้องผ่านการพิสูจน์อย่างมีหลักการและเชื่อถือได้ เช่น การใช้สมุนไพรในการปราบ
ศัตรูพืช การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการถนอมอาหารและปรุงอาหาร เกษตรแบบผสมผสาน เทคนิคการแก้
โจทย์ปัญหา 
 การทําโครงงานประเภทนี้ ผู้ทําโครงงานจะต้องมีความรู้ในเรื่องนั้นๆ เป็นอย่างดี จะสามารถอธิบายได้
อย่างมีเหตุผลและน่าเชื่อถือ จึงไม่เหมาะที่จะทําให้ระดับผู้เรียนมากนัก 
  4. โครงงานท่ีเป็นการสร้างประดิษฐ์คิดค้น เป็นโครงงานท่ีมีวัตถุประสงค์ คือ การนําความรู้ทฤษฎี 
หลักการ มาประยุกต์ใช้โดยประดิษฐ์เป็นเครื่องมือเครื่องใช้ เพ่ือประโยชน์ต่างๆ หรืออาจเป็นการสร้างสรรค์
สิ่งประดิษฐ์ข้ึนมาใหม่ หรือปรับปรุงของเดิมให้ดีข้ึนใช้ประโยชน์ได้มากยิ่งข้ึน เช่น การประดิษฐ์เครื่องควบคุม
การรดน้ํา การประดิษฐ์เครื่องรับวิทยุ การประดิษฐ์ของชําร่วย การออกแบบเสื้อผ้า 
 จากสาระสําคัญของการจัดประเภทโครงงาน ผู้เรียนจะเห็นได้ว่าโครงงานอาจจําแนกประเภทได้หลาย
แนวคิด เช่น จําแนกตามกิจกรรมการเรียนรู้ของการจัดทําโครงงานเป็น 2 ประเภท คือ 1)โครงงานตามสาระ
การเรียนรู้ 2)โครงงานตามความสนใจ และจําแนกตามวัตถุประสงค์ในการจัดทําโครงงานเป็น 4 ประเภท คือ  
1)โครงงานท่ีเป็นการสํารวจรวบรวมข้อมูล หรือโครงงานประเภทสํารวจ 2)โครงงานท่ีเป็นการศึกษาค้นคว้า 
ทดลอง หรือโครงงานประเภททดลอง 3)โครงงานท่ีเป็นการศึกษาทฤษฎีหลักการหรือแนวคิดใหม่ๆ หรือ
โครงงานประเภทพัฒนา 4)โครงงานทีเป็นการสร้างประดิษฐ์คิดค้น หรือโครงงานประเภทประดิษฐ์ 
 การเรียนรู้เรื่องประเภทของโครงงาน จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนในการตัดสินใจออกแบบโครงงาน 
ให้สนองต่อวัตถุประสงค์ท่ีต้องการจะศึกษาได้อย่างเหมาะสม 
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กิจกรรมท้ายบท 
บทท่ี 2 

 
คําช้ีแจง  :  ให้ผู้เรียนตอบคําถามให้สมบรูณ์ 
 
ข้อ1. ให้ผู้เรียนจําแนกประเภทของโครงงานเพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนรู้มาพอสังเขป 
……………………………………………………………………………………………………………..………………………………………….… 
……………………………………………………………………………………………………………..………………………………………….… 
……………………………………………………………………………………………………………..………………………………………….… 
……………………………………………………………………………………………………………..………………………………………….… 
……………………………………………………………………………………………………………..………………………………………….… 
……………………………………………………………………………………………………………..………………………………………….… 
……………………………………………………………………………………………………………..………………………………………….… 
 
ข้อ2. ให้ผู้เรียนบอกประเภทของโครงงานท่ีจําแนกตามวัตถุประสงค์ว่ามีอะไรบ้าง  
……………………………………………………………………………………………………………..………………………………………….… 
……………………………………………………………………………………………………………..………………………………………….… 
……………………………………………………………………………………………………………..………………………………………….… 
……………………………………………………………………………………………………………..………………………………………….… 
……………………………………………………………………………………………………………..………………………………………….… 
……………………………………………………………………………………………………………..………………………………………….… 
……………………………………………………………………………………………………………..………………………………………….… 
 
ข้อ3. ให้ผู้เรียนบอกลักษณะของโครงงานท่ีเป็นการสํารวจ รวบรวมข้อมูลพร้อมยกตัวอย่างประกอบ 
……………………………………………………………………………………………………………..………………………………………….… 
……………………………………………………………………………………………………………..………………………………………….… 
……………………………………………………………………………………………………………..………………………………………….… 
……………………………………………………………………………………………………………..………………………………………….… 
……………………………………………………………………………………………………………..………………………………………….… 
……………………………………………………………………………………………………………..………………………………………….… 
……………………………………………………………………………………………………………..………………………………………….… 
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ข้อ4. ให้ผู้เรียนอธิบายตัวแปรของโครงงานท่ีเป็นการค้นคว้า ทดลอง ตามท่ีผู้เรียนเข้าใจมาพอสังเขป 
……………………………………………………………………………………………………………..………………………………………….… 
……………………………………………………………………………………………………………..………………………………………….… 
……………………………………………………………………………………………………………..………………………………………….… 
……………………………………………………………………………………………………………..………………………………………….… 
……………………………………………………………………………………………………………..………………………………………….… 
……………………………………………………………………………………………………………..………………………………………….… 
……………………………………………………………………………………………………………..………………………………………….… 
 
ข้อ5. ให้ผู้เรียนยกตัวอย่างโครงงานท่ีเป็นการสร้างประดิษฐ์ คิดค้นตามท่ีผู้เรียนสนใจ มาอย่างน้อย 3 ตัวอย่าง 
พร้อมท้ังอธิบายเหตุผล 
……………………………………………………………………………………………………………..………………………………………….… 
……………………………………………………………………………………………………………..………………………………………….… 
……………………………………………………………………………………………………………..………………………………………….… 
……………………………………………………………………………………………………………..………………………………………….… 
……………………………………………………………………………………………………………..………………………………………….… 
……………………………………………………………………………………………………………..………………………………………….… 
……………………………………………………………………………………………………………..………………………………………….… 
……………………………………………………………………………………………………………..………………………………………….… 
……………………………………………………………………………………………………………..………………………………………….… 
……………………………………………………………………………………………………………..………………………………………….… 
……………………………………………………………………………………………………………..………………………………………….… 
……………………………………………………………………………………………………………..………………………………………….… 
……………………………………………………………………………………………………………..………………………………………….… 
……………………………………………………………………………………………………………..………………………………………….… 
……………………………………………………………………………………………………………..………………………………………….… 
……………………………………………………………………………………………………………..………………………………………….… 
……………………………………………………………………………………………………………..………………………………………….… 
……………………………………………………………………………………………………………..………………………………………….… 
……………………………………………………………………………………………………………..………………………………………….… 
……………………………………………………………………………………………………………..………………………………………….… 
 



 

 

 

 

 

บทที่ 3 

การเตรียมการวางแผนและข้ันตอนกระบวนการทําโครงงานเพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนรู้ 
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บทท่ี 3 การเตรียมการวางแผนและข้ันตอนกระบวนการทําโครงงานเพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนรู้ 
 
สาระสําคัญ  

การทําโครงงานเป็นข้ันตอนการเรียนรู้ท่ีสําคัญ เพราะจะทําให้ผู้เรียน ได้นําความรู้เก่ียวกับการทํา
โครงงานไปสู่การแสวงหาองค์ความรู้  ในทางปฏิบัติได้อย่างเป็นประโยชน์ในแต่ละระดับการเรียนรู้โครงงาน 
จะได้นําเสนอในลักษณะท่ีเป็นพ้ืนฐาน เพ่ือให้ผู้เรียนได้ประยุกต์ใช้ในโอกาสต่อไปอย่างหลากหลาย 
 
ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 

เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถเตรียมการและดําเนินการจัดทําโครงงานเพ่ือพัฒนา 
ทักษะการเรียนรู้ได้ 
 
ขอบข่ายเนื้อหา 
 ตอนท่ี 3.1  การพิจารณาเลือกโครงงาน 
 ตอนท่ี 3.2 การวางแผนทําโครงการและขั้นตอนกระบวนการทําโครงงาน 
 
กิจกรรมการเรียนรู้ 

1. ศึกษาหนังสือเรียน บทท่ี 3 
2. ปฏิบัติกิจกรรมตามท่ีได้รับมอบหมายในหนังสือเรียน 

 
ส่ือประกอบการเรียนรู้ 

1. หนังสือเรียนบทท่ี 3 
2. ใบงานท่ี 3 

 
ประเมินผล 

1. ประเมินผลจากการสังเกต 
2.  ประเมินผลจากใบงาน 

 
 
 
 
 
 

แผนการเรียนรู้ประจําบท 
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ตอนที่ 3.1  การพิจารณาเลือกโครงงาน 
การพิจารณาเลือกโครงงานสําหรับการทําโครงงานประเภทต่างๆ มีแนวคิดกว้างๆ ให้ผู้เรียนได้ใช้เป็น

กรอบความคิดในการตัดสินใจ  พิจารณาเลือกหัวข้อในการทําโครงงานจากเรื่องปัญหาใกล้ๆ  ตัว  
เรื่องท่ีต่อยอดจากบทเรียนท่ีเรียนมาแล้วโดยมีวิธีการคิด ดังนี้ 

1) ให้สังเกตส่ิงแวดล้อมใกล้ตัวท่ีเป็นปัญหา 
ในการสังเกตสิ่งแวดล้อมท่ัวไปรอบๆ ตัวผู้ เรียนท่ีเป็นปัญหา เช่น สิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา 

สิ่งแวดล้อมรอบบ้าน สิ่งแวดล้อมท่ัวไป เช่น ในสถานศึกษามีขยะเยอะ มีเศษไม้ เศษหญ้า หรือวัสดุต่างๆ ท่ีไม่
สามารถนํากลับมาใช้ประโยชน์ได้แล้ว คิดหาวิธีให้สามารถนํากลับมาใช้ให้เกิดประโยชนอีกครั้ง 

2) ให้สํารวจปัญหาท่ีเกิดจากอาชีพในชุมชนหรือท้องถิ่น 
ในการประกอบอาชีพในชุมชนหรือท้องถ่ินว่ามีปัญหาเกิดข้ึนอย่างไรบ้าง เช่น ปัญหาจากแมลงศัตรูพืช 

วัชพืชต่างๆ หาวิธีกําจัดศัตรูพืชวัชพืชต่างๆ หรือนําสิ่งเหล่านั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ หรือวิธีในการเพ่ิมจํานวน
ผลผลิตของอาชีพต่างๆ หาวิธีในการลดค่าใช้จ่ายในการผลิต หาวิธีในการลดเวลา จํานวนต้นทุน ฯลฯ  

3) สํารวจปัญหาของอาชีพเสริม 
ในการสํารวจปัญหาจากการประกอบอาชีพเสริมของตัวผู้เรียนเอง ชุมชนหรือท้องถ่ินโดยการหาวิธีใน

การเพ่ิมปริมาณ ผลผลิต คุณภาพของผลผลิต หรือปรับปรุงวิธีการต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน เช่น การเลี้ยง
ปลาสวยงาม ให้คิดหาวิธีในการทําให้ปลามีสีสวยโดยคิดวิธีหาสูตรอาหาร วิธีในการเพาะพันธุ์ปลาเป็นต้น 

4) สํารวจความเช่ือของคนในชุมชนหรือท้องถิ่น 
ผู้เรียนสํารวจความเชื่อต่างๆ ของคนในชุมชนท้องถ่ิน ซ่ึงเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านท่ีมีความเชื่อในเรื่อง

ต่างๆ หรือท่ีเคยปฏิบัติสืบต่อๆ กันมา มาพิสูจน์หาข้อเท็จจริงว่าท่ีคนในชุมชนท้องถ่ินกระทํานั้น เป็นจริงหรือไม่ 
เช่น ความเชื่อในเรื่องฟันผุมีสาเหตุมาจากแมงกินฟันจริง หรือความเชื่อในเรื่องห้ามหญิงมีครรภ์เย็บปักถักร้อย
ฯลฯ แล้วนํามาคิดหาแนวคิดในการทําโครงงาน 

5) ศึกษาค้นคว้าจากหนังสือตําราท่ีเก่ียวข้องหรือหนังสือพิมพ์ 
ในการท่ีจะได้หัวข้อของโครงงาน การศึกษาหาความรู้จากหนังสือหรือตําราท่ีเก่ียวข้อง หรือ

หนังสือพิมพ์ท่ีได้นําเสนอเก่ียวกับการทําโครงงาน ซ่ึงเราจะนําแนวคิดต่างๆ ท่ีได้มาจากหนังสือพิมพ์  
นํามาดัดแปลงหรือคิดเป็นหัวข้อโครงงานได้ 

6) ชม ฟัง รายการวิทยุหรือโทรทัศน์ 
รายการวิทยุหรือโทรทัศน์หลายรายการ ได้นําเสนอเก่ียวกับการทําโครงงานท่ีได้จัดทําประสบ

ความสําเร็จได้นํามาเสนอสู่สายตาบุคคลท่ัวไปโดยแนวคิดต่างๆ มาปรับปรุงเพ่ือคิดเป็นหัวข้อโครงงานได้ 
 7) ศึกษาจากนิทรรศการหรือโครงงานของผู้อ่ืน  

ในการเข้าศึกษาดูงานจากนิทรรศการต่างๆ ตามหน่วยงานหรือสถาบันทางการศึกษาได้จัดข้ึน  
เช่น ตามมหาวิทยาลัยต่างๆ หรือหน่วยงานของทางราชการหรือเอกชน จะมีการนําโครงงานประเภทต่างๆ  
เข้ามาประกวดหรือแข่งขัน แล้วนําแนวคิดท่ีได้จากการศึกษามาปรับปรุงคิดเป็นหัวข้อโครงงานของเราได้ 
 8) ผู้เรียนสามารถสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้จากผู้รู้หรือครูประจํากลุ่ม  

ในเรื่องท่ีเราสนใจเพ่ือหาแนวความคิดกว้างๆ หรือวิธีในการตัดสินใจในการเลือกคิดทําหัวข้อโครงงาน 
 



21 

 

ตอนที่ 3.2  การวางแผนทําโครงงานและข้ันตอนกระบวนการทําโครงงาน 
การทําโครงงานมีข้ันตอนกระบวนการ ดังนี้  
1) การคิดและการเลือกหัวเรื่อง ผู้เรียนจะต้องคิดและเลือกหัวเรื่องของโครงงานด้วยตนเองว่าอยากจะ

ศึกษาอะไร ทําไมจึงอยากศึกษา หัวเรื่องของโครงงานมักจะได้มาจากปัญหา คําถามหรือความ อยากรู้ อยาก
เห็นเก่ียวกับเรื่องต่างๆ ของผู้เรียนเอง หัวเรื่องของโครงงานควรเฉพาะเจาะจงและชัดเจน เม่ือใครได้อ่านชื่อ
เรื่องแล้ว ควรเข้าใจและรู้เรื่องว่าโครงงานน้ีทําจากอะไร และควรคํานึงถึงประเด็นความเหมาะสมของระดับ
ความรู้ ความสามารถของผู้เรียน วัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ งบประมาณ ระยะเวลา ความปลอดภัยและแหล่งความรู้ 
เป็นต้น 

2) การวางแผนการทําโครงงาน จะรวมถึงการเขียนเค้าโครงของโครงงาน ซ่ึงต้องมีแนวคิดท่ีกําหนดไว้
ล่วงหน้า เพ่ือให้การดําเนินการเป็นไปอย่างรัดกุมและรอบคอบ ไม่สับสน แล้วนําเสนอต่อครูประจํากลุ่มหรือ 
ครูท่ีปรึกษา เพ่ือขอความเห็นชอบก่อนดําเนินการข้ันต่อไป การเขียนเค้าโครงของโครงงานโดยท่ัวไป  
เขียนเพ่ือแสดงแนวคิด แผนงาน และขั้นตอนการทําโครงงาน ซ่ึงควรประกอบด้วยหัวข้อต่อไปน้ี 
  2.1) ชื่อโครงงาน : เป็นชื่อเรื่องท่ีผู้เรียนจะทําการศึกษาค้นคว้า เพ่ือหาคําตอบหรือหา
แนวทางในการแก้ปัญหา การต้ังชื่อเรื่อง ควรสื่อความหมายให้ได้ว่าเป็นโครงงานที่จะทําอะไร เพ่ือใคร /อะไร 
ควรเป็นข้อความท่ีกะทัดรัดชัดเจนสื่อความหมายได้ตรง 
  2.2) ชื่อผู้ทําโครงงาน : เป็นการระบุชื่อของผู้ทําโครงงาน ถ้าเป็นโครงงานกลุ่มให้ระบุชื่อผู้ทํา
โครงงานทุกคน พร้อมเขียนรายละเอียดงานหรือหน้าท่ีความรับผิดชอบ ในการทําโครงงานของแต่ละคนให้
ชัดเจน 
  2.3) ชื่อท่ีปรึกษาโครงงาน : เป็นการระบุชื่อผู้ท่ีให้คําปรึกษา ให้คําแนะนําในการทําโครงงาน
ของผู้เรียน 
  2.4) หลักการและเหตุผลของโครงงาน : เป็นการอธิบายว่า เหตุใดจึงเลือกทําโครงงานเรื่องนี้ 
มีความสําคัญอย่างไร มีหลักการหรือทฤษฎีอะไรท่ีเก่ียวข้อง เรื่องท่ีทําเป็นเรื่องใหม่ หรือมีผู้อ่ืนได้ศึกษาค้นคว้า
เรื่องนี้ไว้บ้างแล้ว ถ้ามีได้ผลอย่างไร เรื่องท่ีทําได้ขยายผลเพ่ิมเติม ปรับปรุงจากเรื่องท่ีผู้อ่ืนทําไว้อย่างไร หรือ
เป็นการทําซํ้าเพ่ือตรวจสอบผล 
  2.5) จุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ : ควรมีความเฉพาะเจาะจงและสามารถวัดได้ เป็นการ
บอกขอบเขตของงานท่ีจะทําให้ชัดเจนข้ึน ซ่ึงจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์มักเขียนว่าศึกษา. . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . เพ่ือเปรียบเทียบ. . . . . . . . . . . . เพ่ือผลิต. . . . . . . . . . . . . . เพ่ือทดลอง. . . . . . . . . หรือ 
เพ่ือสํารวจ. . . . . . . . . . . . . . . . . ซ่ึงจุดประสงค์ของโครงงานท่ีจะบ่งบอกว่าเป็นโครงงานประเภทใด (ตาม
เนื้อหาบทที่ 2) และจุดมุ่งหมายของโครงงานจะเป็นทิศทางในการกําหนดวิธีการดําเนินโครงการ 
  2.6) สมมติฐานในการทําโครงงาน (ถ้ามี) : สมมติฐานเป็นคําตอบหรือคําอธิบายท่ีคาดไว้ 
ล่วงหน้า ซ่ึงอาจจะถูกหรือไม่ก็ได้ การเขียนสมมติฐานควรมีเหตุมีผลมีทฤษฎีหรือหลักการรองรับ และที่สําคัญ 
คือ เป็นข้อความท่ีมองเห็นแนวทางในการดําเนินการทดสอบได้ โครงงานวิจัยท่ีกําหนดสมมุติฐานควรเป็น
โครงงานประเภททดลอง ซ่ึงมักจะต้องกําหนดตัวแปรในกระบวนการทดลอง นอกจากนี้ควรมี ความสัมพันธ์ 
ระหว่างตัวแปรอิสระ (ต้น) และตัวแปรตาม ตัวแปรแทรกซ้อน ซ่ึงตัวแปรท่ีเก่ียวข้อง : ตัวแปรอิสระ (ต้น) สิ่งท่ี
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เป็นเหตุของปัญหา ตัวแปรตาม คือสิ่งท่ีเป็นผล ตัวแปรแทรกซ้อนคือ สิ่งท่ีอาจมีผลต่อตัวแปรตามโดยผู้วิจัยไม่
ต้องการให้เกิดเหตุการณ์นั้นข้ึน 
  2.7) วิธีดําเนินงานและขั้นตอนการดําเนินงาน : เป็นการเขียนให้เห็นข้ันตอนของการ 
ทําโครงงานตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดการทํางาน โดยเขียนให้ชัดเจนว่าจะต้องทําอะไรทําเม่ือไหร่ ท่ีไหน ให้ละเอียด
ทุกข้ันตอนและกิจกรรม 
  2.8) แผนปฏิบัติงาน : เป็นการนําข้ันตอนการทําโครงงานมาเขียนในรูปของปฏิทินตาราง
กําหนดการทํางานในแต่ละข้ันตอน 
  2.9) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ : เป็นการเขียนให้เห็นถึงประโยชน์ และผลท่ีคาดว่าจะได้รับจากการ
ทําโครงงาน โดยให้ระบุว่าจะเกิดประโยชน์แก่ใครเกิดข้ึนอย่างไร ท้ังโดยทางตรงหรือทางอ้อมและ ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับจะต้องสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ 
  2.10) เอกสารอ้างอิง : รายชื่อเอกสารที่นํามาอ้างอิงเพ่ือประกอบการทําโครงงาน ตลอดจน
การเขียนรายงานการทําโครงงาน ควรเขียนตามหลักการท่ีนิยม 
 

 
  

ท่ีมา http://maetang-tr02006.blogspot.com/2015/05/41.html 
 

 3) การดําเนินงานเม่ือท่ีปรึกษาโครงงานให้ความเห็นชอบเค้าโครงของโครงงานแล้ว ต่อไปก็เป็นข้ันลง
มือปฏิบัติงานตามข้ันตอนท่ีระบุไว้ ผู้เรียนต้องพยายามทําตามแผนงานท่ีวางไว้ เตรียมวัสดุอุปกรณ์ และสถานท่ี
ให้พร้อมปฏิบัติงานด้วยความละเอียดรอบคอบ คํานึงถึงความประหยัดและความปลอดภัยในการทํางาน
ตลอดจนการบันทึกข้อมูลต่างๆ ว่าได้ทําอะไรไปบ้างได้ผลอย่างไร มีปัญหาและข้อคิดเห็นอย่างไร พยายาม
บันทึกให้เป็นระเบียบและครบถ้วน 
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 4)การเขียนรายงานเก่ียวกับโครงงาน เป็นวิธีสื่อความหมายวิธีหนึ่งท่ีจะให้ผู้อ่ืนได้เข้าใจถึงแนวคิด 
วิธีการดําเนินงาน ผลท่ีได้ตลอดจนข้อสรุปและข้อเสนอแนะต่างๆ จากการศึกษาค้นคว้าตั้งแต่ต้นจนจบ การ
เขียนรายงานโครงงานอาจไม่ระบุตายตัวเหมือนกันทุกโครงงาน ส่วนประกอบของหัวข้อในรายงานต้อง
เหมาะสมกับประเภทของโครงงานและระดับชั้นของผู้เรียน องค์ประกอบของการเขียนรายงานโครงงาน  
แบ่งกว้างๆ เป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
  4.1) ส่วนปกและส่วนต้น ประกอบด้วย 
   (1) ชื่อโครงงาน 
   (2) โครงงาน ระดับ สถานศึกษา และวันเดือนปีท่ีจัดทํา 
   (3) ชื่อครูประจํากลุ่ม อาจารย์ท่ีปรึกษา 
   (4) คํานํา 
   (5) สารบัญ 
   (6) สารบัญตาราง หรือภาพประกอบ (ถ้ามี) 
   (7) บทคัดย่อสั้นๆ ท่ีบอกเค้าโครงอย่างย่อๆ ซ่ึงประกอบด้วย เรื่อง วัตถุประสงค์  
วิธีการศึกษา ระยะเวลา และสรุปผล 
   (8) กิตติกรรมประกาศ เ พ่ือแสดงความขอบคุณบุคคล หรือหน่วยงานท่ีให้  
ความช่วยเหลือหรือมีส่วนเก่ียวข้อง 
  4.2) ส่วนเนื้อเรื่อง ประกอบด้วย 
   (1) บทนําบอกความเป็นมา ความสําคัญของโครงงาน บอกเหตุผล หรือเหตุจูงใจใน
การเลือกหัวข้อโครงงาน 
   (2) วัตถุประสงค์ ของโครงงาน 
   (3) สมมติฐานของการศึกษาค้นคว้า 
   (4) การดําเนินงานอาจเขียนเป็นตาราง แผนผังโครงงานเพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไป
ตามหัวข้อเรื่อง ตรงตามวัตถุประสงโครงงานและพิสูจน์คําตอบ (สมมติฐาน) 
   (5) สรุปผลการศึกษาเป็นการอธิบายคําตอบท่ีได้ จากการศึกษาค้นคว้าตามหัวข้อ
ย่อยท่ีต้องการทราบว่าเป็นไปสมมติฐานหรือไม่ 
   (6) อภิปรายผล บอกประโยชน์หรือคุณค่าของผลงานที่ได้ และบอกข้อจํากัดหรือ
ปัญหา อุปสรรค (ถ้ามี)  พร้อมท้ังบอกข้อเสนอแนะในการศึกษาค้นคว้าโครงงานลักษณะใกล้เคียงกัน 
  4.3) ส่วนท้าย ประกอบด้วย 
   (1) บรรณานุกรมหรือเอกสารอ้างอิงหรือเอกสารท่ีใช้ค้นคว้า ซ่ึงมีหลายประเภท เช่น 
หนังสือ ตํารา บทความ หรือคอลัมน์ ซ่ึงจะมีวิธีการเขียนบรรณานุกรมต่างกัน เช่น หนังสือ ชื่อ นามสกุล  
ชื่อหนังสือ. สถานท่ีพิมพ์ : สํานักพิมพ์, ปีท่ีพิมพ์บทความในวาสารชื่อผู้เขียน "ชื่อบทความ" ชื่อวารสาร. ปีท่ี
หรือเล่มท่ี : หน้า ; วัน เดือน ปี. คอลัมน์จากหนังสือพิมพ์ ชื่อผู้เขียน "ชื่อคอลัมน์ : ชื่อเรื่องในคอลัมน์" ชื่อ
หนังสือพิมพ์. วัน เดือน ปี. หน้า. 
   (2) ภาคผนวก เช่น โครงร่างโครงงาน ภาพกิจกรรม แบบสอบถาม บทสัมภาษณ์ 
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5) การนําเสนอผลงาน การนําเสนอผลงานเป็นข้ันตอนสุดท้ายของการทําโครงงาน และเข้าใจถึง
ผลงานนั้น การนําเสนอผลงานอาจทําได้หลายรูปแบบ ข้ึนอยู่กับความเหมาะสมต่อประเภทของโครงงาน 
เนื้อหา เวลา ระดับของผู้เรียน เช่น การแสดงบทบาทสมมติ การเล่าเรื่อง การเขียนรายงาน สถานการณ์ 
จําลอง การสาธิต การจัดนิทรรศการ ซ่ึงอาจมีท้ังการจัดแสดงและการอธิบายด้วยคําพูด หรือการรายงานปาก
เปล่า การบรรยาย สิ่งสําคัญคือ พยายามทําให้การแสดงผลงานนั้นดึงดูดความสนใจของผู้ชม มีความชัดเจน 
เข้าใจง่าย และมีความถูกต้องของเนื้อหา 
 

 
 

ท่ีมา http://maetang-tr02006.blogspot.com/2015/05/41.html 
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กิจกรรมท้ายบท 
บทท่ี 3 

 
คําช้ีแจง  :  ให้ผู้เรียนตอบคําถามให้สมบรูณ์ 
ข้อท่ี 1. การพิจารณาเลือกโครงงาน มีวิธีการคิดอย่างไร 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 
ข้อท่ี 2. การวางแผนทําโครงงานและข้ันตอนกระบวนการทําโครงงาน มีวิธีการอย่างไร 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
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.............................................................................................................................................................................. 
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.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
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ข้อท่ี 3. ให้ผู้เรียนเรียงลําดับการจัดทําโครงงานให้ถูกต้อง 
 

ข้ันตอนการดําเนินงาน ลําดับข้ันตอนท่ี 
การเขียนรายงานโครงงาน 
การวางแผนโครงงาน 
การเลือกชื่อโครงงาน 
การดําเนินงานโครงงาน
การนําเสนอผลการจัดการดําเนินงาน 
 
 
ข้อท่ี 4. ให้ผู้เรียนเขียนองค์ประกอบของการเขียนรายงานโครงงาน ท้ัง 3 ส่วน มาพอสังเขป 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
ข้อท่ี 5. ให้ยกตัวอย่างแผนการปฏิบัติงานในการทําโครงงานมาพอสังเขป 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 



 

 

 

 

 

บทที่ 4 

ทักษะที่จําเป็นในการทําโครงงานเพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนรู้ 
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บทท่ี 4 ทักษะท่ีจําเป็นในการทําโครงงานเพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนรู้ 
 
สาระสําคัญ  
 ความสามารถที่จะนํานวัตกรรมการจัดทําโครงงาน ไปเป็นเครื่องมือแสวงหาความรู้ในทางปฏิบัติได้นั้น 
ผู้เรียนจําเป็นต้องมีทักษะเฉพาะทางในบางประการ การเรียนรู้ทักษะเหล่านั้นจึงเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับผู้เรียน 
 
ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 
 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการทําโครงงานเพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนรู้ 
 
ขอบข่ายเนื้อหา 
 ตอนท่ี 4.1 ทักษะด้านการจัดการข้อมูลสารสนเทศ 
 ตอนท่ี 4.2 ทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ 
 ตอนท่ี 4.3 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
 ตอนท่ี 4.4 ทักษะการนําเสนอ 
 ตอนท่ี 4.2 ทักษะการพัฒนาต่อยอดความรู้ 
 
กิจกรรมการเรียนรู้ 
 1. ศึกษาหนังสือเรียน บทท่ี 4 
 2. ปฏิบัติกิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมายในหนังสือเรียน 
 
ส่ือประกอบการเรียนรู้ 
 1. หนังสือเรียนบทท่ี 4 
 2. ใบงานท่ี 4 
 
ประเมินผล 

1. ประเมินผลจากการสังเกต 
2. ประเมินผลจากใบงาน 

 
 
 
 
 

แผนการเรียนรู้ประจําบท 
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ตอนที่ 4.1  ทักษะด้านการจัดการข้อมูลสารสนเทศ 
“ ข้อมูล (Data)”หมายถึง กลุ่มตัวอักขระท่ีเม่ือนํามารวมกันแล้วมีความหมายอย่างใดอย่างหน่ึง และ 

มีความสําคัญควรค่าแก่การจัดเก็บ เพ่ือนําไปใช้ในโอกาสต่อๆ ไป ข้อมูลมักเป็นข้อความท่ีอธิบายถึงสิ่งใด 
สิ่งหนึ่ง อาจเป็นตัวอักษร ตัวเลขหรือสัญลักษณ์ใดๆ ท่ีสามารถนําไปประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ได้  
(www.itdestination.) 

“ข้อมูล (Data)” หมายถึง ข่าวสาร เอกสาร ข้อเท็จจริงเก่ียวกับบุคคล สิ่งของหรือเหตุการณ์ใน
รูปแบบของตัวเลข ภาพ ตัวอักษรและสัญลักษณ์ต่างๆ เช่น คะแนนสอบวิชาภาษาไทย ราคาสินค้า จํานวน
ผู้เรียนในโรงเรียน (www.thaigoodview.)  

“ข้อมูล”หมายถึง ข้อเท็จจริงต่างๆ ท่ีมีอยู่ในธรรมชาติ เป็นกลุ่มสัญลักษณ์แทนปริมาณ หรือการ
กระทําต่างๆ ท่ียังไม่ผ่านการวิเคราะห์ หรือการประมวลผล ข้อมูลอยู่ในรูปของตัวเลข ตัวหนังสือ รูปภาพ 
แผนภูมิ เป็นต้น (www.internationalschool.) 

“สารสนเทศ (Information)” หมายถึง ข้อมูลต่างๆ ท่ีได้ผ่านการเปลี่ยนแปลงหรือมีการประมวลผล
หรือวิเคราะห์สรุปผลด้วยวิธีการต่างๆ แล้วเก็บรวบรวมไว้ เพ่ือนํามาใช้ประโยชน์ตามต้องการการประมวลผล 
(Data Processing) เป็นการนําข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ท่ีเก็บรวบรวมไว้มาผ่านกระบวนการต่างๆ เพ่ือแปร
สภาพข้อมูลให้เป็นระบบและอยู่ในรูปแบบท่ีต้องการ (www.thaigoodview.)  

“สารสนเทศ”หมายถึง ข้อมูลท่ีผ่านการเปลี่ยนแปลง หรือจัดกระทําเพ่ือผลของการเพ่ิมความรู้ ความ
เข้าใจของผู้ใช้ ลักษณะของสารสนเทศจะเป็นการรวบรวมข้อมูลหลายๆ อย่าง ท่ีเก่ียวข้องกันเพ่ือจุดมุ่งหมาย
อย่างใดอย่างหน่ึง (internationalschool. eduzones.)  

“แหล่งข้อมูล”หมายถึง สถานท่ีหรือแหล่งท่ีเกิดข้อมูลแหล่งข้อมูล จะแตกต่างกันไปตามข้อมูล 
ท่ีต้องการ เช่น บ้านเป็นแหล่งข้อมูลท่ีเก่ียวกับผู้เรียน โดยบันทึกข้อมูลไว้ในทะเบียนบ้าน ห้องสมุดเป็น
แหล่งข้อมูลเก่ียวกับความรู้ต่างๆ ข้อมูลบางอย่างเราอาจจะนํามาจากแหล่งข้อมูลหลายแหล่งได้ เช่น ราคาของ
เล่นชนิดเดียวกัน เราอาจจะหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลซ่ึงได้แก่ร้านค้าหลายๆ ร้านได้ และข้อมูลหรือราคาท่ีได้
อาจจะแตกต่างกันไป หนังสือพิมพ์เป็นแหล่งข้อมูลท่ีมีท้ังข้อความ ตัวเลข รูปภาพ 

 
การเลือกใช้ข้อมูล (www.202. 143. 159. 117)  
การเลือกใช้ข้อมูลในการตัดสินใจเป็นสิ่งท่ีมีประโยชน์มาก เพราะในการดํารงชีวิตของคนเรา 

มักเก่ียวข้องกับเหตุการณ์ต่างๆ มากมาย จึงจําเป็นต้องอาศัยการตัดสินใจอย่างมีระบบระเบียบ มีหลักมีเกณฑ์
และมีเหตุผล โดยนําปัจจัยต่างๆ มาพิจารณาก่อนท่ีจะตัดสินใจ เพ่ือให้ทางเลือกท่ีดีท่ีสุดซ่ึงต้องอาศัยท้ังความรู้
ประสบการณ์ ข้อมูลข่าวสารต่างๆ เป็นส่วนประกอบ เพ่ือไม่ให้เกิดความผิดพลาดหรือโอกาสท่ีจะผิดพลาด 
มีน้อยท่ีสุด 

การจัดทําข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ (www.krutong.)  
การจัดทําข้อมูลให้เป็นสารสนเทศท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการใช้งาน จําเป็นต้องอาศัยเทคโนโลยีเข้ามา

ช่วยในการดําเนินการ เริ่มตั้งแต่การรวบรวมและตรวจสอบข้อมูล การดําเนินการประมวลผลข้อมูลให้กลายเป็น
สารสนเทศ และการดูแลรักษาสารสนเทศเพ่ือการใช้งาน ดังต่อไปน้ี 
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ก. การรวบรวมและตรวจสอบข้อมูล 
 1) การเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นเรื่องของการเก็บรวบรวมข้อมูลซ่ึงมีจํานวนมาก และต้องเก็บ

ให้ได้อย่างทันเวลา เช่น ข้อมูลการลงทะเบียนเรียน ข้อมูลประวัติบุคลากร ปัจจุบันมีเทคโนโลยีช่วยในการ
จัดเก็บอยู่เป็นจํานวนมาก เช่น การป้อนข้อมูลเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ การอ่านข้อมูลจากรหัสแท่ง การตรวจใบ
ลงทะเบียนท่ีมีการฝนดินสอดําในตําแหน่งต่างๆ เป็นวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเช่นกัน 

 2) การตรวจสอบข้อมูล เม่ือมีการเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วจําเป็นต้องมีการตรวจสอบข้อมูล  
เพ่ือความถูกต้อง ข้อมูลท่ีเก็บเข้าในระบบต้องมีความเชื่อถือได้ หากพบท่ีผิดพลาดต้องแก้ไขการตรวจสอบ
ข้อมูลมีหลายวิธี เช่น การใช้ผู้ป้อนข้อมูลสองคนป้อนข้อมูลชุดเดียวกันเข้าคอมพิวเตอร์แล้วเปรียบเทียบกัน 

ข. การประมวลผลข้อมูล แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 
 1) การประมวลผลด้วยมือ วิธีนี้เหมาะกับข้อมูลจํานวนไม่มากและไม่ซับซ้อน อุปกรณ์ในการ

คํานวณได้แก่ เครื่องคิดเลข ลูกคิด 
 2) การประมวลผลด้วยเครื่องจักร วิธีนี้เหมาะกับข้อมูลจํานวนปานกลาง และไม่จําเป็นต้อง

ใช้ผลในการคํานวณทันทีทันใด เพราะต้องอาศัยเครื่องจักรและแรงงานคน 
 3) การประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร ์ วิธีนี้เหมาะกับงานท่ีมีจํานวนมาก ไม่สามารถใช้

แรงงานคนได้ และงานมีการคํานวณท่ียุ่งยากซับซ้อน การคํานวณด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ จะให้ผลลัพธ์ท่ี
ถูกต้องแม่นยําและรวดเร็ว 

ลําดับข้ันตอนในการประมวลผลข้อมูลมีดังนี้ 
  1) การจัดแบ่งกลุ่มข้อมูล ข้อมูลท่ีเก็บจะต้องมีการแบ่งแยกกลุ่ม เพ่ือเตรียมไว้สําหรับการ 
ใช้งาน การแบ่งแยกกลุ่มมีวิธีการท่ีชัดเจน เช่น ข้อมูลในโรงเรียนมีการแบ่งเป็นแฟ้มประวัตินักเรียน และแฟ้ม
ลงทะเบียน สมุดโทรศัพท์หน้าเหลืองมีการแบ่งหมวดสินค้าและบริการ เพ่ือความสะดวกในการค้นหา 
  2) การจัดเรียงข้อมูล เม่ือจัดแบ่งกลุ่มเป็นแฟ้มแล้ว ควรมีการจัดเรียงข้อมูลตามลําดับ 
ตัวเลขหรือตัวอักษร เพ่ือให้เรียกใช้งานได้ง่ายประหยัดเวลา ตัวอย่างการจัดเรียงข้อมูล เช่น การจัดเรียงบัตร
ข้อมูลผู้แต่งหนังสือในตู้บัตรรายการของห้องสมุดตามลําดับตัวอักษร การจัดเรียงชื่อคนในสมุดรายนามผู้ใช้
โทรศัพท์ทําให้ค้นหาได้ง่าย 

3) การสรุปผล บางครั้งข้อมูลท่ีจัดเก็บมีเป็นจํานวนมาก จําเป็นต้องมีการสรุปผลหรือสร้าง
รายงานย่อ เพ่ือนําไปใช้ประโยชน์ข้อมูลท่ีสรุปได้นี้อาจสื่อความหมายได้ดีกว่า เช่น สถิติจํานวนนักเรียนแยก
ตามระดับแต่ละระดับการศึกษา 

4) การคํานวณ ข้อมูลท่ีเก็บมีเป็นจํานวนมาก ข้อมูลบางส่วนเป็นข้อมูลตัวเลขท่ีสามารถนําไป
คํานวณเพ่ือหาผลลัพธ์บางอย่างได้ ดังนั้นการสร้างสารสนเทศจากข้อมูลจึงอาศัยการคํานวณข้อมูลท่ีเก็บไว้ด้วย 

ค. การจัดเก็บและดูแลรักษาข้อมูล ประกอบด้วย 
  1) การเก็บรักษาข้อมูล หมายถึง การนําข้อมูลมาบันทึกเก็บไว้ในสื่อบันทึกต่างๆ เช่น แผ่น
บันทึกข้อมูล นอกจากนี้ยังรวมถึงการดูแล และการทําสําเนาข้อมูลเพ่ือใหใ้ช้งานต่อไปในอนาคตได้ 
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  2) การค้นหาข้อมูล ข้อมูลท่ีจัดเก็บไว้มีจุดประสงค์ท่ีจะเรียกใช้งานได้ต่อไป การค้นหาข้อมูล
จะต้องค้นได้ถูกต้องแม่นยํา รวดเร็ว จึงมีการนําคอมพิวเตอร์เข้ามามีส่วนช่วยในการทํางาน ทําให้การเรียกค้น
กระทําได้ง่ายและทันเวลา 
  3) การทําสําเนาข้อมูล การทําสําเนาเพ่ือท่ีจะนําข้อมูลเก็บรักษาไว้ หรือนําไปแจกจ่ายใน
ภายหลัง จึงควรจัดเก็บข้อมูลให้ง่ายต่อการทําสําเนา หรือนําไปใช้อีกครั้งได้โดยง่าย 
  4) การส่ือสารข้อมูล ต้องกระจายหรือส่งต่อไปยังผู้ใช้งานท่ีห่างไกลได้ง่าย การสื่อสารข้อมูล
จึงเป็นเรื่องสําคัญ และมีบทบาทท่ีสําคัญยิ่งท่ีจะทําให้การส่งข่าวสารไปยังผู ้ใช้ทําได้รวดเร็ว และทันเวลา
ปัจจุบัน ผู้บริหารต้องสามารถปฏิบัติงานให้รวดเร็ว เพ่ือตอบสนองต่อการแข่งขันตลอดจนการผลักดันของสังคม
ท่ีมีการใช้ระบบสื่อสารข้อมูลท่ีทันสมัย การแข่งขันในเชิงธุรกิจจึงมากข้ึนตามลําดับ มีการใช้เทคนิคทาง
คอมพิวเตอร์มาวิเคราะห์ แยกแยะ และจัดสรรข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ เพ่ือการตัดสินใจความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยี ทําให้คอมพิวเตอร์มีความสามารถมากขึ้น มีขนาดเล็กลงและราคาถูกลง การนําคอมพิวเตอร์มาใช้
งานจึงแพร่หลายอย่างรวดเร็ว ตลอดจนระบบสื่อสารก้าวหน้ายิ่งข้ึน ซ่ึงเป็นผลทําให้ระบบข้อมูลขององค์การท่ี
ใช้เทคโนโลยีเหล่านี้มีประสิทธิภาพมากข้ึน แนวทางการดําเนินการให้ได้ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ  
จะเริ่มจากการวิเคราะห์ความต้องการ การวิเคราะห์นี้จะได้จากการสอบถาม ซ่ึงจะทําให้ทราบว่าควรจะจัด
โครงสร้างข้อมูลนั้นไว้ในระบบหรือไม่ ถ้าจัดเก็บจะประกอบด้วยข้อมูลอะไร มีรายละเอียดอะไรตอบสนองการ
ใช้งานได้อย่างไร 

ลักษณะของสารสนเทศท่ีดีต้องประกอบไปด้วยรายละเอียด ดังนี้ 
  1) ความเท่ียงตรง (Accuracy) หมายถึง ปราศจากความเอนเอียง สารสนเทศท่ีดีต้องบอก
ลักษณะความเป็นจริงท่ีเกิดข้ึน ไม่ชี้นําไปทางใดทางหนึ่ง 
  2) ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ (Relevancy) หมายถึง มีเนื้อหาตรงกับเรื่องท่ีต้องการใช้
ของผู้ใช้แต่ละคน 
  3) ทันต่อเวลา (Timeliness) หมายถึง สามารถนําสารสนเทศท่ีต้องการไปใช้ได้ทัน 
ต่อเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน การจัดเตรียมสารสนเทศให้ทันต่อเวลาท่ีต้องการใช้มี 2 ลักษณะ คือ การจัดทํา
สารสนเทศล่วงหน้าตามกําหนดเวลาท่ีเหตุการณ์จะเกิดในอนาคต และการจัดทําสารสนเทศอย่างรวดเร็ว 
เพ่ือนําไปใช้ในเหตุการณ์ท่ีกําลงัเกิดข้ึน 
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ตอนที่ 4.2  ทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ 
ผู้เรียนทุกคนต้องมีประสบการณ์ในการคิดเรื่องใดๆ มาบ้างแล้ว แต่มีข้อสังเกตว่าบางคนอาจจะไม่เคย

ตอบตนเองว่า ความคิดคืออะไร ซ่ึงราชบัณฑิตสถานได้ให้ความหมายของคําว่า ”คิด” หมายความว่า ทําให้
ปรากฏเป็นรูปหรือประกอบให้เป็นรูปหรือเป็นเรื่องข้ึนในใจ ใคร่ครวญ ไตร่ตรอง คาดคะเน คํานวณ มุ่งจูงใจ
ตั้งใจ” ซ่ึงสรุปได้ว่าการคิดเป็นหน้าท่ีหนึ่งของจิต ในขณะที่ข้อมูลทางการแพทย์ค้นพบว่ามนุษย์ใช้สมองในการ
คิด และสมองซีกซ้ายคิดในเรื่องของการมีเหตุผล และสมองซีกขวาคิดในเรื่องท่ีเป็นอารมณ์ความรู้สึก การทํา
ความเข้าใจเก่ียวกับการคิด มีขอบข่ายของการเรียนรู้เรื่องความคิดไว้โดยจัดมิติของการคิด (Dimension of 
Thinking) ไว้เป็นมิติต่างๆ (เสน่ห์ จุ้ยโต) ได้แก่ 

1. มิติเนื้อหาท่ีใช้ในการคิด ซ่ึงประกอบด้วยสาระเก่ียวกับข้อมูลเก่ียวกับตนเอง ข้อมูลเก่ียวกับสังคม
และสิ่งแวดล้อม และข้อมูลวิชาการ วิชาชีพ 

2. มิติด้านคุณสมบัติท่ีเอ้ืออํานวยต่อการคิด ซ่ึงประกอบด้วยสาระเก่ียวกับคุณลักษณะของความเป็น
คนใจกว้าง และเป็นธรรมกระตือรือร้นใฝ่เรียนใฝ่รู ้ ช่างวิเคราะห์และบูรณาการ มุ่งม่ันสู่ความสําเร็จและ  
มีมนุษยสัมพันธ์ น่ารักน่าคบ 

3. มิติด้านทักษะการคิด ซ่ึงประกอบด้วยสาระเก่ียวกับทักษะสื่อความหมาย (การฟัง การอ่าน การ
จดจํา การบรรยาย การทําให้กระจ่าง การพูด การเขียน) และทักษะท่ีเป็นแกน (การสังเกตการสํารวจ การซัก
คําถาม การจําแนกแยกแยะ การเปรียบเทียบการเชื่อมโยง และการสรุปรวบยอด) 

4. มิติด้านลักษณะการคิด ซ่ึงประกอบด้วยสาระเก่ียวกับคิดคล่อง คิดหลากหลาย คิดละเอียด คิดอย่าง
มีเหตุผล คิดไกล และคิดถูกทาง 

5. มิติด้านกระบวนการคิด ซ่ึงประกอบด้วยสาระเก่ียวกับ การคิด “10 ชนิด” ได้แก่ 
 5.1 การคิดแบบวิจารณญาณ (Critical Thinking)  
 5.2 การคิดแบบริเริ่ม (Initiative Thinking)  
 5.3 การคิดแบบสร้างสรรค์ (Creative Thinking)  
 5.4 การคิดแบบกลยุทธ์ (Strategic Thinking)  
 5.5 การคิดแบบอย่างเป็นระบบ (System Thinking)  
 5.6 การคิดแบบบูรณาการ (Integrative Thinking)  
 5.7 การคิดแบบเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Thinking)  
 5.8 การคิดเชิงประยุกต์ใช้ (Application Thinking)  
 5.9 การคิดเชิงสังเคราะห์ (Synthesis Thinking)  
 5.10 การคิดแบบแผนท่ี (Mind Map Thinking) 
6. มิติด้านการควบคุมและประเมินความคิดของตน ซ่ึงประกอบด้วยสาระเก่ียวกับประสิทธิผลของการ

บริหารมีวิธีการท่ีดีข้ึนปรับปรุงระบบงานดีข้ึน การพัฒนาสร้างนวัตกรรมใหม่ สร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน 
ศรินธร วิทยะสิรินันท์ ได้กล่าวว่า ทักษะการคิด หมายถึงความสามารถในการคิดในลักษณะต่างๆ ซ่ึงเป็น  
องค์ประกอบของกระบวนการคิดท่ีสลับซับซ้อน ทักษะการคิดอาจจัดเป็นประเภทใหญ่ๆ ได้ 2 ประเภท คือ 
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1. ทักษะพ้ืนฐาน (basic skills) หมายถึง ทักษะการคิดท่ีเป็นพ้ืนฐานเบื้องต้นต่อการคิดในระดับท่ี
สูงข้ึนหรือซับซ้อน ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นทักษะการสื่อความหมาย ท่ีบุคคลทุกคนจําเป็นต้องใช้ในการสื่อสาร
ความคิดของตน ได้แก่ ทักษะการสื่อความหมาย (communication skills) และทักษะการคิดท่ีเป็นแกนหรือ
ทักษะการคิดท่ัวไป (core or general thinking skills)  
  1.1 ทักษะการสื่อความหมาย ได้แก่ การฟัง (listening) การอ่าน (reading) การรับรู้ 
(perceiving) การจดจํา (memorizing) การจํา (remembering) การคงสิ่งท่ีเรียนไปแล้วไว้ได้ภายหลังการเรียน
นั้น (retention) การบอกความรู้ได้จากตัวเลือกท่ีกําหนดให้ (recognizing) การบอกความรู้ออกมาด้วยตนเอง 
(recalling) การใช้ข้อมูล (using information) การบรรยาย ( describing) การอธิบาย (explaining)  
การทําให้กระจา่ง (clarifying) การพูด (speaking) การเขียน (writing) และการแสดงออกถึงความสามารถของตน 
  1.2 ทักษะการคิดท่ีเป็นแกนหรือทักษะการคิดท่ัวไป หมายถึง ทักษะการคิดท่ีจําเป็นต้องใช้อยู่
เสมอในการดํารงชีวิตประจําวัน และเป็นพ้ืนฐานของการคิดข้ันสูงท่ีมีความสลับซับซ้อน ซ่ึงคนเราจําเป็นต้องใช้
ในการเรียนรู้เนื้อหาวิชาการต่างๆ ตลอดจนใช้ในการดํารงชีวิตอย่างมีคุณภาพ ได้แก่ การสังเกต (observing) 
การสํารวจ (exploring) การต้ังคําถาม (questioning) การเก็บรวบรวมข้อมูล (information gathering) การ
ระบุ (identifying) การจําแนกแยกแยะ (discriminating) การจัดลําดับ (ordering) การเปรียบเทียบ 
(comparing) การจัดหมวดหมู่ (classifying) การสรุปอ้างอิง (inferring) การแปล (translating) การตีความ 
(interpreting) การเชื่อมโยง (connecting) การขยายความ (elaborating) การให้เหตุผล (reasoning) และ
การสรุปย่อ (summarizing)  

2. ทักษะการคิดข้ันสูง หรือทักษะการคิดท่ีซับซ้อน (higher order or more complexed thinking 
skills) หมายถึง ทักษะการคิดท่ีมีข้ันตอนหลายชั้น และต้องอาศัยทักษะการสื่อความหมาย และทักษะการคิดท่ี
เป็นแกนหลายๆ ทักษะในแต่ละข้ัน ทักษะการคิดข้ันสูงจึงจะพัฒนาได้เม่ือเด็กได้พัฒนาทักษะการคิดพ้ืนฐาน 
จนมีความชํานาญพอสมควรแล้ว ได้แก่ การสรุปความ (drawing conclusion) การให้คําจํากัดความ 
(defining) การวิเคราะห์ (analyzing) การผสมผสานข้อมูล (integrating) การจัดระบบความคิด (organizing) 
การสร้างองค์ความรู้ใหม่ (constructing) การกําหนดโครงสร้างความรู้ (structuring) การแก้ไขปรับปรุงโครง
สร้างความรู้เสียใหม่ (restructuring) การค้นหาแบบแผน (finding patterns) การหาความเชื่อพ้ืนฐาน 
(finding underlying assumption) การคิดคะเน / การพยากรณ์ (predicting) การต้ังสมมุติฐาน 
(formulating hypothesis) การทดสอบสมมุติฐาน (testing hypothesis) การตั้งเกณฑ์ (establishing 
criteria) การพิสูจน์ความจริง (verifying) และการประยุกต์ใช้ความรู้ (applying)  

 
 
 
 
 
 
 



34 

 

การคิดแบบอย่างเป็นระบบ (System Thinking) 
ทักษะการคิดนับเป็นศักยภาพท่ีสําคัญสําหรับผู้เรียนท่ีจะต้องใช้ในการวางแผน ดําเนินงาน และนําผล

การจัดทําโครงงานไปใช้ อย่างไรก็ตามขอเสนอแนะว่า ทักษะการคิดท้ังหลายผู้เรียนควรให้ความสนใจพัฒนา
ฝึกฝนทักษะการคิด เพราะเป็นเครื่องมือสําคัญท่ีจะติดตัว และนําไปใช้ได้ตลอดกาลอย่างไม่มีขีดจํากัด และเป็น
พิเศษสําหรับทักษะการคิดแบบอย่างเป็นระบบ (System Thinking) เป็นลักษณะการคิดท่ีต้องมีส่วนประกอบ
สองส่วนท้ังการคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytical Thinking) และการคิดเชิงตรรกะ (Logical Thinking) ซ่ึงต้องเป็น
กระบวนการคิดท่ีมีปฏิสัมพันธ์กัน โดยก่อให้เกิดพลังอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง 

สําหรับการคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytical Thinking) มีเทคนิคในการพัฒนาตนเองด้วยการฝึกแยกแยะ
ประเด็น ฝึกเทคนิคการคิดในการนําแนวคิดทฤษฎีท่ีได้เรียนรู้ มาประยุกต์ใช้กับโครงงานท่ีจะทําและใช้เทคนิค 
STAS Model มาช่วยในการคิดวิเคราะห์ ได้แก่ Situation Theory Analysis Suggestion ส่วนเทคนิคการคิด
เชิงตรรกะ (Logical Thinking) เป็นการฝึกทักษะการคิดแบบความสัมพันธ์เชิงเหตุผล ท้ังความสัมพันธ์ 
ในแนวด่ิง และความสัมพันธ์ในแนวนอน 
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ตอนที่ 4.3  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
การทําโครงงานผู้เรียนจําเป็นต้องมีทักษะ ซ่ึงอาจแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 
1. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ข้ันพ้ืนฐาน มี 8 ทักษะ ได้แก่ การสังเกต การลงความเห็นจาก

ข้อมูล การจําแนกประเภท การวัด การใช้ตัวเลข การพยากรณ์ การหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปสกับสเปส 
และสเปสกับเวลา การจัดกระทําและสื่อความหมายข้อมูล 

2. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ข้ันสูง มี 5 ทักษะ ได้แก่ การกําหนดและควบคุมตัวแปร การต้ัง
สมมุติฐาน การกําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ การทดลอง การตีความหมายข้อมูล และการลงข้อสรุปทักษะท้ัง 5 
นี้ เป็นเรื่องใหม่และมีความสําคัญในการทําวิจัย ผู้เรียนจําเป็นต้องทําความเข้าใจให้ชัดเจนก่อน 

 
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ข้ันพ้ืนฐาน มี 8 ทักษะ ได้แก่ 
1. การสังเกต เป็นการใช้ประสาทสัมผัสท้ัง 5 คือ ตา หู จมูก ผิวกาย และลิ้น หรืออย่างใดอย่างหน่ึง

ในการสํารวจวัตถุหรือปรากฏการณ์ต่างๆ หรือจากการทดลอง เพ่ือค้นหารายละเอียดต่างๆ ของข้อมูล ข้อมูล
จากการสังเกตแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 

 - ข้อมูลเชิงคุณภาพ เป็นข้อมูลจากการสังเกตคุณลักษณะของสิ่งต่างๆ เช่น สี รูปร่าง รส กลิ่น 
ลักษณะ สถานะ เป็นต้น 

 - ข้อมูลเชิงปริมาณ เป็นข้อมูลท่ีได้จากการสังเกต ขนาด ความยาว ความสูง น้ําหนัก ปริมาตร 
อุณหภูมิของสิ่งต่างๆ 

2. การลงความเห็นจากข้อมูล เป็นการอธิบายเพ่ิมเติมเก่ียวกับผล หรือข้อมูลท่ีได้จากการสังเกตอย่าง
มีเหตุผล โดยใช้ความรู้หรือประสบการณ์มาอธิบายด้วยความเห็นส่วนตัวต่อข้อมูลนั้นๆ 

 
ส่ิงท่ีสังเกตได้ ประเภทของข้อมูล การลงความเห็น 

จากข้อมูล 
คําอธิบาย 

อาต๋อย สูงประมาณ 
185 ซ.ม. 

ปริมาณ อาต๋อยสูงกว่าชายไทย
โดยท่ัวไป 

ใช้ความรู้เรื่องค่าเฉลี่ยความ
สูงของชายไทยในการลง
ความเห็นจากข้อมูล 

เสื้อสีเหลืองตัวนี้ 
มีเนื้อนิ่ม 

คุณภาพ เสื้อเนื้อนิ่มใส่แล้วสบายตัว ใช้ประสบการณ์ในการลง
ความเห็นจากข้อมูล 

 
3. การจําแนกประเภท เป็นการแบ่งพวก จัดจําแนกเรียงลําดับวัตถุ หรือปรากฏการณ์ต่างๆ ท่ีต้อง

การศึกษาออกเป็นหมวดหมู่ เป็นระบบทําให้สะดวกรวดเร็ว และง่ายต่อการศึกษาค้นคว้า โดยการหาลักษณะ
หรือคุณสมบัติร่วมบางประการ หรือหาเกณฑ์ความเหมือนความต่าง ความสัมพันธ์อย่างใดอย่างหน่ึงเป็นเกณฑ์
ในการแบ่ง 
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4. การวัด เป็นความสามารถในการเลือกใช้เครื่องมือได้อย่างถูกต้องในการวัดสิ่งต่างๆ ท่ีต้องการศึกษา 
เช่น ความกว้าง ความสูงความหนา น้ําหนัก ปริมาตร เวลา และอุณหภูมิ โดยวัดออกมาเป็นตัวเลขได้ถูกต้อง 
รวดเร็ว มีหน่วยกํากับ และสามารถอ่านค่าท่ีใช้วัดได้ถูกต้องใกล้เคียงความเป็นจริงมากท่ีสุด 

5. การใช้ตัวเลข การใช้ตัวเลขหรือการคํานวณ เป็นการนับจํานวนของวัตถุ และนําค่าตัวเลขท่ีได้จาก
การวัดและการนับมาจัดกระทําให้เกิดค่าใหม่ โดยการนํามา บวก ลบ คูณ หาร เช่น การหาพ้ืนท่ี การหา
ปริมาตร เป็นต้น 

6. การพยากรณ ์ เป็นความสามารถในการทํานาย คาดคะเนคําตอบโดยใช้ข้อมูลท่ีได้จากการสังเกต 
ประสบการณ์ท่ีเกิดข้ึนบ่อยๆ หลักการ ทฤษฎี หรือกฎเกณฑ์ต่างๆ มาช่วยสรุปหาคําตอบเรื่องนั้น การพยากรณ์
จะแม่นยํามากน้อยเพียงใดข้ึนอยู่กับผลท่ีได้จากการสังเกตท่ีรอบคอบ การวัดท่ีแม่นยํา การบันทึกท่ีเป็นจริง 
และการจัดกระทําข้อมูลท่ีเหมาะสม 

7. การหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปสกับสเปส และสเปสกับเวลา 
สเปส (Space) หมายถึง ท่ีว่างในรูปทรงของวัตถุ มี 3 มิติ คือความกว้าง ความยาว และความสูง 

(หนา ลึก) 
ความสัมพันธ์ระหว่างสเปสกับสเปสของวัตถุ หมายถึง ความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุ 2 มิติ กับวัตถุ 3 

มิติ และความสัมพันธ์ระหว่างตําแหน่งท่ีอยู่ของวัตถุหนึ่งกับอีกวัตถุหนึ่ง คือการบ่งชี้รูป 2 มิติ รูป 3 มิติได้  
หรือสามารถวาดภาพ 3 มิติ จากวัตถุหรือภาพ 3 มิติได้ เป็นต้น 

ความสัมพันธ์ระหว่างสเปสกับเวลา หมายถึง ความสัมพันธ์ระหว่างสเปสของวัตถุท่ีเปลี่ยนไปกับเวลา 
หรือการเปลี่ยนตําแหน่งท่ีอยู่ของวัตถุกับเวลา นั่นคือการบอกทิศทางหรือตําแหน่งของวัตถุเม่ือเทียบกับตัวเอง
หรือสิ่งอ่ืนๆ 

8. การจัดกระทําและส่ือความหมายข้อมูล 
การจัดกระทํา คือ การนําข้อมูลดิบมาจัดลําดับ จัดจําพวก หาความถ่ี หาความสัมพันธ์หรือคํานวณใหม่ 
การส่ือความหมายข้อมูล เป็นการใช้วิธีต่างๆ เพ่ือแสดงข้อมูลให้ผู ้ อ่ืนเข้าใจ เช่น การบรรยาย  

ใช้แผนภูมิ แผนภาพ : วงจร กราฟ ตาราง สมการ ไดอะแกรม เป็นต้น 
 
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ข้ันสูง มี 5 ทักษะ ได้แก่ 
 1. การกําหนดและควบคุมตัวแปร 
 ตัวแปร หมายถึง สิ่งท่ีแตกต่างหรือเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เม่ืออยู่ในสถานการณ์ต่างๆ กัน ตัวแปรท่ี
เก่ียวข้องกับการทดลองทางวิทยาศาสตร์มีอยู่ 3 ประเภท ได้แก่ 
  1) ตัวแปรต้น (ตัวแปรอิสระ ตัวแปรเหตุ) เป็นตัวแปรเหตุท่ีทําให้เกิดผลต่างๆ หรือตัวแปรที่
เราต้องการศึกษา หรือทดลองดูว่าเป็นสาเหตุท่ีทําให้เกิดผลตามท่ีเราสังเกตใช่หรือไม่ 
  2) ตัวแปรตาม (ตัวแปรไม่อิสระ ตัวแปรผล) เป็นตัวแปรท่ีเกิดมาจากตัวแปรเหตุ เม่ือตัวแปร
เหตุเปลี่ยนแปลงอาจมีผลทําให้ตัวแปรตามเปลี่ยนแปลงไปได้ ตัวแปรตามจําเป็นต้องควบคุมให้เหมือนๆ กัน
เสียก่อน 
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  3)ตัวแปรแทรกซ้อน (Extraneous Variables) เป็นตัวแปรอ่ืนๆ ท่ีอาจมีผลต่อตัวแปรตาม 
โดยผู้วิจัยไม่ต้องการให้เกิดเหตุการณ์นั้นข้ึน 
 2. การตั้งสมมติฐาน เป็นการคาดคะเนคําตอบของปัญหาอย่างมีเหตุผล หรือการบ่งบอกความสัมพันธ์
ของตัวแปรอย่างน้อย 2 ตัว ก่อนท่ีจะทําการทดลองจริงโดยอาศัยทักษะสังเกต ประสบการณ์ ความรู้เดิมเป็น
พ้ืนฐาน 

สมมติฐานมีลักษณะดังนี้ 
1. อาจถูกหรือผิดก็ได้ 
2. สมมติฐานท่ีดีจะเป็นคําตอบท่ีคิดไว้ล่วงหน้า 
3. เป็นข้อความบ่งบอกความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นกับตัวแปรตาม 
4. อาจมีมากกว่า ๑ สมมติฐานก็ได้ 
5. ใช้เป็นแนวทางการออกแบบการทดลอง 
6. การพิสูจน์สมมติฐานว่าถูกหรือผิด (อาจใช้คําว่ายอมรับหรือไม่ยอมรับสมมติฐานนั้นๆ) 
ตัวอย่างการตั้งสมมติฐาน เช่น 
1. กลิ่นใบตะไคร้กําจัดแมลงสาบได้ดีกว่ากลิ่นใบมะกรดู 
2. การลดน้ําหนักด้วยวิธีควบคุมอาหารร่วมกับการออกกําลังกาย ช่วยลดน้ําหนักได้ดีกว่าการควบคุม

อาหารอย่างเดียว 
 3. การกําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ นิยามเชิงปฏิบัติการ หมายถึง ความหมายของคําหรือข้อความ 
ท่ีใช้ในการทดลองท่ีสามารถสังเกต ตรวจสอบ หรือทําการวัดได้ ซ่ึงจําเป็นต้องกําหนดเพ่ือความเข้าใจท่ีตรงกัน
เสียก่อนทําการทดลองนิยาม เชิงปฏิบัติการจะแตกต่างจากคํานิยามท่ัวๆ ไป คือ “ต้องสามารถวัดหรือ 
ตรวจสอบได้” ซ่ึงมักจะเป็นคํานิยามของตัวแปรนั่นเอง 
 
ตัวอย่างนิยามเชิงปฏิบัติการ 
 

นิยามเชิงปฏิบัติการ คําอธิบาย 
การเจริญเติบโตของพืช หมายถึง การท่ีพืชสูงข้ึน 
ลําต้นใหญ่ข้ึนและมีจํานวนใบมากขึ้น 

- การเจริญเติบโตของพืช คือ ตัวแปรท่ีเราต้อง
การศึกษา - ความสูง ความใหญ่ จํานวนใบเป็นสิ่งท่ี
เราสามารถวัดได้ 

การแปรงฟันหลังอาหารกลางวัน 
หมายถึง การท่ีผู้เรียนแปรงฟันด้วยวิธีท่ีถูกต้องเป็น
เวลา อย่างน้อย 3 นาที หลังจากรับประทานอาหาร
กลางวัน ท่ีสถานศึกษา 

- การแปรงฟันหลังอาหารกลางวัน คือ ตัวแปร ท่ี
เราต้องการศึกษา  
- วิธีท่ีถูกต้อง เวลา 3 นาที หลังรับประทานอาหาร
กลางวันท่ีสถานศึกษา เป็นสิ่งท่ีเราสามารถสังเกต 
ตรวจสอบ วัดได้ 
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 4. การทดลอง เป็นกระบวนการปฏิบัติการเพ่ือหาคําตอบจากสมมุติฐานท่ีตั้งไว้ในการทดลอง 
ประกอบด้วยข้ันตอนต่างๆ 3 ข้ันตอน ดังนี้ 
  1) การออกแบบการทดลอง คือ การวางแผนการทดลองก่อนลงมือปฏิบัติจริง โดยกําหนดว่า
จะใช้วัสดุอุปกรณ์อะไรบ้าง จะทําอย่างไร ทําเม่ือไร มีข้ันตอนอะไร 
  2) การปฏิบัติการทดลอง คือ การลงมือปฏิบัติตามท่ีออกแบบไว้ 
  3) การบันทึกผลการทดลอง คือ การจดบันทึกข้อมูลต่างๆ ท่ีได้จากการทดลอง ซ่ึงใช้ทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ข้ันพ้ืนฐาน 8 ทักษะท่ีกล่าวไปแล้ว 
 5. การตีความหมายข้อมูลและการลงข้อสรุป 
 การตีความหมายข้อมูล คือ การแปลความหมายหรือการบรรยายผลของการศึกษา เพ่ือให้คนอ่ืน
เข้าใจว่าผลการศึกษาเป็นอย่างไร เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว้หรือไม่ การลงข้อสรปุ เป็นการสรุปความสัมพันธ์
ของข้อมูลท้ังหมด เช่น การอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรบนกราฟ การอธิบายความสัมพันธ์ของข้อมูล 
ท่ีเป็นผลของการศึกษา 
 การฝึกทักษะท่ีจําเป็นของการทําโครงงานทุกข้ันตอนอย่างเป็นระบบ จะทําให้ผู้เรียนได้โครงงานและ
ได้ผลสําเร็จของโครงงานท่ีมีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้ 
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ตอนที่ 4.4  ทักษะการนําเสนอ (www. panyathai.or.th)  
“การนําเสนอ” หมายถึง การสื่อสารเพ่ือเสนอข้อมูลความรู้ความคิดเห็น หรือความต้องการไปสู่ผู้รับ

สารโดยใช้เทคนิคหรือวิธีการต่างๆ ความสําคัญของการนําเสนอในปัจจุบันนี้ การนําเสนอเข้ามามีบทบาทสําคัญ
ในองค์กรทางธุรกิจ ทางการเมือง ทางการศึกษา หรือแม้แต่หน่วยงานของรัฐทุกแห่งก็ต้องอาศัยวิธีการนําเสนอ
เพ่ือสื่อสารข้อมูล เสนอความเห็น เสนอขออนุมัติ หรือเสนอข้อสรุปผลการดําเนินงานต่างๆ กล่าวโดยสรุปการ
นําเสนอมีความสําคัญต่อการปฏิบัติงานทุกประเภท เพราะช่วยในการตัดสินใจในการดําเนินงาน ตลอดจน 
เผยแพร่ความก้าวหน้าของงานต่อผู้บังคับบัญชาและบุคคลผู้ท่ีสนใจ 
 จุดมุ่งหมายในการนําเสนอ 
 1. เพ่ือให้ผู้รับสารรับทราบความคิดเห็นหรือความต้องการ 
 2. เพ่ือให้ผู้รับสารพิจารณาเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
 3. เพ่ือให้ผู้รับสารได้รับความรู้จากข้อมูลท่ีนําเสนอ 
 4. เพ่ือให้ผู้รับสารเกิดความเข้าใจท่ีถูกต้อง 
 ประเภทของการนําเสนอ 
 การนําเสนอแบ่งออกได้เป็น 2 รูปแบบ ดังนี้ 
 1. การนําเสนอเฉพาะกลุ่ม 
 2. การนําเสนอทั่วไปในท่ีสาธารณะ 
 ลักษณะของข้อมูลท่ีนําเสนอ 
 ข้อมูลท่ีจะนําเสนอแบ่งออกตามลักษณะของข้อมูล ได้แก่ 
 1. ข้อเท็จจริง หมายถึง ข้อความท่ีเก่ียวข้องกับเหตุการณ์เรื่องราวท่ีเป็นมาหรือเป็นอยู่ตามความจริง 
 2. ข้อคิดเห็น เป็นความเห็นอันเกิดจากประเด็นหรือเรื่องราวท่ีชวนให้คิดข้อคิดเห็นมีลักษณะต่างๆ กัน 
 การนําเสนอ เป็นการนําข้อมูลท่ีรวบรวมข้อมูลท่ีได้จากการศึกษามานําเสนอ หรือทําการเผยแพร่ให้ผู้ท่ี
สนใจได้รับทราบหรือนําไปวิเคราะห์เพ่ือไปใช้ประโยชน์ แบ่งออกได้ 2 ลักษณะ คือ 
 1. การนําเสนออย่างไม่เป็นแบบแผน 
  1. 1 การนําเสนอในรูปของบทความ 
  1. 2. การนําเสนอข้อมูลในรูปของข้อความก่ึงตาราง 
 2. การนําเสนอข้อมูลอย่างเป็นแบบแผน 
  2. 1. การนําเสนอข้อมูลโดยใช้ตาราง 
  2. 2. การนําเสนอข้อมูลโดยใช้แผนภูมิแท่ง 
  2. 3 การนําเสนอข้อมูลโดยใช้แผนภูมิวงกลม 
  2. 4 การนําเสนอข้อมูลโดยใช้แผนภูมิรูปภาพ 
  2. 5 การนําเสนอข้อมูลโดยใช้แผนท่ีสถิติ 
  2. 6 การนําเสนอข้อมูลโดยใช้แผนภูมิแท่งเปรียบเทียบ 
  2. 7 การนําเสนอข้อมูลโดยใช้กราฟเส้น 
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 ในการนําเสนอข้อมูลแบบใดนั้นข้ึนอยู่กับความเหมาะสมของข้อมูล เช่น ต้องการแสดงอุณหภูมิของ
ภาคต่างๆ ควรแสดงด้วยกราฟเส้น ต้องการแสดงการเปรียบเทียบจํานวนนักเรียนแต่ละระดับการศึกษา ควรใช้
แผนภูมิแท่ง เป็นต้น 
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ตอนที่ 4.5  ทักษะการพัฒนาต่อยอดความรู้ (gotoknow. Org. และ th.wikipedia.org/wiki) 
 การต่อยอดความรู้ มีคนจัดประเภทความรู้ไว้สองลักษณะได้แก่ ความรู้ฝังลึก (tacit knowledge)  
กับความรู้ประจักษ์หรือชัดแจ้ง (explicit knowledge) โดยความรู้แบบฝังลึก (Tacit Knowledge) เป็นความรู้
ท่ีไม่สามารถอธิบายโดยใช้คําพูดได้ มีรากฐานมาจากการกระทําและประสบการณ์ มีลักษณะเป็นความเชื่อ
ทักษะ และเป็นอัตวิสัย (Subjective) ต้องการการฝึกฝนเพ่ือให้เกิดความชํานาญ มีลักษณะเป็นเรื่องส่วนบุคคล 
มีบริบทเฉพาะ (Contextspecific) ทําให้เป็นทางการและสื่อสารยาก เช่น วิจารณญาณความลับทางการค้า 
วัฒนธรรมองค์กร ทักษะความเชี่ยวชาญในเรื่องต่างๆ การเรียนรู้ขององค์กร ความสามารถในการชิมรสไวน์ 
หรือกระท่ังทักษะในการสังเกตเปลวควันจากปล่องโรงงานว่ามีปัญหาในกระบวนการผลิตหรือไม่ เป็นความรู้ท่ี
ใช ้กันมากในชีวิตประจําวันและมักเป็นการใช้โดยไม่รู ้ตัว และความรู ้ประจักษ์หรือชัดแจ ้ง (explicit 
knowledge) เป็นความรู้ท่ีรวบรวมได้ง่าย จัดระบบและถ่ายโอนโดยใช้วิธีการดิจิทัล มีลักษณะเป็นวัตถุดิบ 
(Objective) เป็นทฤษฏี สามารถแปลงเป็นรหัสในการถ่ายทอดโดยวิธีการท่ีเป็นทางการ ไม่จําเป็นต้องอาศัย
การปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืนเพ่ือถ่ายทอดความรู้ เช่น นโยบายขององค์กร กระบวนการทํางาน ซอฟต์แวร์เอกสาร 
และกลยุทธ์เป้าหมายและความสามารถขององค์กร 
 ระดับของความรู้ 
 หากจําแนกระดับของความรู้ สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ระดับคือ 
 1.ความรู้เชิงทฤษฏี (Know-What) เป็นความรู้เชิงข้อเท็จจริง รู้อะไร เป็นอะไร จะพบในผู้ท่ีสําเร็จ
การศึกษามาใหม่ๆ ท่ีมีความรู้โดยเฉพาะความรู้ท่ีจํามาได้จากความรู้ชัดแจ้งซ่ึงได้จากการได้เรียนมาก แต่เวลา
ทํางานก็จะไม่ม่ันใจมักจะปรึกษารุ่นพ่ีก่อน 
 2.ความรู้เชิงทฤษฏีและเชิงบริบท (Know-How) เป็นความรู้เชื่อมโยงกับโลกของความเป็นจริง ภายใต้
สภาพความเป็นจริงท่ีซับซ้อน สามารถนําเอาความรู้ชัดแจ้งท่ีได้มาประยุกต์ใช้ตามบริบทของตนเองได้ มักพบใน
คนท่ีทํางานไปหลายๆ ปี จนเกิดความรู้ฝังลึกท่ีเป็นทักษะหรือประสบการณ์มากข้ึน 
 3.ความรู้ในระดับท่ีอธิบายเหตุผล (Know-Why) เป็นความรู้เชิงเหตุผลระหว่างเรื่องราวหรือเหตุการณ์
ต่างๆ ผลของประสบการณ์แก้ปัญหาท่ีซับซ้อน และนําประสบการณ์มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้อ่ืนเป็นผู้ทํางาน
มาระยะหน่ึงแล้วเกิดความรู้ฝังลึก สามารถอดความรู้ฝังลึกของตนเองมาแลกเปลี่ยนกับผู้อ่ืน หรือถ่ายทอดให้ผู้
อ่ืนได้พร้อมท้ังรับเอาความรู้จากผู้อ่ืนไปปรับใช้ในบริบทของตนเองได้ 
 4.ความรู้ในระดับคุณค่าความเชื่อ (Care-Why) เป็นความรู้ในลักษณะของความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
ท่ีขับดันมาจากภายในตนเองจะเป็นผู้ท่ีสามารถสกัด ประมวล วิเคราะห์ความรู้ท่ีตนเองมีอยู่กับความรู้ท่ีตนเอง
ได้รับมาสร้างเป็นองค์ความรู้ใหม่ข้ึนมาได้ เช่น สร้างตัวแบบหรือทฤษฏีใหม่หรือนวัตกรรมข้ึนมาใช้ในการ
ทํางานได้ 
 การถ่ายทอดการปฏิบัติให้เป็นทฤษฏี เป็นรูปแบบหนึ่งของการต่อยอดความรู้ และทําให้การสืบสาน 
พัฒนาความรู้เป็นไปอย่างกว้างขวาง รวดเร็ว วงการวิทยาศาสตร์เจริญเติบโตอย่างรวดเร็วได้ก็เพราะอาศัย
วัฒนธรรมการต่อยอดความรู้ลักษณะนี้ 
 การจัดประเภทความรู้อีกลักษณะ จําแนกความรู้เป็นเชิงคุณภาพกับเชิงปริมาณ ไอน์สไตน์ เคยกล่าว
เปรียบเปรยความรู ้ท้ังสองลักษณะไว้ ว่า “เราอาจใช้วิชาฟิสิกส์วิเคราะห์หรือพรรณาลักษณะของคลื่นให้
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ละเอียดลึกซ้ึงได้มากมาย แต่การทําเช่นนั้น ย่อมไม่มีความหมาย (ทางดนตรี) ใดๆ เม่ือไปใช้กับบทเพลงของบีโธ
เว่น” บางคนอาจตีความหมายคํากล่าวนี้ว่า วิชาฟิสิกส์ซ่ึงเน้นการสร้างความรู้เชิงปริมาณเป็นคนละเรื่องกับวิชา
ดนตรีซ่ึงเป็นเรื่องของความรู้เชิงคุณภาพ เหมือนน้ํากับน้ํามันย่อมเข้ากันไม่ได้ 
 อย่างไรก็ตามความสําเร็จของยามาฮ่าในอุตสาหกรรมเครื่องดนตรี ชวนให้ต้องคิดในอีกมุมหนึ่งก่อน 
ยามาฮ่าจะประสบความสําเร็จ เปียโนนับเป็นเครื่องดนตรีสําหรับคนส่วนน้อยท่ีเล่นเปียโนเป็น (ซ่ึงต้องผ่านการ
ฝึกฝนยาวนาน) สําหรับคนส่วนใหญ่เปียโนเป็นได้อย่างเก่งเพียงเฟอร์นิเจอร์ประดับบ้านชิ้นใหญ่ 
 ด้วยวิธีคิดนอกกรอบยามาฮ่ามองเห็นความเป็นไปได้ ท่ีจะทําให้เปียโนเป็นเครื่องดนตรีสําหรับคนส่วน
ใหญ่ จึงลงมือค้นคว้าวิจัยโดยอาศัยความรู้เก่ียวกับเสียงในวิชาฟิสิกส์ จนสามารถพัฒนาอุปกรณ์อิเลคทรอนิค 
(Disklavier™) ช่วยให้การเล่นเปียโนง่ายข้ึนกว่าเดิมมาก โดยการบันทึกเสียงขณะเล่นแล้วสะท้อนกลับให้ผู้ฝึก
ได้ยิน รวมท้ังสามารถบันทึกและเล่นเสียงเปียโนของมืออาชีพ ให้เลียนแบบความรู ้ใหม่ซ่ึงอยู ่เบื้องหลัง
Disklavier™ ได้กลายเป็นต้นแบบให้กับการพัฒนาเปียโนในปัจจุบัน และเปิดศักราชใหม่ของการเรียนเล่น 
เปียโนอย่างแพร่หลายกว่ายุคก่อนๆ 
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บทท่ี 5   การสะท้อนความคิดเห็นต่อโครงงานเพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนรู้ 

สาระสําคัญ  
กิจกรรมสุดท้ายของการทําโครงงาน คือ การสะท้อนความคิดเห็น ซ่ึงเป็นทักษะท่ีผู ้เรียนจะต้อง

พัฒนาข้ึน ท้ังนี้ทักษะดังกล่าวนี้มีประโยชน์กว้างขวาง นอกจากนําไปสะท้อนโครงงานแล้ว ยังสามารถประยุกต์
ใช้กับกิจกรรมในการดําเนินชีวิตของผู้้เรียนได้อย่างหลากหลาย 
 
ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 

เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ มีเจตคติท่ีดี และสามารถสะท้อนความคิดเห็นต่อโครงงานเพ่ือ
พัฒนาทักษะการเรียนรู้ 

ขอบข่ายเนื้อหา 
ตอนท่ี 5.1 แนวคิดเรื่องการสะท้อนความคิด 

 ตอนท่ี 5.2 ความสําคัญของการสะท้อนความคิด 
 ตอนท่ี 5.3 การประเมินโครงงานและการพัฒนาโครงงานจากข้อบกพร่องต่างๆ 
  
กิจกรรมการเรียนรู้ 

1. ศึกษาหนังสือเรียน บทท่ี 5 
 2. ปฏิบัติกิจกรรมตามท่ีได้รับมอบหมายในหนังสือเรียน 
 
ส่ือประกอบการเรียนรู้ 

1. หนังสือเรียนบทท่ี 5 
 2. ใบงานท่ี 5 
 
ประเมินผล 

1. ประเมินผลจากการสังเกต 
2. ประเมินผลจากใบงาน 

 
 
 
 
 
 
 

แผนการเรียนรู้ประจําบท 
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ตอนที่ 5.1 แนวคิดเร่ืองการสะท้อนความคิด (Reflection ) 
การสะท้อนความคิด เป็นรูปแบบหนึ่งของการคิดแบบอภิปรัชญา (Metacognition) เป็นการคิด

เก่ียวกับการคิดของตนเอง การสะท้อนความคิดจึงไม่ใช่เป็นการรายงานข้อมูลความเป็นจริงต่างๆ แต่เป็นการ
แสดงออกถึงความคาดหวัง การรับรู้ และความรู้สึกเก่ียวกับประสบการณ์ โดยผ่านกระบวนพูดหรือเขียน  
โดยมีจุดประสงค์ เพ่ือวิเคราะห์ เปรียบเทียบ วางแผน หรือแก้ไขปัญหา สิ่งเหล่านี้เป็นการคิดระดับสูงกว่าการ
คิดท่ัวไป (รัชนีกร ทองสุขดี. 2545 : 45) 

ดิวอี (Dewey. 1933: 12 ) ในงานเขียนเรื่อง “How we Think” ให้ความหมายของการสะท้อน
ความคิดว่า เป็นรูปแบบหนึ่งของการคิดพินิจพิเคราะห์ ตรึกตรอง ใคร่ครวญอย่างลึกซ้ึง โดยเริ่มจากความสงสัย
ใคร่รู้ในเรื่องท่ีเก่ียวกับความคิดความเชื่อหรือองค์ความรู้ท่ียึดถือกันอยู่และใช้ความพยายามในการค้นหา
คําตอบโดยอาศัยเหตุผลและข้อมูลอ้างอิง 

โนวลส์, โคล และ เพรสวูด (Knowles; Cole and Presswood.1994 : 8-10) กล่าวว่าการสะท้อน
ความคิดเป็นการใช้กระบวนการพินิจพิเคราะห์ ตั้งคําถามย้อนหลังกลับมายังสภาพที่เป็นอยู่อย่างครอบคลุม 
ทุกด้าน แยกให้เห็นปัญหาท่ีเป็นเหตุผลในการปฏิบัติขณะนั้น ทําให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้และส่งผลต่อ
การแก้ปัญหาท่ีเหมาะสม 

แยนซี (Yancey. 1998 ) กล่าวว่า การสะท้อนความคิดอาจหมายถึง การทบทวนในงานชิ้นใดชิ้นหนึ่ง
หรือการประเมินตนเอง หรือเป็นการวิเคราะห์การเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึน นอกจากนี้ โคลเลน (Colloen.1996 : 54 ) 
ได้เสนอความคิดเห็นว่าการสะท้อนความคิดเป็นปฏิกิริยาของสมอง ท่ีสะท้อนความคิดสิ่งท่ีบุคคลนั้นคํานึงถึง
อย่างใคร่ครวญละเอียดถ่ีถ้วน เพ่ือถ่ายโอนความรู้สึกต่างๆ ของตนเอง ก่อนท่ีจะสื่อสารกับผู้อ่ืนด้วยการพูดหรือ
การเขียน 

จากความหมายดังกล่าว สรุปได้ว่าการสะท้อนความคิด เป็นกระบวนการภายในตัวบุคคลท่ีมีความ
ซับซัอน ถือเป็นการคิดระดับสูงท่ีเรียกว่าอภิปรัชญา ซ่ึงเป็นการคิดเก่ียวกับการคิดของตนเอง รวมทั้งสิ่งสําคัญ 
ท่ีมีผลต่อความคิดนั้น ดังนั้นการสะท้อนความคิดจึงข้ึนอยู่กับองค์ประกอบ 3 ประการ คือ ตัวผู้เรียน ความรู้
เก่ียวกับสิ่งท่ีจะต้องเรียนรู้ และวิธีการในการเรียนรู้ 

การสะท้อนความคิดมีหลายรูปแบบ ได้แก่ การคิดทบทวนของบุคคลแต่ละคนโดยไม่ได้มีการสื่อสาร 
ให้ผู้อ่ืนได้รู้ หรือการสะท้อนความคิดและมีการสื่อสารกันทางการสนทนา หรือการสะท้อนความคิดและใช้การ
สื่อสารทางการเขียน การท่ีผู้สอนจัดกระบวนการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีโอกาสได้สะท้อนความคิด จะทําให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง โดยได้สร้างองค์ความรู้ใหม่จากข้อมูลความจริง และทฤษฎีแนวคิดท่ีมี
ความหมายกับผู้เรียน ซ่ึงถือเป็นก้าวแรกของการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วย (Kowalke. 1998:203-267) 

อีบี และ คูจาวา (Eby and Kujawa. 1994 : 6 ) ได้ขยายความหมายของการสะท้อนความคิดตาม
นิยามของ Dewey โดยกล่าวว่าคุณลักษณะของครูนักคิด (reflective teacher) ซ่ึงถือเป็นคุณลักษณะของครู
มืออาชีพ หรือเป็นคุณสมบัติพ้ืนฐานของนักวิจัยน่าจะมีลักษณะดังนี้ 

1) มีความสงสัยใคร่รู้ สามารถต้ังคําถามอย่างมีเหตุผลต่อตนเอง ต่อทฤษฎีและวิธีปฏิบัติต่างๆ ในการ
จัดการเรียนการสอน จะไม่ถูกจูงใจโดยง่ายให้ปฏิบัติตามก่อนท่ีจะได้ไตร่ตรองตรวจสอบ 
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2) มีความมุ่งม่ันในการติดตามความคิดของตนเอง เพ่ือแสวงหาคําตอบท่ีดีท่ีสุดในการนํามาใช้แก้      
ปัญหา เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาผู้เรียนได้อย่างแท้จริง สรุปคําตอบจากหลักเกณฑ์และหลักฐานท่ีเชื่อถือได้ 
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ตอนที่ 5.2  ความสําคัญของการสะท้อนความคิด 
การท่ีบุคคลมีโอกาสสะท้อนความคิด ของตนเอง เป็นการเปิดโอกาสในการสังเกตและวิเคราะห์

ความคิดของตน และพัฒนาความมีระเบียบและทักษะในการสร้างและจัดลําดับความคิด ได้สื่อสารความคิด
ของตนกับผู้อ่ืนถึงสิ่งท่ีตนเข้าใจ และพัฒนาทักษะการวิเคราะห์และสังเคราะห์ของตนเอง ช่วยส่งเสริมให้เป็
นนักคิดท่ีดีข้ึนในการตั้งคําถามและให้เหตุผล (รัชนีกร ทองสุขดี. 2545 :47-48) ความสําคัญของการสะท้อน
ความคิดมีหลายประการดังนี้ 

1) สร้างความท้าทายท่ีสร้างสรรค์ในการนําเสนอความคิดของตน 
2) เปิดโอกาสในการจับประเด็นหรือหวนคิดถึงสิ่งท่ีคิดในรูปแบบท่ีถาวรหรือปรับเสริมความคิดใหม่ 
3) เป็นการพัฒนาความมีระเบียบและทักษะในการสร้างและจัดลําดับความคิด 
4) เปิดโอกาสในการสังเกตและวิเคราะห์ความคิดของตนเอง 
5) เปิดโอกาสในการสื่อสารความคิดของตนเองกับผู้อ่ืนถึงสิ่งท่ีตนเองเข้าใจ และพัฒนาทักษะการ        

วิเคราะห์และสังเคราะห์ของตนเอง 
6) เป็นการเชื่อมโยงองค์ความรู้เก่ากับองค์ความรู้ใหม่ และเป็นการเติมเต็มระหว่างทฤษฎีกับการ

ปฏิบัติ 
7) ช่วยส่งเสริมให้เป็นนักคิดท่ีดีข้ึนในการตั้งคําถามและให้เหตุผล กรีนและด๊อบสัน (นภเนตร ธรรม

บวร. 2542 : 20-21  ; อ้างอิงจาก Greene. 1973; & Dobson. 1993 )  กล่าวว่า ในการสะท้อนหรือการ
วิเคราะห์ตนเองนั้น ผู้สะท้อนความคิดจําเป็นต้องมีเวลาหยุดคิด และนึกทบทวนไปถึงสิ่งท่ีตนทําหรือปฏิบัติ  
ในขณะเดียวกันผู้สะท้อนความคิด จําเป็นต้องมีโอกาสพูดคุยเก่ียวกับประสบการณ์ หรือเรื่องราวท่ีผ่านมาของ
ตนกับบุคคล   

สรุปได้ว่า การสะท้อนการความคิดเกิดข้ึนจากการท่ีผู้เรียนได้รับ หรือรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นจากการ
เรียนรู้ท้ังในและนอกห้องเรียน และนํามาพินิจพิเคราะห์อย่างใคร่ครวญ จนเกิดความเข้าใจในความคิดของตน
อย่างถ่องแท้ ก่อนท่ีจะสื่อสารกับผู้อ่ืนด้วยการพูดหรือเขียน เป็นวิธีการสําคัญท่ีช่วยให้ผู้เรียนได้คิดเก่ียวกับ
พัฒนาการเรียนรู้ของตน และสามารถเชื่อมโยงเนื้อหาส่วนต่างๆ เข้าด้วยกัน จนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองได้ใน
ท่ีสุด นอกจากนี้การสะท้อนความคิดยังส่งผลต่อบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ในวันต่อๆ ไป ตลอดระยะเวลาของ
ภาคเรียน และช่วยให้ผู ้สอนสามารถนําข้อมูลจากการสะท้อนความคิดของผู ้เรียน ไปปรับปรุงการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ในวันต่อไปหรือในครั้งต่อไปด้วย 

เม่ือผู้เรียนได้รับทราบหลักการของการสะท้อนความคิดเห็นแล้ว เพ่ือฝึกฝนให้ตนเองมีทักษะในการ
สะท้อนความคิดเห็นแล้ว จึงควรทดลองตั้งคําถามในใจและตอบคําถามท่ีตนเองได้ดําเนินโครงงานไปแล้ว  
โดยอาจเริ่มต้นตามลําดับข้ันตอนของการทําโครงงาน ซ่ึงการทดลองฝึกสะท้อนความคิดเห็นต่อการทําโครงงาน 
จึงอาจจะเริ่มตั้งแต่ทําโครงงาน ไม่จําเป็นต้องรอให้การทําโครงงานเสร็จสิ้นแล้วก็ได้ อย่างไรก็ตามเม่ือเสร็จสิ้น
โครงการแล้ว ผู้เรียนควรสะท้อนความคิดอย่างจริงจัง  และบันทึกผลการสะท้อนความคิดนั้นไว้เป็นหลักฐาน
ด้วย 
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ตอนที่ 5.3  การประเมินโครงงานและการพัฒนาโครงงานจากข้อบกพร่องต่างๆ 
การประเมินโครงงาน 
 การประเมินโครงงาน เป็นกิจกรรมท่ีมีความสําคัญและจําเป็นอีกอย่างหนึ่ง ในการทําโครงงานของ
ผู้เรียน เป็นการให้คะแนนโครงงานท่ีผู้เรียนทํา เพ่ือประเมินว่าโครงงานท่ีทํานั้นมีคุณภาพในด้านต่างๆ มากน้อย
เพียงใด เพ่ือปรับปรุงแก้ไขให้ดีข้ึนในโอกาสต่อไป ในการประเมินโครงงานแต่ละโครงงานนั้น ผู้ประเมินต้องคิด
พิจารณาและวิเคราะห์โครงงานอย่างละเอียด รอบคอบ ครอบคลุมทุกๆ ด้านก่อนให้คะแนน 
 การประเมินโครงงาน ควรให้ความสําคัญ 3 ส่วน คือ 

ส่วนท่ี 1 ส่วนประกอบของรายงานโครงงานครบถ้วน ได้แก่ ปกหน้า (ชื่อโครงงาน/ชื่อผู้ทํา/ชื่อ
อาจารย์ท่ีปรึกษา/สถานศึกษา) บทคัดย่อ/กิตติกรรมประกาศ ท่ีมาและความสําคัญ วัตถุประสงค์สมมติฐาน /
ตัวแปรของการศึกษา เอกสาร/ความรู้หรือทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง วัสดุและอุปกรณ์และวิธีดําเนินการ (อธิบายโดย
ละเอียด) ผลการศึกษาค้นคว้า สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะและบรรณานุกรม 

ส่วนท่ี 2 ความคิดสร้างสรรค์ พิจารณาจากความแปลกใหม่ ความคิดริเริ่ม ประโยชน์การนําไปใช้ใน
ชีวิตประจําวัน และความน่าสนใจ 

ส่วนท่ี 3 ความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ท่ีใช้ พิจารณาจากปัญหา (ท่ีมา ความสําคัญ
วัตถุประสงค์) สมมติฐาน (สอดคล้องกับปัญหา/ชัดเจน) การตรวจสอบสมมติฐาน การแปลผล อภิปรายและ
เสนอแนะความสามารถในการสื่อความหมาย พิจารณาจากการจัดทํานิทรรศการโครงงานและการนําเสนอ
โครงงาน 
การพัฒนาโครงงานจากข้อบกพร่องต่างๆ 

ในยุคของการปฏิรูปการเรียนรู้โดยครูได้มีการปรับเปลี่ยนกระบวนการสอน จากการสอนแบบบรรยาย 
มาเป็นการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ เช่น การสอนด้วยวิธีโครงงานซ่ึงเป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวดท่ี 4 มาตรา 24 (5) ……ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้สอนจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม 
สื่อการเรียนและอํานวยความสะดวก เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ท้ังสามารถท่ีจะเรียน ใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่ง
ของกระบวนการเรียนรู้  

จากการตัดสินการประกวดโครงงานพบว่า มีปัญหาท่ีรอการแก้ไขในการทําโครงงาน และการเขียน
รายงานโครงงานโดยสรุปมีดังต่อไปน้ี 

1. การเขียนบทคัดย่อ เขียนไม่ครอบคลุมสิ่งนําเสนอ ควรประกอบด้วยวัตถุประสงค์ วิธีเก็บข้อมูล 
เครื่องมือท่ีใช้ วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล มักพบว่านําความเป็นมาของการทําโครงงานเข้ามาเขียนและ
พบว่าเขียนไม่กระชับไม่ชัดเจน 

2. ความสําคัญของโครงงานเขียนไม่ชัดเจน ควรเขียนความเป็นมาของโครงงานและโครงงานน้ีสําคัญ
อย่างไร ทําแล้วได้อะไรเป็นต้น 

3. ชื่อเรื่องเป็นแบบเรียกร้องความสนใจแต่ผู้ศึกษาไม่เข้าใจปัญหา วัตถุประสงค์ของการศึกษาอย่าง
ชัดเจน โปรดจําไว้ว่าปัญหาและวัตถุประสงค์ท่ีศึกษาเป็นเรื่องเดียวกัน เพียงแต่ปัญหาเป็นประโยคคําถาม ส่วน
วัตถุประสงค์เป็นประโยคบอกเล่า 
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4. การเขียนวัตถุประสงค์ของโครงงานไม่ตรงกับชื่อเรื่อง และเขียนปะปนกับประโยชน์ท่ีคาดว่า 
จะได้รับซ่ึงเป็นสิ่งท่ีไม่ถูกต้อง 

5. ขาดการศึกษาทฤษฏี หลักการ เนื้อหาท่ีเก่ียวข้องกับปัญหาท่ีสนใจจะศึกษา เป็นเหตุให้
ตั้งสมมติฐานเองตามประสบการณ์และสามัญสํานึก 

6. โครงงานส่วนใหญ่เขียนบทเอกสารที่เก่ียวข้องยาวมาก โดยรวบรวมเรื่องท่ีไม่เก่ียวข้องกับการ
ทดลองในโครงงาน เหมือนจะเพ่ิมความหนาของเล่มให้ดูเป็นโครงงานท่ีหนาด้วยรูปเล่ม มากกว่าหนาด้วยสาระ
ท่ีเก่ียวข้อง 

7. ระบุตัวแปรต้นและตัวแปรตามผิด เขียนแบบสับสนและไม่กระชับกะทัดรัด เพราะไม่เข้าใจอย่าง
ชัดเจน และอย่างท่ีแท้จริงเก่ียวกับการระบุและควบคุมตัวแปร 

8. การนําเสนอข้อมูลในรูปแบบต่างๆ ยังไม่ถูกต้อง เช่น รูปแบบการนําเสนอไม่เหมาะสมไม่มีการ
กําหนดหน่วยของปริมาณหรือขนาดของตัวแปร รวมทั้งใช้ภาษาฟุ่มเฟือยไม่กะทัดรัด 

9. ไม่เขียนชื่อตาราง ชื่อกราฟ ชื่อของรูปภาพท่ีนําเสนอข้อมูลท่ีได้จากการรวบรวม 
10. การตีความหมายใต้ตาราง ใต้กราฟ ท่ีนําเสนอข้อมูลท่ีได้จากการรวบรวม เป็นการอภิปรายผลซ่ึง

ไม่ถูกต้อง เพราะการอภิปรายผลควรนําเสนอหลังการสรุปผล การตีความหมายควรอยู่ในขอบเขตเฉพาะข้อมูล
ท่ีปรากฏเท่านั้น ไม่ควรสรุปอ้างอิงจากประสบการณ์และความรู้ทางวิชาการ 

11. เม่ือมีการสรุปผลแล้วยังขาดการอภิปรายผล เพราะผู้ทําโครงงานขาดการศึกษาเนื้อหาทางวิชาการ
ท่ีเก่ียวข้องกับปัญหาท่ีสนใจ 

12. การเขียนบรรณานุกรมหรือเอกสารอ้างอิงทําตามสามัญสํานึก ขาดการศึกษาวิธีการเขียนท่ีควร
เป็นตามสากลนิยม 
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กิจกรรมท้ายบท 
บทท่ี 5 

 
คําช้ีแจง  :  ให้ผู้เรียนตอบคําถามให้สมบรูณ์ 
1. ให้ผู้เรียนบอกความหมายของการสะท้อนความคิด ตามท่ีเข้าใจมาพอสังเขป 
............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
2. ให้ผู้เรียนบอกความสําคัญของการสะท้อนความคิดตามท่ีเข้าใจ มาพอสังเขป 
............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
3. ให้ผู้เรียนบอกความสําคัญของการประเมินโครงงาน มาพอสังเขป 
............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
4. ให้ผู้เรียนบอกข้อบกพร่องต่างๆท่ีได้จากการประเมินโครงงานของตนเอง 
............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
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5. ให้ผู้เรียนประเมินโครงงานของตนเองตามแบบประเมินโครงงาน  

แบบประเมินโครงงาน 

ชื่อโครงงาน............................................................................................................................ 
ประเภทโครงงาน  สํารวจ     ตนเอง               สิ่งประดิษฐ์ 
หน่วยงาน……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

รายการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได ้
1. ส่วนประกอบของรายงาน (10 คะแนน) 
1.1 ปกหน้า 
1.2 บทคัดย่อ 
1.3 ท่ีมาและความสําคัญ 
1.4 วัตถุประสงค์หรือปัญหาท่ีศึกษา 
1.5 เอกสาร/ความรู้หรือทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง 
1.6 สมมติฐานของการศึกษาค้นคว้า(สอดคล้องกับวัตถุประสงค์) 
1.7 วัสดุและอุปกรณ์ 
1.8 วิธีดําเนินการ(อธิบายโดยละเอียด) 
1.9 ผลการศึกษาค้นคว้า 
1.10 เอกสารอ้างอิง 

 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

2. ความคิดสร้างสรรค์ (30 คะแนน) 
2.1 ความแปลกใหม่ ความคิดริเริ่ม 
2.2 ประโยชน์ การนําไปใช้ในชีวิตประจําวัน 
2.3 ความน่าสนใจ 

 
10 
10 
10 

3. ความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ท่ีใช้ (40 คะแนน) 
3.1 ปัญหา (ท่ีมา ความสําคัญ วัตถุประสงค์) 
3.2 สมมติฐาน (สอดคล้องกับปัญหา/ชัดเจน) 
3.3 การตรวจสอบสมมติฐาน 
3.4 การแปลผล อภิปรายและเสนอแนะ 

 
5 
5 
20 
10 

4. ความสามารถในการสื่อความหมาย (20 คะแนน) 
4.1 การเขียนให้เข้าใจ 
4.2 การแปลผลและการสรุปผล 

 
10 
10 

รวม 100 
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แบบทดสอบหลังเรียน 
รายวิชา โครงงานเพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนรู้ 

 
จงกากบาท (X) ข้อท่ีถูกท่ีสุดเพียงข้อเดียว 
 

1. โครงงานคืออะไร 
 ก. สิ่งท่ีถูกบังคับกําหนดให้ศึกษา 
  ข. การเรียนรู้โดยไม่มีการวางแผน 

ค. การเรียนรู้โดยไม่อาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  
 ง. กิจกรรมท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เรียนศึกษาสิ่งท่ีสนใจอย่างลึก 
2. การได้มาของหัวเรื่องในการทําโครงงาน ควรจะได้มาจากท่ีใดเป็นอันดับแรก 

ก.  ไปศึกษานอกสถานท่ี 
ข.  สังเกตสํารวจสิ่งแวดล้อมรอบตัว 

 ค.  ไปศึกษาแนวคิดของโครงงานอ่ืน 
 ง.  ปรึกษาอาจารย์ท่ีปรึกษาโครงงาน 
3. สิ่งท่ีควรทําเป็นอันดับแรกในการทําโครงงานคือทําอย่างไร 
 ก. คิดหัวเรื่องท่ีจะทํา 

ข. สอบถามเร่ืองท่ีจะทําจากอาจารย์ท่ีปรึกษา  
 ค. เตรียมสถานท่ีท่ีจะทําโครงงาน 
 ง. ศึกษาหาสถานท่ีท่ีจะประกวด 
4. ข้อใดคือจุดมุ่งหมายของการทําโครงงาน 
 ก. เพ่ือให้ผู้เรียนรู้รักสามัคคี 
 ข. เพ่ือให้ผู้เรียนรู้ถึงความเป็นไทย 

ค. เพ่ือให้ผู้เรียนได้ผลประโยชนจ์ากกิจกรรม  
 ง. เพ่ือให้ผู้เรียนได้แสดงออกซึ่งความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
5. ประเภทของโครงงานแบ่งออกได้เป็นก่ีประเภท 
 ก. 3 ประเภท 
 ข. 4 ประเภท 
 ค. 5 ประเภท 

ง. 6 ประเภท  
6. ผู้ท่ีควรเป็นท่ีปรึกษาโครงงานท่ีดี ควรเป็นใคร 
 ก. อาจารย์ประจําชั้น  
 ข. บุคคลท่ีไม่ใช่ครูอาจารย์ หรือ ผู้อํานวยการโรงเรียน 
 ค. ใครก็ได้ท่ีมีความรู้ในเรื่องของโครงงาน  
 ง. ใครก็ได้ท่ีมีความรู้ในเรื่องท่ีเราศึกษา  
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7. การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานมุ่งเน้นด้านใดถูกท่ีสุด 
 ก. มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามัคคี 
 ข. มุ่งเน้นให้ผู้เรียนหาเลี้ยงชีพเพียงลําพัง 
 ค. มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง 

ง. มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถเอาสิ่งท่ีได้มาไปหารายได้ 
8. โครงงานตามสาระการเรียนรู้ มีลักษณะเช่นใด 
 ก. เป็นการสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ 
 ข. เป็นการให้บูรณาการร่วมกับการเรียนรู้ 
 ค. เป็นการนําความรู้ด้านต่างๆ มาประยุกต์ใช้ด้วยกัน 

ง. เป็นการพัฒนาศักยภาพของตนเองไปด้านท่ีตนเองสนใจ 
9. การออกแบบเสื้อผ้า จัดอยู่ในโครงงานประเภทใด 
 ก. โครงงานตามสาระการเรียนรู้ 

ข. โครงงานตามความถนัด 
 ค. โครงงานตามความสนใจ 
 ง. โครงงานคณิตศาสตร์ 
10. การใช้สมุนไพรในการปราบศัตรูพืชจัดอยู่ในโครงงานประเภทใด 
 ก. ตามสาระการเรียนรู้ 
 ข. ตามความสนใจ 
 ค. ตามความถนัด 

ง. ตามอัธยาศัย 
 



 

 

 

 

 

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 
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เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน 

 

 

 

 

 

 

เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 

 

 

เฉลย  1. ง     2. ข  3.ก  4. ง      5. ค 

6. ง 7. ค 8. ข 9. ก 10. ง 

 

เฉลย  1. ก     2. ง  3.ข  4. ข      5. ง 

6. ข 7. ง 8. ค 9. ข 10. ง 



 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
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แบบฟอร์มเสนอขออนุมัติโครงงาน 

ชื่อผู้เสนอโครงงาน................................................................................................................................................. 
รหัสประจําตัวนักศึกษา.......................................................................................................................................... 
ชื่ออาจารย์ท่ีปรึกษา............................................................................................................................................... 
ชื่อโครงงาน............................................................................................................................................................ 
สรุปสาระสําคัญของโครงงาน................................................................................................................................ 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
วัน/เดือน/ปี ท่ีเสนอขออนุมัติโครงงาน 

     วันท่ี...........เดือน..............................พ.ศ............ 
     ลงชื่อ........................................ผู้เสนอขออนุมัติโครงงาน 

   (..................................................) 
 

ผลการพิจารณา 
  อนุมัติให้ทําโครงงานท่ีเสนอได้ 
  ควรปรับปรุงแก้ไขโครงงานในเรื่อง 
 1. ........................................................................................................................................................... 
 2. ............................................................................................................................................................ 
 3. ............................................................................................................................................................ 
  ไม่อนุมัติโครงงานเนื่องจาก............................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
วัน/เดือน/ปี ท่ีเสนอขอนุมัติโครงงาน 
 

     ลงชื่อ.........................................................ครูผู้สอน 
     (................................................................) 
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 แบบฟอร์มการเขียนรายงานโครงงาน 

ระดับการศึกษา..............................ภาคการเรียนท่ี.............ปีการศึกษา.................รายวิชา................. 
ชื่อโครงงาน......................................................................................................................................... 
 

ความสําคัญหลักการและเหตุผลของโครงงาน 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
วัตถุประสงค์ของโครงงาน 
1. ..................................................................................................................................................... 
2. ..................................................................................................................................................... 
3. ..................................................................................................................................................... 
ผลการศึกษาข้อมูลท่ีเก่ียวข้องโดยสรุป 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
ระยะเวลาทําโครงงาน.......................................................................................................................... 
สถานท่ีปฏิบัติตามโครงงาน.................................................................................................................. 
ข้ันตอนการทําโครงงาน 
1 ......................................................................................................................................................... 
2 ........................................................................................................................................................ 
3 ........................................................................................................................................................ 
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แผนปฏิบัติโครงงาน 
ข้ันตอนกิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน สถานท่ี งบประมาณทรัพยากร

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
1. ........................................................................................................................................................ 
2. ....................................................................................................................................................... 
3. ....................................................................................................................................................... 
เอกสารท่ีเก่ียวข้อง 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
 

 

 

 

 

 

 



62 

 

(ปก) 

แผนการเรียนรู้โดยโครงงาน 

เรื่อง.................................................................................. 

รายวิชา......................................................................... ระดับชั้น........................................................ 

ภาคเรียนท่ี......................................................................ปีการศึกษา.................................................. 

 

โดย 

1. ........................................................................................................................................................ 

2. ....................................................................................................................................................... 

3. ....................................................................................................................................................... 

4. ....................................................................................................................................................... 

 

 

 

กศน.ตําบล/ศูนย์การเรียนชุมชน.................................................................... 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ..................................... 

สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงใหม่ 
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(หน้าอนุมัติ) 

การอนุมัติแผนการเรียนรู้โดยโครงงาน 

1. ชื่อโครงงาน................................................................................................................................ 
รายวิชา..........................................................................ระดับ....................................................... 
ภาคเรียนท่ี.................................................ปีการศึกษา.................................................. 
2. ชื่อท่ีปรึกษาโครงงาน.................................................................................................................. 
3. ชื่อผู้จัดทํา 

1. ..........................................................รหัส............................................. 
2. ..........................................................รหัส…………………………………….. 
3. ..........................................................รหัส…………………………………….. 
4. ..........................................................รหัส…………………………………….. 
 

ความเห็นของคณะกรรมการ 
 เห็นควรอนุมัติ 
 เห็นควรปรับปรุง 
ลงชื่อ.................................................กรรมการ ลงชื่อ.................................................กรรมการ 
(............................................................) (............................................................) 
.................../................../....................  .................../................../.................... 
ผลการพิจารณาของสถานศึกษา...................................................................................................... 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
 

    ลงชื่อ......................................................ผู้บริหารสถานศึกษา 
  (.........................................................) 

  .............../........................../.................... 
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บรรณานุกรม 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกลุ่มเป้าหมายพิเศษ.(2554).หนังสือสาระทักษะการ    
เรียนรู้รายวิชาเลือก โครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ รหัส ทร02006.กรุงเทพฯ : 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกลุ่มเป้าหมายพิเศษ สํานักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย. 

https://www.mwit.ac.th/~person/01-Statutes/NationalEducation.pdf สืบค้นเม่ือวันท่ี 8 ตุลาคม 2558 
http://maetang-tr02006.blogspot.com/2015/05/41.html สืบค้นเม่ือวันท่ี 26 ตุลาคม 2558 
http://www.ksnkhlongsamwa.com/attachments/view/?attach_id=43162 สืบค้นเม่ือวันท่ี 6 ตุลาคม 2558 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



65 

 

คณะผู้จัดทํา 
 

ท่ึปรึกษา 
 1. นายศุภกร  ศรีศักดา ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ 
 2. ดต.สมบูรณ์  ใจมา ประธานกรรมการสถานศึกษา กศน.อําเภอสารภี 
 3. นายถวิล  ณ สุนทร รองประธานกรรมการสถานศึกษา กศน.อําเภอสารภี 
 4. นายอานนท์  สิงห์ตาแก้ว กรรมการสถานศึกษา กศน.อําเภอสารภี 
 5. นายธานี  พงษ์ปัญญา กรรมการสถานศึกษา กศน.อําเภอสารภี 
 6. นายธวัช  ชัยแก้ว กรรมการสถานศึกษา กศน.อําเภอสารภี 
 7. นางสุรีย์  ปักษิณ กรรมการสถานศึกษา กศน.อําเภอสารภี 
 8. นางศรีนวล  สุภาวัฒน ์ กรรมการสถานศึกษา กศน.อําเภอสารภี 
 9. นางธนภรณ์  จมูศรี กรรมการสถานศึกษา กศน.อําเภอสารภี 
 
คณะทํางาน 
  
 1. นางสาวปรียา  วรรณฤทธิ์ ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอสารภี 
 2. นางกาญจนา  ตาคํา ครู คศ.2 กศน.อําเภอสารภี 
 3. นางธเนตรศรี  บุญหม่ืน ครู กศน.ตําบล กศน.อําเภอสารภี 
 4. ว่าท่ีรต.หญิงอัมพวัลย์  สิงห์คํา ครู กศน.ตําบล กศน.อําเภอสารภี 
 5. นางอังคณา  บุญอํานวย ครู กศน.ตําบล กศน.อําเภอสารภี 
 6. นางสาวดวงฤทัย  ดังดี ครู กศน.ตําบล กศน.อําเภอสารภี 
 7. นางสาวโชติกา  วงศ์ร้อย ครู กศน.ตําบล กศน.อําเภอสารภี 
 8. นางสาวพจนีย์  รักรว่ม ครู กศน.ตําบล กศน.อําเภอสารภี 
 9. นายสมคิด  กันทะพนม ครู กศน.ตําบล กศน.อําเภอสารภี 
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        คณะบรรณาธิการ/ปรับปรุงแก้ไข 
 

ที่ปรึกษา 
นายศุภกร   ศรีศักดา ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน. จังหวัดเชียงใหม่    
นางมีนา กิติชานนท์       รองผู้อํานวยการสํานักงาน กศน. จังหวัดเชียงใหม่     

 
คณะบรรณาธิการ/ปรับปรุงแก้ไข 
นางออมสิน บุญวงษ์ ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอแม่วาง ประธานกรรมการ 
นางชัญญาภัค ถาวรรุ่งกิจ ครู คศ.2 กศน.อําเภอดอยหล่อ    กรรมการ 
นายมนตรี คําปัน ครู คศ.2 กศน.อําเภอสันทราย    กรรมการ 
นางกาญจนา  ตาคํา  ครู คศ.2 กศน.อําเภอสารภี    กรรมการ 
นางอิสรีย์ คงวัฒนเศรษฐ ครู คศ.2 กศน.อําเภอหางดง    กรรมการ 
นางรัตนาพร ศรีสุข ครู กศน.ตําบล กศน.อําเภอแม่ริม    กรรมการ 
นายณัฐวุฒิ ใจอด ครู กศน.ตําบล กศน.อําเภอแม่ริม    กรรมการ 
นายภัทรดร คุณยศยิ่ง ครู กศน.ตําบล กศน.อําเภอสันทราย    กรรมการ 
นางรจนา สุวรรณ ครู กศน.ตําบล กศน.อําเภอสันทราย    กรรมการ 
นางอาทิตยา  ปินตา ครู กศน.ตําบล กศน.อําเภอเมืองเชียงใหม่   กรรมการ 
นางสาวกัลยาณีย์ มณีวรรณ  ครู กศน.ตําบล กศน.อําเภอเมืองเชียงใหม่   กรรมการ 
นางสาวจิติดา อินตานวล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สํานักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่  กรรมการ 

        และเลขานุการ 
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