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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
รายวิชา ธุรกิจทั่วไป (ง22201)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 โครงงานอาชีพธุรกิจ
เรื่อง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโครงงาน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
จานวน 14 ชั่วโมง
เวลา 1 ชั่วโมง

1. สาระและมาตรฐานการเรียนรู้
สาระที่ 1 การดารงชีวิตและครอบครัว
มาตรฐาน ง 1.1 เข้าใจการทางาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการ
ทางาน ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการทางานร่วมกัน และทักษะการแสวงหา
ความรู้ มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการทางาน มีจิตสานึกในการใช้พลังงานทรัพยากร และ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการดารงชีวิตและครอบครัว
2. ตัวชี้วัด
มฐ ง 1.1 ม. 2/1 ใช้ทักษะแสวงการหาความรู้เพื่อพัฒนาการทางาน
3. จุดประสงค์การเรียนรู้
1. อธิบายความหมายของโครงงาน ประเภทของโครงงาน และขั้นตอนการทาโครงงานได้
2. สามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการเลือกและจัดทาโครงงานได้ถูกต้องเหมาะสม
4. สาระการเรียนรู้
1. ความหมายของโครงงาน
2. ประเภทของโครงงาน
3. ขั้นตอนการทาโครงงาน
5. สาระสาคัญ
โครงงานเป็นกระบวนการค้นคว้าหาคาตอบด้วยตนเอง เป็นการค้นคว้าอย่างมีระบบระเบียบ
และมีขั้นตอน ภายในกรอบและเวลาที่กาหนดไว้ นักเรียนจะต้องเลือกและเขียนเค้าโครงของโครง
งานก่อนที่จะได้จัดทาโครงงาน การเขียนโครงงานเป็นการฝึกการเขียนที่สร้างสรรค์และมีประโยชน์
อย่างยิ่ง อีกทั้งเป็นการสื่อความรู้ ที่นักเรียนได้รับจากการค้นหาความรู้ จากแหล่งความรู้นั้นๆ มาเผย
แพร่ผลงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์ ต่อการศึกษาและการแสวงหาความรู้ อันเกิดจากการเรียนรู้ตาม
อัธยาศัยหรือนอกระบบ
ประเภทของโครงงานแบ่งได้ 4 ประเภท
1. ประเภทสารวจ
2. ประเภททดลอง
3. ประเภทสิ่งประดิษฐ์
4. ประเภททฤษฎี
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6. กระบวนการเรียนรู้
1. ขั้นนา
1.1 ตรวจสอบการเข้าชั้นเรียนของนักเรียนตามที่แบ่งกลุ่มนักเรียน 6 กลุ่ม ๆ ละ 6 คน
คละความสามารถ ประกอบด้วยนักเรียนเก่ง 2 คน นักเรียนปานกลาง 2 คน และนักเรียนเรียนอ่อน 2
คน โดยใช้ผลการเรียนรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ง21102 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปี
การศึกษา 2557 ในการจัดกลุ่มนักเรียน และชี้แจงให้นักเรียนเข้าใจตรงกัน ว่าจะใช้กลุ่มเดิมตลอดการ
เรียนรายวิชาธุรกิจทั่วไป (ง22201) เรื่อง โครงงานอาชีพธุรกิจ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2558
1.2 ครู ชี้แจงวิธีการเรียนและการวัดประเมินผลเกี่ยวกับกระบวนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้โดยการสอนแบบโครงงานว่าวิธีการเรียนรู้จ ะแตกต่างจากที่นักเรียนได้เรียนมาแล้ว นักเรียน
จะต้องตั้งใจเรียนและปฏิบัติกิจกรรม ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ทุกครั้ง ให้นักเรียนได้เข้าใจจะได้ไม่
เกิดความวิตกกังวลในการเรียน ครูและนักเรียนร่วมกันสร้างข้อตกลงในการเรียนรู้ดังนี้
1) การพูดและซักถามให้ยกมือก่อนทุกครั้ง
2) นักเรียนต้องตั้งใจเรียน และศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับธุรกิจทั่วไป (ง22201) เรื่อง
โครงงานอาชีพธุรกิจ สามารถจัดทาโครงงานอาชีพ การสรุปและเขียนรายงาน และการจัดตลาดนัด
อาชีพ เพื่อนาเสนอผลงานและจาหน่ายสินค้าของตนเอง
3) การเรียนแต่ละชั่วโมง แต่ละกลุ่มเลือกประธาน เพื่อดาเนินการทากิจกรรมกลุ่ม
เลือกเลขานุการเพื่อจดบันทึกและเลือกผู้นาเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน และกรรมการช่วยเหลือทางาน
กลุ่ม ในหน้าที่เหล่านี้จะผลัดเปลี่ยนกันไปทุกชั่วโมง เพื่อเป็นการฝึกความรับผิดชอบ ให้นักเรียนทุกคนได้
แสดงบทบาทผู้นาและผู้ตามที่ดี
4) ในการเรียนแต่ละชั่วโมงครูจะมีคะแนนประเมินพฤติกรรมของนักเรียนระหว่าง
ปฎิบัติกิจกรรม 10 คะแนน คะแนนในการทากิจกรรมในใบงาน 10 คะแนน คะแนนแต่ละครั้งจะสะสม
ไว้จนจบเนื้อหา ถ้านักเรียนได้คะแนนร้อยละ 80 ขึ้นไปถือว่าผ่านเกณฑ์
1.3 ให้นักเรียนตั้งชื่อกลุ่ม เลือกประธานกลุ่มเพื่อทาหน้าที่ประสานงานและสั่งงานในการ
ปฏิบัติกิจกรรมภายในกลุ่ม เลือกเลขากลุ่มเพื่อทาหน้าที่จดบันทึก และเลือกผู้นาเสนอผลงานหน้า
ชั้นเรียน
1.4 ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ ให้นักเรียนทาแบบทดสอบก่อนเรียน ความรู้ทั่วไป
เกี่ยวกับโครงงาน จานวน 10 ข้อ ใช้เวลา 5 นาที
1.5 ให้นักเรียนกาหนดหน้าที่ในการทางาน ดังนี้
สมาชิกคนที่ 1 อ่านคาสั่งและขั้นตอนการทางาน (ประธานกลุ่ม)
สมาชิกคนที่ 2 จดบันทึกคาตอบ (เลขากลุ่ม)
สมาชิกคนที่ 3-5 ปฏิบัติกิจกรรม ตรวจสอบและทบทวนคาตอบ
สมาชิกคนที่ 6 นาเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน
1.6 นักเรียนส่งตัวแทนรับใบความรู้ที่ 1 เรื่อง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโครงงาน และร่วมกัน
ศึกษาใบความรู้และอภิปรายร่วมกันเพื่อสรุปเนื้อหาเกี่ยวกับความหมายและประเภทของโครงงาน โดย
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ครูสังเกตพฤติกรรมการอภิปรายร่วมกันของนักเรียนในกลุ่ม บันทึกคะแนนในแบบสังเกตพฤติกรรมการ
อภิปราย
1.6 นักเรียนรับใบงานที่ 1 ตอนที่ 1 เรื่อง แผนผังความคิด (Mind Mapping) ความรู้
ทั่วไปเกี่ยวกับโครงงาน และกระดาษเทา-ขาว ปากกาเคมีหลากสี เพื่อร่วมกันจัดทาจัดทาผังความคิด
(Mind Mapping) ในหัวข้อ “ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโครงงาน” ทุกคนในกลุ่มร่วมกันตรวจสอบผลการ
ทางานของกลุ่ม แลกเปลี่ยนความรู้ภายในกลุ่ม
1.7 ส่งตัวแทนกลุ่มนาเสนอผลงานของกลุ่มหน้าชั้นเรียน ครูบันทึกคะแนนการนาเสนอ
หน้าชั้นเรียน ลงในแบบประเมินการนาเสนอผลงานนักเรียน เพื่อเป็นคะแนนของทุกคนในกลุ่ม
1.8 นาผลงานส่งครูเพื่อให้ครูประเมินผลงานและบันทึกคะแนนไว้ นาผลงานติดที่บอร์ด
ประชาสัมพันธ์
2. ขั้นกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน
2.1 ครูใช้คาถามนาเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนสนใจและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงงาน
แต่ละประเภท
2.2 ทบทวนความรู้เกี่ยวกับประเภทโครงงาน เพื่อเป็นความรู้ในการพิจารณาเลือกจัดทา
โครงงานว่ามีความสนใจจัดทาโครงงานประเภทใดของกลุ่มตนเอง
2.3 ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปราย และแสดงความคิดเห็นเพื่อเลือกประเภท
โครงงาน โดยใช้ความรู้เกี่ยวกับอาชีพธุรกิจ พร้อมทั้งกรอกรายละเอียดในใบงานที่ 1 ตอนที่ 2 เรื่อง
ประเภทโครงงานที่น่าสนใจ ครูคอยติดตามดูแลอย่างใกล้ชิดและตอบคาถามในประเด็นที่สงสัย
3. ขั้นสรุป
3.1 นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายสรุปความรู้เกี่ยวกับประเภทโครงงานและโครงงาน
ประเภทใดที่สมาชิกในกลุ่มของตนเองสนใจ
3.2 สุ่มนักเรียนตอบคาถามในเรื่องที่อภิปรายร่วมกัน 3-4 คน
4. ขั้นทดสอบและประเมินผล
4.1 นักเรียนทาแบบทดสอบหลังเรียน ชุดที่ 1 เรื่อง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโครงงาน และ
ตรวจจากบัตรเฉลย ครูเน้นเรื่องความซื่อสัตย์ และให้นักเรียนแต่ละคนแจ้งคะแนนที่ได้กับครูเพื่อบันทึก
คะแนนรายบุคคลไว้
4.2 ครูรวบรวมคะแนนแบบทดสอบหลังเรียน ชุดที่ 1 เรื่อง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโครงงาน
และประกาศคะแนนรวมของทุกกลุ่ม และกล่าวชมเชยกลุ่มที่ได้คะแนนสูงสุดให้เพื่อน ๆ ร่วมแสดงความ
ยินดีโดยการตบมือ พร้อมกับให้กาลังใจกลุ่มที่ยังไม่ประสบความสาเร็จ
7. สื่อ /วัสดุ-อุปกรณ์
1. แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน เรื่อง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโครงงาน
2. ใบความรู้ที่ 1 เรื่อง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโครงงาน
3. ใบงานที่ 1 ตอนที่ 1 เรื่อง แผนผังความคิด (Mind Mapping) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ
โครงงาน ตอนที่ 2 เรื่อง ประเภทโครงงานที่น่าสนใจ
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8. แหล่งการเรียนรู้
1. อินเตอร์เน็ต
2. ห้องสมุดโรงเรียน
3. ครูและเพื่อนร่วมกลุ่ม
9. การวัดผลและประเมินผล
วิธีการวัด
1.สังเกตพฤติกรรมการ
อภิปราย

เครื่องมือ
แบบสังเกตพฤติกรรมการ
อภิปราย

เกณฑ์การประเมิน
11-15 คะแนน หมายถึง ดี
6-10 คะแนน หมายถึง พอใช้
1-5 คะแนน หมายถึง ปรับปรุง
2. การนาเสนอผลงานนักเรียน แบบประเมิ น การน าเสนอ 8-10 คะแนน หมายถึง ดี
ผลงานนักเรียน
5-7 คะแนน หมายถึง พอใช้
1-4 คะแนน หมายถึง ปรับปรุง
5 คะแนน หมายถึง ดี
3. การทาใบงานที่ 1 ตอนที่ 1 แบบประเมินตอนที่ 1 เรื่อง
4 คะแนน หมายถึง พอใช้
เรื่อง แผนผังความคิด (Mind แผนผังความคิด (Mind
3 คะแนน หมายถึง ปรับปรุง
Mapping) ความรู้ทั่วไป
Mapping) ความรู้ทั่วไป
เกี่ยวกับโครงงาน
เกี่ยวกับโครงงาน
4. การทดสอบก่อนเรียน/หลัง แบบทดสอบก่อนเรียน /
5 คะแนน หมายถึง ดี
เรียน เรื่อง ความรู้ทั่วไป
หลังเรียน เรื่อง ความรู้ทั่วไป 4 คะแนน หมายถึง พอใช้
เกี่ยวกับโครงงาน
เกี่ยวกับโครงงาน
3 คะแนน หมายถึง ปรับปรุง

บันทึกผลหลังสอน
ผลที่เกิดกับนักเรียน
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ปัญหา/อุปสรรค
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ข้อเสนอแนะ
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(ลงชื่อ) ………..............................................
(นางชื่นฤดี สังขะวร)
................/......................../.............
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แบบสังเกตพฤติกรรมการอภิปราย
คาชี้แจง ให้ทาเครื่องหมาย  ลงในช่องว่างที่ตรงกับพฤติกรรมที่แสดงออก
เกณฑ์การประเมิน
3 = ทุกครั้ง
หมายความว่า การสังเกตทุกครั้งเกิดพฤติกรรมนั้น
2 = สม่าเสมอ หมายความว่า การสังเกตส่วนใหญ่พบพฤติกรรมนั้น
1 = บางครั้ง
หมายความว่า การสังเกตนาน ๆ ครั้ง จึงจะพบพฤติกรรมนั้น

กลุ่ม

ทุกคนมี รับฟังความ มีความ ตั้งใจปฏิบัติ ผลการ
ส่วนร่วมใน คิดเห็นของ สามัคคี
กิจกรรม
อภิปราย
การแสดง
เพือ่ นใน
ในกลุ่ม
ทุกคน
ถูกต้อง
รวม
ความเห็น
กลุม่
3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 15

กลุ่มที่ 1
กลุ่มที่ 2
กลุ่มที่ 3
กลุ่มที่ 4
กลุ่มที่ 5
กลุ่มที่ 6
สรุปผลการประเมิน
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
11-15
6-10
1-5
ลงชื่อ...........................................ผู้ประเมิน
(..........................................)
............/............................./..............
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แบบประเมินใบงานที่ 1
ตอนที่ 1 เรื่อง แผนผังความคิด (Mind Mapping) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโครงงาน
เกณฑ์การประเมิน
ระดับคะแนนและเกณฑ์การพิจารณา
5 คะแนน
4 คะแนน
3 คะแนน
เนื้อหาและความ -เนื้อหาถูกต้อง
-เนื้อหาถูกต้อง
-เนื้อหาผิดบางส่วน
สวยงาม
-ครอบคลุมทุกประเด็น -ไม่ครอบคลุมทุกประเด็น -ไม่ครอบคลุม
-สวยงาม
-สวยงาม
-ไม่สวยงาม
สิ่งที่พิจารณา

เกณฑ์คุณภาพ

กลุ่มที่
1
2
3
4
5
6

5 คะแนน หมายถึง ดี
4 คะแนน หมายถึง พอใช้
3 คะแนน หมายถึง ปรับปรุง
เลขที่ของสมาชิกในกลุ่ม

คะแนนที่ได้จากการทา ผังความคิด
(Mind Mapping)
( 5 คะแนน )

บันทึกเพิ่มเติม
............................................................................................................................. ................
............................................................................................................................. .................
..............................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................
หมายเหตุ : ใบงานที่ 1 ตอนที่ 2 เรื่อง ประเภทโครงงานที่น่าสนใจ ไม่ประเมินแต่ใช้เป็นข้อมูลในการ
จัดทาโครงงานอาชีพธุรกิจ เพื่อให้คาปรึกษา แนะนาการจัดทาโครงงานอาชีพธุรกิจต่อไป
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แบบประเมินการทดสอบก่อนเรียน ชุดที่ 1
เรื่อง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโครงงาน
เกณฑ์การประเมิน
ระดับคะแนนและเกณฑ์การพิจารณา
5 คะแนน
4 คะแนน
3 คะแนน
จ านวนข้ อที่ ต อบถู ก จานวนข้อที่ตอบถูก จานวนข้อที่ตอบถูก จานวนข้อที่ตอบถูก
(เฉลี่ยของสมาชิก
เฉลี่ยของสมาชิก
เฉลี่ยของสมาชิก
เฉลี่ยของสมาชิก
ภายในกลุ่ม)
ภายในกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
8-10 ข้อ
5-7 ข้อ
0-4 ข้อ
สิ่งที่พิจารณา

เกณฑ์คุณภาพ

กลุ่มที่

5 คะแนน หมายถึง ดี
4 คะแนน หมายถึง พอใช้
3 คะแนน หมายถึง ปรับปรุง

จานวนข้อที่ถูกของสมาชิกกลุ่มคนที่
(10 ข้อ)
1

2

3

4

5

จานวนข้อที่ตอบถูก
เฉลี่ยของสมาชิก
ภายในกลุ่ม
(10 ข้อ)

คะแนนเฉลี่ย
ของกลุ่ม
(5 คะแนน)

6

1
2
3
4
5
6

ลงชื่อ...........................................ผู้ประเมิน
(..........................................)
............/............................./..............
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ใบความรู้ที่ 1
เรื่อง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโครงงาน

ความหมาย
โครงงาน
หมายถึง กิจกรรมที่ทาให้ได้เรียนรู้ด้วยตนเองจากการลงมือปฏิบัติจริง
ในลักษณะของการศึกษา สารวจ ค้นคว้า ทดลอง ประดิษฐ์คิดค้น ซึ่งผู้เรียนเป็นผู้คิด หัวเรื่องจัดหา
ข้อมูล ทดลอง สรุปผล เขียนรายงาน แสดงผลงาน โดยมีครูเป็นผู้กระตุ้น แนะนา และให้คาปรึกษา
อย่างใกล้ชิด
โครงงานอาชีพ
หมายถึง กิจกรรมเสริมหลักสูตรวิชาการงานอาชีพที่เปิดโอกาส
ให้นักเรียนได้ศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการงานอาชีพและเทคโนโลยีตามความถนัดและ
ความสนใจด้วยวิธีการบูรณาการความรู้ต่าง ๆ ที่ได้เรียนมาภายใต้การแนะนาปรึกษาช่วยเหลือและการ
ดูแลจากครูหรือผู้ทรงคุณวุฒิ อาจจัดในเวลาเรียนหรือนอกเวลาเรียนก็ได้รวมทั้งสามารถดาเนินกิจกรรม
ได้ทั้งใน และนอกโรงเรียน ซึ่งอาจทาเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มก็ได้แล้วจัดเขียนเป็นรายงาน และแสดงผล
งานที่ทาเผยแพร่สาหรับเป็นแนวทางในการพัฒนาศึกษาต่อ
สรุป โครงงาน คืองานวิจัยเล็ก ๆ สาหรับนักเรียน เป็นการแก้ปัญหาหรือข้อสงสัยหาคาตอบ
โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และอาจใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ต่างๆ ช่วยในการศึกษา ค้นคว้า
หรือให้การศึกษาค้นคว้านั้นบรรลุวัตถุประสงค์ อาจทาในเวลาเรียนหรือนอกเวลาเรียนก็ได้ โดยไม่จากัด
สถานที่ อาจทาเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มได้ หากเนื้อหาหรือข้อสงสัยเป็นไปตามรายวิชาใดจะเรียกว่า
โครงงานในรายวิชานั้น ๆ เช่น โครงงานวิทยาศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ โครงงานอาชีพ เป็นต้น
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ประเภทของโครงงาน

แบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่
- โครงงานประเภทสารวจ
- โครงงานประเภททดลอง
- โครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์
- โครงงานประเภททฤษฎี

โครงงานประเภทสารวจ
ผู้ทาโครงงานเพียงต้องการสารวจและรวบรวมข้อมูล แล้วนาข้อมูลเหล่านั้นมาจาแนกเป็นหมวดหมู่
และนาเสนอในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้เห็นลักษณะหรือความสัมพันธ์ในเรื่องที่ต้องการศึกษาให้ชัดเจน
ในการทาโครงงานประเภทสารวจและรวบรวมข้อมูล ไม่จาเป็นจะต้องมีตัวแปรเข้ามาเกี่ยวข้อง
ตัวอย่างหัวข้อโครงงานประเภทสารวจ
1. การสารวจภูมิปัญญาท้องถิ่นในด้านต่าง ๆ
2. การสืบค้นและศึกษาเรื่องอาหารจากกาพย์เห่เรือชมเครื่องคาวหวาน
3. การศึกษาพฤติกรรมของสัตว์บางชนิด
4. การศึกษาวงจรชีวิตของแมลง
โครงงานประเภททดลอง
เป็นโครงงานที่มีลักษณะการออกแบบทดลองเพื่อศึกษาผลของตัวแปรหนึ่งโดยควบคุมตัว
แปรอื่นๆ โครงงานประเภทนี้ นักเรียนจะเริ่มตั้งแต่กาหนด คาถามที่ต้องการคาตอบ ตั้งสมมติฐาน
กาหนดแหล่งข้อมูล ที่จะศึกษา ปฏิบัติการหาข้อมูลเพื่อตอบคาถาม รวบรวมข้อมูลนามาสรุปเป็นองค์
ความรู้ ขั้นตอนที่ปฏิบัติเป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์อย่างสมบูรณ์ ตัวอย่างหัวข้อโครงงาน
ประเภททดลอง
1. การทายาฆ่าแมลงที่สกัดจากสะเดา
2. การผลิตเครื่องสาอางจากกล้วย
3. การศึกษาสูตรอาหารไก่ตอน
4. การศึกษาสูตรเครื่องดื่มที่ผลิตจากไม้ผล
โครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์
เพื่อประดิษฐ์สิ่งใดสิ่งหนึ่ง เครื่องมือ เครื่องใช้ หรืออุปกรณ์เพื่อใช้สอยต่าง ๆ สิ่งประดิษฐ์นี้
อาจคิดขึ้นมาใหม่ หรือปรับปรุงจากของเดิม มีการกาหนดตัวแปรที่จะศึกษาและทดสอบประสิทธิภาพ
ของงานชิ้นนี้ด้วยอาจจะรวมถึงการเขียนหนังสือ แต่งเพลง สร้างบทละครและอื่น ๆ ไว้ในโครงงาน
ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ตัวอย่างโครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์
1. เครื่องดักแมลงวัน
2. เครื่องแยกกากผลไม้
3. การประดิษฐ์เครื่องห่อผลไม้
4. การประดิษฐ์เครื่องสูบน้าพลังลม
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โครงงานประเภททฤษฎี
เป็นการใช้จินตนาการของตนเองมาอธิบายหลักการหรือแนวความคิดใหม่ ๆ ซึ่งอาจอธิบายใน
รูปของสูตรหรือสมการ หรืออธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นและไม่สามารถอธิบายได้โดยหลักการเดิม ๆ
ตัวอย่างโครงงานประเภททฤษฎี
1. ความมหัศจรรย์ของเลข 9
2. แนวคิดเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาของสาร
3. การเกิดปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาคของจังหวัดหนองคาย
4. การกาเนิดของอารยธรรมบ้านเชียง

ขั้นตอนการทาโครงงาน
1. กาหนดปัญหาหรือหัวข้อที่ต้องการศึกษา
2. กาหนดตัวแปร ตัวแปรที่ต้องการศึกษาเป็นตัวแปรต้น ผลที่ตามมาเป็นตัวแปรตาม และ
ถ้ามีความจาเป็นต้องควบคุมตัวแปรเพื่อให้ข้อมูลน่าเชื่อถือตัวแปรนั้นคือตัวแปรควบคุม
3. ออกแบบการทดลองหรือกาหนดวิธีการหรือแหล่งข้อมูลที่จะต้องศึกษา
4. ดาเนินการทดลองหรือศึกษาตามที่วางแผนเอาไว้ ถ้าเป็นโครงงาน ประเภททดลอง
ต้องมีการทดลองหลาย ๆ ครั้ง (อย่างน้อย 3 ครั้ง) เพื่อให้เกิดความแน่ใจ ก่อนนาผลที่ได้
มาสรุป
5. อภิปรายผล นาข้อมูลที่ได้จากการทดลองมาประเมิน อภิปรายโดยการศึกษาจากเอกสาร
หลักฐานอื่นๆ มาประกอบว่ามีข้อแตกต่างกันเพราะอะไร
6. นาเสนอผลงานการศึกษา ในรูปรายงาน หรือจัดบอร์ดแสดงสิ่งที่ศึกษาหรือด้วยวาจา
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ใบงานที่ 1
ตอนที่ 1 เรื่อง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโครงงาน
กลุ่มที่..................ชั้น..............
1. ชื่อ...............................................................เลขที่..............หน้าที่..........................................
2. ชื่อ...............................................................เลขที่..............หน้าที่..........................................
3. ชื่อ...............................................................เลขที่..............หน้าที่..........................................
4. ชื่อ...............................................................เลขที่..............หน้าที่..........................................
5. ชื่อ...............................................................เลขที่..............หน้าที่..........................................
6. ชื่อ...............................................................เลขที่..............หน้าที่..........................................
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
1. บอกความหมายของโครงงานได้
2. บอกประเภทของโครงงาน
3. บอกขั้นตอนการทาโครงงานได้

คาชี้แจง

: ให้นักเรียนร่วมกันปฏิบัติกิจกรรมต่อไปนี้ ใช้เวลา 15 นาที

1. ให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับความหมาย
ของโครงงาน ประเภทของโครงงานและขั้นตอนการ
ทาโครงงาน
2. นักเรียนส่งตัวแทนรับอุปกรณ์กลุ่มละ 1 ชุด ได้แก่
กระดาษเทา-ขาว ปากกาเมจิหลากสี ปากกาเคมี
4. ร่วมกันเขียนแผนผังความคิด (Mind Mapping)
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโครงงาน
5. นาเสนอข้อมูลและผลงานหน้าชั้นเรียน
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ใบงานที่ 1
ตอนที่ 2 เรื่อง ประเภทโครงงานที่น่าสนใจ

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
1. นักเรียนบอกประเภทโครงงานที่น่าสนใจได้

ประเภทโครงงานที่น่าสนใจ คือ
…………………………………………………………………………………..
เหตุผล
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
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เฉลยใบงานที่ 1
ตอนที่ 1 เรื่อง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโครงงาน

โครงงาน คือ กิจกรรม
ที่ทาให้ได้เรียนรู้ด้วย
ตนเองจากการลงมือ
ปฏิบัติจริง
โครงงานอาชีพ
กิจกรรมเสริม
หลักสูตรวิชาการงาน
อาชีพที่เปิดโอกาสให้
นักเรียนได้ศึกษา
เรื่องใดเรื่องหนึ่ง
ที่เกี่ยวข้องกับการงาน
อาชีพและเทคโนโลยี

โครงงาน

ความหมายของ
โครงงาน

โครงงานประเภท
สารวจ
โครงงานประเภท
ทดลอง
ประเภทของ
โครงงาน

โครงงานประเภท
สิ่งประดิษฐ์
โครงงานประเภท
ทฤษฎี

ความรู้ทวั่ ไปเกี่ยวกับ
โครงงาน

นาเสนอผลงาน
การศึกษา

กาหนดปัญหา
การเจริญเติบโต

ขั้นตอนการทา
โครงงาน

อภิปรายผล

กาหนดตัวแปร

ออกแบบการทดลอง

ดาเนินการทดลอง

หมายเหตุ : แนวคาตอบของตอนที่ 2 ขึ้นอยู่กับความสนใจของสมาชิกส่วนใหญ่ภายในกลุ่ม

30

แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน
เรื่อง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโครงงาน
คาชี้แจง แบบทดสอบมีจานวน 10 ข้อ ใช้เวลา 5 นาที ให้นักเรียนทาเครื่องหมาย x
ทับอักษรหน้าข้อที่เห็นว่าถูกที่สุด
1. ข้อใดเป็นความหมายของโครงงาน
ก. การดัดแปลงเรื่องที่ผู้เรียนสนใจ
ข. การศึกษาเหตุการณ์ที่กาลังจะเกิดขึ้น
ค. การศึกษาเรื่องที่เกิดขึ้นใหม่
ง. การศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ซึ่งผู้เรียนเป็นผู้ปฏิบัติและค้นคว้าด้วยตนเอง
2. ข้อใดเป็นโครงงานสิ่งประดิษฐ์
ก. การทายากันยุงจากตะไคร้หอม
ข. การผลิตน้ายาล้างจันทร์
ค. กระเป๋าจากผักตบชวา
ง. การปลูกผักสวนครัว
3. ข้อใดคือลักษณะสาคัญของโครงงาน
ก. เป็นเรื่องที่เพื่อนนักเรียนสนใจอยากรู้คาตอบ
ข. เป็นการเรียนรู้ที่ไม่เป็นระบบ
ค. สอดคล้องกับชีวิตจริง ศึกษาอย่างลุ่มลึก
ง. ได้เข้ากลุ่มใหม่ๆ
4. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของโครงงาน
ก. เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่สาคัญทุกรายวิชา
ข. ครูเป็นผู้ถ่ายทอดหรือกาหนดกิจกรรมให้ทา
ค. ส่งเสริมให้เด็กได้ฝึกฝนและตัดสินใจด้วย ตนเอง
ง. ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นนักวางแผน แก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล
5. ข้อใดเป็นขั้นตอนแรกของการทาโครงงาน
ยังไม่
งไม่จบนะคะ
ก. ศึกษาแหล่งข้อมูล
ข. เลือกเรื่องหรือปัญหา
ค. ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง
ง. สร้างองค์ความรู้
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6. ข้อใดเป็นโครงงานประเภทสารวจ
ก. มีการกาหนดตัวแปรที่ชัดเจน
ข. ทาการทดลองเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริง
ค. เป็นสิ่งที่คิดค้นใหม่เท่านั้น
ง. การนาข้อมูลมาจาแนกเป็นหมวดหมู่ นาเสนอ
7. ข้อใดเป็นโครงงานประเภททดลอง
ก. มีการกาหนดตัวแปรที่ชัดเจน
ข. เป็นสิ่งทีค่ ิดค้นใหม่เท่านั้น
ค. การนาข้อมูลมาจาแนกเป็นหมวดหมู่ นาเสนอ
ง. ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการค้นคว้าจากเอกสารและแหล่งข้อมูลต่าง ๆ
8. การเขียนหนังสือ แต่งเพลง เป็นโครงงานประเภทใด
ก. โครงงานประเภทสารวจ
ข. โครงงานประเภททดลอง
ค. โครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์
ง. โครงงานประเภททฤษฎี
9. การศึกษาจากเอกสารหลักฐานอื่นๆ มาประกอบว่ามีข้อแตกต่างกันอย่างไร เป็นขั้นตอนใด
ในการทาโครงงาน
ก. การอภิปรายผล
ข. เลือกเรื่องหรือปัญหา
ค. การบันทึกผลทดลอง
ง. การสรุปผลการทดลอง
10. การทาโครงงานประเภทใดที่มีความจาเป็นต้องทาซ้าหลาย ๆ ครั้ง
ก. โครงงานประเภทสารวจ
ข. โครงงานประเภททดลอง
ค. โครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์
ง. โครงงานประเภททฤษฎี
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เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน
เรื่อง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโครงงาน

ข้อ 1
ข้อ 2
ข้อ 3
ข้อ 4
ข้อ 5
ข้อ 6
ข้อ 7
ข้อ 8
ข้อ 9
ข้อ 10

ง
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