
แผนการจัดการเรียนรู้ที่  2 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม                               รหัสวิชา   ส23101 
หน่วยการเรียนรู้ที่    3   เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประเทศ                     ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
เรื่อง   ความหมายและประเภทของโครงงาน                                            เวลา  1  ชั่วโมง  
 
สาระท่ี  3  เศรษฐศาสตร์ 
มาตรฐานที่  ส 3.1  เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค  การใช้ทรัพยากร  ที่มีอยู่
อย่างจ ากัดอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า  รวมทั้งเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง  เพ่ือการด ารงชีวิตอย่างมี
ดุลยภาพ 
 
สาระส าคัญ 

โครงงานเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ศึกษาหาความรู้และลงมือปฏิบัติด้วยตนเองตาม 
ความสามารถ ความถนัดและความสนใจ โดยอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หรือกระบวนการอ่ืนๆไปใช้ใน
การศึกษาหาค าตอบ ภายใต้การดูแลและให้ค าปรึกษาของที่ปรึกษาอย่างใกล้ชิด 
 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
 รู้  เข้าใจ  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  โดยใช้วิธีการกิจกรรมโครงงานในการแก้ปัญหาได้ 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

นักเรียนรู้และเข้าใจในความหมายประเภทของโครงงานได้อย่างถูกต้อง 
 

สาระการเรียนรู้ 
1. ความหมายของโครงงาน 
2. ประเภทของโครงงาน 

ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์   ( Attitude ) 
 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑ 
  (/)  รักชาติ ศาสน์  กษัตริย์  (/) อยู่อย่างพอเพียง (/) ซื่อสัตย์สุจริต   
  (/) มุ่งม่ันในการท างาน  (/)  มีวินัย  (/) รักความเป็นไทย     
  (/) ใฝ่เรียนรู้    (/)  มีจิตสาธารณะ 
 คุณลักษณะของผู้เรียนตามหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล 
  ( / )  เป็นเลิศวิชาการ  (  ) สื่อสารสองภาษา (  ) ล้ าหน้าทางความคิด 
  ( / )  ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ (  ) ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก 
  



 

 ด้านการอ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขียน 
 (/ )  การอ่าน   :  นักเรียนอ่านใบงานความหมายและประเภทของโครงงานได้  
 (/ ) การคิดวิเคราะห์   :  นักเรียนคิดวิเคราะห์ในการหาค าตอบได้ 
 (/)  การเขียน  :  นักเรียนสามารถเขียนค าตอบได้อย่างถูกต้องสะอาดสวยงามตามความเหมาะสมของ 
                                  แต่ละบุคคล 
 
ด้านสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 (/) ความสามารถในการสื่อสาร   :  นักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็นและพูดคุยกับเพ่ือนในกลุ่ม 
 (/) ความสามารถในการคิด :  นักเรียนคิดวิเคราะห์ในการตอบค าถามได้  
 (/) ความสามารถในการแก้ปัญหา  :  นักเรียนแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างเหมาะสม    
 (/) ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต  :  สามารถท างานเป็นกลุ่มได้  มี  Team  Work  
 (/) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  :   นักเรียนค้นคว้าความรู้จากอินเตอร์เน็ตได้ 

 
กิจกรรมการเรียนรู้ 

ขั้นน า 
1. นักเรียนดูตัวอย่างโครงงานของนักเรียนอื่น ๆ ทั้งจากทาง Website หรือ เอกสารอ่ืน ๆ  
2. นักเรียนและครูร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับโครงงานโดยครูใช้ค าถามกับนักเรียนดังนี้ 

- นักเรียนเคยท าโครงงานหรือไม่ 
- โครงงานที่นักเรียนเคยท าเป็นโครงงานวิชาอะไร 
- โครงงานหมายถึงอะไร 
- ประเภทของโครงงานมีอะไรบ้าง 

3. นักเรียนช่วยกันแสดงความคิดเห็นอย่างหลากหลาย 
4. นักเรียนรับทราบผลการเรียนรู้ที่คาดหวังจากครู 

 
ขั้นสอน 
5. แบ่งนักเรียนออกเป็น 5 กลุ่มๆ ละ 10 คน ในลักษณะคละความสามารถ ทั้งเด็กเก่ง 

ปานกลางและอ่อน 
6. แต่ละกลุ่มเลือกประธาน เลขานุการ 
7. นักเรียนแต่ละกลุ่มรับใบความรู้ล าดับที่ 1 เรื่อง ความหมายของโครงงานและใบความรู้ 

ล าดับที่ 2 เรื่อง ประเภทของโครงงาน 
8. นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันศึกษาความรู้จากใบความรู้ ตามหัวข้อดังนี้ 

- ความหมายของโครงงาน 
- ประเภทของโครงงาน 

ทั้งนี้ครูคอยชี้แนะให้ก าลังใจและอธิบายเพ่ิมเติมในส่วนที่นักเรียนยังไม่เข้าใจ 
ขั้นฝึก 
9.   นักเรียนแต่ละกลุ่มรับใบงานเรื่องความหมายและประเภทของโครงงาน เพื่อท ากิจกรรม 
10. นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันระดมสมอง ท ากิจกรรมตามใบงานโดยตอบค าถามและเขียน 

แผนผังความคิด (Mind Mapping) 
11. ให้ตัวแทนของแต่ละกลุ่มน าเสนอผลงานกลุ่มหน้าชั้นเรียน 
12. แต่ละกลุ่มส่งใบงาน 



ขั้นสรุป 
13. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้โดยการแลกเปลี่ยนกันถาม-ตอบตามหัวข้อต่อไปนี้ 

- ความหมายของโครงงาน 
- ประเภทของโครงงาน 

14. เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ซักถามและอภิปรายแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม 
15. นัดหมายการเรียนในชั่วโมงต่อไปจะมีการเรียนเรื่อง การตั้งชื่อโครงงาน 
 

สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
ส่ือ 
1. ตัวอย่างโครงงานของนักเรียน  
2. ใบความรู้ล าดับที่ 1 เรื่องความหมายของโครงงาน 
3. ใบความรู้ล าดับที่ 2 เรื่องประเภทของโครงงาน 
4. ใบงาน 
แหล่งเรียนรู้ 
1. ห้องสมุดโรงเรียนหนองเรือวิทยา 
2. ห้องคอมพิวเตอร์โรงเรียนหนองเรือวิทยา 
3. ห้องสมุดประชาชนอ าเภอหนองเรือ 
 
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

 
จุดประสงค์การ

เรียนรู้ 
วิธีวัด เครื่องมือวัด ชิ้นงาน เกณฑ์การวัด 

นักเรียนรู้และเข้าใจ
ในความหมาย
ประเภทของโครงงาน
ได้อย่างถูกต้อง 
 

สังเกตพฤติกรรม
นักเรียน
รายบุคคล 

แบบสังเกต
พฤติกรรมนักเรียน
รายบุคคล 

โครงงานสังคม
ศึกษา 

ระดับ 
คุณภาพ / คะแนน 
ดีเยี่ยม       =  4 
ดี             =   3 
พอใช้         =  2 
ปรับปรุง     =   1 
* เกณฑ์การผ่าน 
ระดับ “ พอใช้ ”ขึ้นไป 

 

  



การสังเกตพฤติกรรม ตามเป้าประสงค์ของโรงเรียนหนองเรือวิทยา 
ลักษณะพฤติกรรม เกณฑ์การวัด 

การวางแผนการท างาน ให้  1  ประชุมวางแผนการท างาน  
ให้  2  มีการประชุมวางแผนการท างาน บ่อยครั้ง 
ให้  3  มีการประชุมวางแผนการท างาน ร่วมกันทุกครั้ง 

การแบ่งงานกันรับผิดชอบ 
 

ให้   1   ไม่ได้แบ่งงานกันรับผิดชอบ                                                                                                                            
ให้   2   มีการแบ่งงานกันรับผิดชอบเป็นบางครั้ง 
ให้  3   มีการแบ่งงานกันรับผิดชอบทุกครั้ง   

การรับฟังความคิดเห็นของ
สมาชิก 
 

ให้  1    สมาชิกไม่แสดงความคิดเห็นและไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน        
ให้  2    สมาชิกแสดงความคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกันเป็นบางครั้ง 
ให้   3   สมาชิกแสดงความคิดเห็นมากและรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกันทุกครั้ง  

ความประหยัด 
 

ให้  1   ใช้งบประมาณเกินก าหนด 
ให้  2  ใช้งบประมาณตามก าหนด  
ให้  3   ใช้งบประมาณน้อยกว่าที่ก าหนด 

ความมีวินัย 
 

ให้  1   ส่งงานช้ากว่าก าหนดไม่เกิน  2  วัน 
ให้  2  ส่งงานช้ากว่าก าหนดไม่เกิน  1  วัน  
ให้  3  ส่งงานตรงตามก าหนด  

ใฝ่เรียนรู ้
 

ให้ 1  ใช้แหล่งข้อมูลในการสืบค้น 1 แหล่ง 
ให้ 2  ใช้แหล่งข้อมูลในการสืบค้น 2 แหล่ง 
ให้ 3  ใช้แหล่งข้อมูลในการสืบค้นตั้งแต่ 3 แหล่งขึ้นไป 

การน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การจัดการเรียนรู้ 
 

1  ผู้สอนน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การจัดการเรียนรู้อย่างไร 
 3  ห่วง 

 
พอประมาณ มีเหตุผล ภูมิคุ้มกันที่ดี 

ประเด็น 
 
1. การจัด
กิจกรรมการ
เรียนรู้ 

 
วางแผนการจัดกิจกรรม
ให้สอดคล้องกับ
มาตรฐาน และตัวชี้วัดใน
หลักสูตร   

 
การเรียนรู้แบบโครงงานช่วย
พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์  
และกระบวนการท างานกลุ่ม
ของนักเรียน 

 
ก าหนดขั้นตอนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ให้
สอดคล้องกับแผนการ
จัดการเรียนรู้ 

2. การก าหนด
ประเด็นศึกษา
ของโครงงาน 

ก าหนดประเด็นศึกษา
ของโครงงานแบ่งเป็น 5   
ประเด็น คือ คุณธรรม 
จิตอาสา พัฒนาโรงเรียน 
เร่งการเรียนรู้ มุ่งสู่
อาเซียน  เพื่อให้
เหมาะสมกับศักยภาพ
ของนักเรียน  และ
สอดคล้องกับบริบทของ
ชุมชนที่นักเรียนอาศัยอยู่ 

มิปัญญาท้องถิ่นเป็นส่วนหนึ่ง
ของเอกลักษณ์ของชาติที่
เยาวชนไทยควรเรียนรู้และมี
ส่วนร่วมในการอนุรักษ์ไว้ให้คง
อยู่คู่กับสังคมไทยสืบไป 
 

ก าหนดให้นักเรียนศึกษา
จากกรณีศึกษาในหมู่บ้าน
หรือชุมชนที่ตนอาศัยอยู่เพ่ือ
ความสะดวกและรวดเร็วใน
การสัมภาษณ์และฝึกปฏิบัติ
เกี่ยวกับ   ภูมิปัญญาท้องถิ่น 



 3  ห่วง 
 

พอประมาณ มีเหตุผล ภูมิคุ้มกันที่ดี 
ประเด็น 

 
3. ภาระงาน 

 
ก าหนดภาระงานคือให้
สัมภาษณ์และฝึกปฏิบัติ
เกี่ยวกับภูมิปัญญา
ท้องถิ่นที่นักเรียนสนใจ
และอยู่ในชุมชนที่
นักเรียนอาศัยอยู่ 

 
การเรียนรู้แบบโครงงานการลง
มือปฏิบัติจริงจะช่วยให้นักเรียน
เห็นคุณค่าและความส าคัญใน
การมีส่วนร่วมอนุรักษ์
วัฒนธรรมไทย  ภูมิปัญญาไทย 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
 
 

  
การสัมภาษณ์และฝึกปฏิบัติ
เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นใน
ชุมชนที่นักเรียนอาศัยอยู่  
สะดวกและปลอดภัยส าหรับ
นักเรียนในการลงพ้ืนที่   

 
4. เวลาที่ใช้ใน
การจัดกิจกรรม 

 
ก าหนดเวลาในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้          
2 ชั่วโมง  เพื่อให้ความรู้
พ้ืนฐานเกี่ยวกับการท า
โครงงาน  และให้
นักเรียนวางแผนการ
เขียนเค้าโครงโครงงาน
ก่อนลงมือปฏิบัติจริง 

การเขียนเค้าโครงโครงงานก่อน
ลงมือเก็บรวบรวมข้อมูลและฝึก
ปฏิบัติจริงจะช่วยให้นักเรียน
สามารถวางแผนการท างานใน
แต่ละข้ันตอนได้ในเวลาที่
ก าหนด 

 
การเขียนเค้าโครงโครงงาน
ก่อนลงมือปฏิบัติจริง  เพ่ือ
ประโยชน์ในการแบ่งเวลาใน
การท างานแต่ละขั้นตอนได้
อย่างเหมาะสม  และ
สามารถส่งงานได้ทันตาม
ก าหนดเวลา 
 

 
5. การวัดและ
ประเมินผล 

 
ก าหนดเกณฑ์การวัดและ
ประเมินผลให้สอดคล้อง
กับภาระงานและตัวชี้วัด 

 
การวัดและประเมินผลต้อง
สอดคล้องกับมาตรฐานและ
ตัวชี้วัดของหลักสูตร 

 
วางแผนติดตาม ประเมินผล
การท างานของนักเรียนเป็น
ระยะๆ อย่างต่อเนื่อง 

 
6. สื่อ 

 
ใช้ใบความรู้เรื่อง     ภูมิ
ปัญญาไทย ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น   และเอกสาร
ประกอบการท าโครงงาน  
เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้
เบื้องต้นก่อนการเขียน
เค้าโครงโครงงาน  

 
ก่อนที่นักเรียนจะลงมือปฏิบัติ
จริงในชุมชนที่ตนเองอาศัยอยู่ 
จ าเป็นต้องมีพ้ืนฐานความรู้
เกี่ยวกับ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
ขั้นตอนการท าโครงงาน 

 
การศึกษาข้อมูลและการวาง
แผนการท างานก่อน ลงมือ
ปฏิบัติจริง  เป็นการป้องกัน
และเป็นแนวทางในการ
แก้ไขปัญหาที่อาจเกิดข้ึนใน
ระหว่างการเก็บข้อมูลและ
ฝึกปฏิบัติ 

ความรู้        ครูมีความรู้เกี่ยวกับหลักสูตร มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด  หลักเกณฑ์การวัดและประเมินผล  
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน  ความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนที่นักเรียนอาศัยอยู่   
คุณธรรม      ครูมีความรับผิดชอบ  ใฝ่เรียนรู้  ความยุติธรรม  ความขยัน  อดทน  เมตตาต่อนักเรียน     
ความพอเพียง 
 
 



 2  ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียงอย่างไร  

 
พอประมาณ มีเหตุผล ภูมิคุ้มกันที่ดี 

1. การเลือกหัวข้อที่จะศึกษา
สอดคล้องความต้องการความสนใจ 
และบริบทของชุมชนที่ตนอาศัยอยู่ 
2. วางแผนการท างานได้เหมาะสม
กับศักยภาพของสมาชิกในกลุ่มและ
ระยะเวลาที่ก าหนด 
3. การน าทรัพยากรที่มีอยู่ใน
ท้องถิ่นมาใช้ในเกิด ประโยชน์ต่อ
การด าเนินชีวิตอย่างคุ้มค่า 
 

1. ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นสิ่งจ าเป็น
ที่ต้องร่วมกันอนุรักษ์ไว้ให้คงอยู่คู่
กับสังคมไทยสืบไป 
2. การเรียนรู้แบบโครงงานเป็น
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ได้ลงมือ
ปฏิบัติจริง  ได้รับประสบการณ์ตรง 
ก่อให้เกิดความรู้ที่คงทน    
3. ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นองค์
ความรู้ที่เป็นแบบอย่างของการ
ด าเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง  
ซึ่งสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

1. ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ
ตรงตามความถนัดและ
ความสามารถของสมาชิกในกลุ่ม 
2. วางแผนปฏิบัติงานตามข้ันตอน
ให้ทันตามก าหนดเวลาและใช้
งบประมาณท่ีอยู่อย่างคุ้มค่า  
เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
3.  รู้จักเลือกวิธีการในการอนุรักษ์
และเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่
เหมาะสมกับท้องถิ่นของตน 
 
4.  สามารถน าความรู้ที่ได้รับไป
ปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่าง
เหมาะสมกับตนเอง 
 

 

ด้านวัด อยู่อย่างพอเพียง...สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ 
วัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม 

 
ความรู้(K) 

ความรู้เกี่ยวกับโครงงาน 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ความรู้เกี่ยวกับการ
ใช้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นกับการ
ด าเนินชีวิตแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง
ในชุมชน 

1. ความรู้เกี่ยวกับ
การน าทรัพยากรที่
มีอยู่ในท้องถิ่นมา
ใช้ให้เกิดประโยชน์ 
2.ความรู้เกี่ยวกับ
วิธีการอนุรักษ์    
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ความรู้เกี่ยวกับ    ภูมิ
ปัญญาไทย         ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น และการ
ด าเนินชีวิตแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง 

 
 
ทักษะ(P) 

1. ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
2. วิเคราะห์ข้อมูล 

1. ท างานด้วย
กระบวนการกลุ่ม 
2. ด าเนินชีวิตอย่าง
พอเพียง 

มีส่วนร่วมอนุรักษ์
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

รู้จักการน า          ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นมาใช้
ด าเนินชีวิตอย่าง
พอเพียง 

   

ค่านิยม(A) 

คุณค่าของภูมิปัญญาที่มี
ในท้องถิ่น 

เกิดเจตคติที่ดีใน
การด าเนินชีวิต
แบบพอเพียงของ
ชุมชน 

เกิดจิตส านึกที่ดีใน
การอนุรักษ์  ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

1. มีความภาคภูมิใจใน
ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ตน
อาศัยอยู่ 
2. เห็นคุณค่าและ
ความส าคัญของการ
ด าเนินชีวิตแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง 



ความเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
............................................................................................................................. ....................................... 
........................................................................................... .........................................................................  
 
          ลงชื่อ........................................................................ 

                                                    (นายมานิต   เนตรพระ) 
                                                    หวัหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

                        วันที่..........เดือน............................พ.ศ................ 
 
ความเห็นของรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
............................................................................................................................. ....................................... 
........................................................................................... .........................................................................  
          
                 ลงชื่อ........................................................................... 
                         (นางจุฑามาศ   เวียงทอง) 
                                                 รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
                         วันที่.................เดือน............................พ.ศ................... 
 
 
บันทึกข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมาย 
............................................................................................................................. ....................................... 
........................................................................................... .........................................................................  
          
          ลงชื่อ.......................................................................  
                (นายสมใจ   วิเศษทักษิณ) 
                   ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองเรือวิทยา 
                   วันที่..................เดือน............................พ.ศ.................. 
  



บันทึกหลังการสอน 
ผลการสอน  จุดประสงค์การเรียนรู้ที่ 

1.  นักเรียนรู้และเข้าใจในความหมายประเภทของโครงงานได้อย่างถูกต้อง 
ได้ร้อยละ............จ านวนผู้เรียนที่รับการประเมินจ านวนทั้งหมด.........50............คน 

ผ่านเกณฑ์   ระดับ คิดเป็นร้อยละของผู้เรียนที่รับการประเมิน หมายเหตุ 
4     =    ดีมาก   
3     =    ดี   
2     =    ปานกลาง   
1     =    ปรับปรุง   

 

รายชื่อผู้เรียนที่ต้องปรับปรุง 
1.............................. 2..............................3. ................................4...............................5............................. 
6.............................. 7..............................8. ................................9...............................10........................... 
 

 วิธีด าเนินการ................................................................................................................................................. ........... 
.............................................................................................................. .................................................................... 
 

2. ปัญหา / อุปสรรค 
................................................................................................................................................................................... 
.................................................................... ............................................................................................................... 
 

3.  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
.................................................................... ............................................................................................................... 
................................................................. .................................................................................................................. 
 
       ลงชื่อ...................................................ผูส้อน 
                                                                                (นางอารีรัตน์  เสาวรัตนพงษ์) 
ข้อเสนอแนะของหัวหน้าสถานศึกษา หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมาย   (ตรวจ/นิเทศ/เสนอแนะ/รับรอง) 
 ..............................................................................................................................................  
                                                                                      ลงชื่อ...................................... 
                                                                                          (นายสุนทร  เข็มทอง) 
                       ผู้อ านวยการโรงเรียนสากเหล็กวิทยา 
 
 



ใบความรู้ที่  1 
เรื่อง ความหมายของโครงงาน 

 
 

ผลการเรียนรู้ : นักเรียนรู้และเข้าใจความหมายและประเภทของโครงงานได้ 
 

 
 
ความหมายของโครงงาน 

โครงงานหมายถึง กิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ศึกษาหาความรู้และลงมือปฏิบัติด้วยตนเองตาม
ความสามารถ ความถนัดและความสนใจ โดยอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หรือกระบวนการอ่ืนๆไปใช้ใน
การศึกษาหาค าตอบ ภายใต้การดูแลและให้ค าปรึกษาของที่ปรึกษาอย่างใกล้ชิดในเรื่องการเลือกหัวข้อที่จะศึกษา  
ค้นคว้า ด าเนินงานตามแผน ก าหนดขั้นตอนการด าเนินงานและการน าเสนอผลงาน ซึ่งอาจท าเป็นกลุ่มหรือรายบุคคล 
หลักการที่ส าคัญของกิจกรรมโครงงาน 

- เน้นการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
- ผู้เรียนเป็นผู้วางแผนในการศึกษาค้นคว้าเอง 
- ลงมือปฏิบัติเอง 
- น าเสนอโครงงานเอง 
- ร่วมก าหนดแนวทางวัดผลและประเมินผล 

จุดมุ่งหมายของการท าโครงงาน 
- เพ่ือให้ผู้เรียนได้ศึกษาข้อมูลจากแหล่งความรู้ต่างๆด้วยตนเอง 
- เพ่ือให้ผู้เรียนได้แสดงออกซ่ึงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
- เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เช่น รู้จักการท างานร่วมกับผู้อ่ืน มีความเชื่อมั่นในตนเองมีความ

รับผิดชอบ 
- เพ่ือให้ผู้เรียนใช้ความรู้และประสบการณ์เลือกท าโครงงานตามความสนใจ 
  



ใบความรู้ที่  2 
เรื่อง   ประเภทของโครงงาน 

 
 
ผลการเรียนรู้ : นักเรียนรู้และเข้าใจความหมายและประเภทของโครงงานได้ 
 
 
 
ประเภทของโครงงาน 
โครงงานแบ่งออกเป็น 4 ประเภทตามวัตถุประสงค์ดังนี้ 
1. โครงงานประเภททดลอง เช่น 

- การท ายาก าจัดศัตรูพืชจากสมุนไพร 
- การย้อมผ้าจากเปลือกไม้ชนิดต่าง ๆ 
- การควบคมุการเจริญเติบโตของพืชชนิดไม้ดัด 

2. โครงงานประเภทส ารวจรวบรวมข้อมูล 
- การส ารวจพืชสมุนไพรในท้องถิ่น 
- การส ารวจอาชีพในท้องถิ่น 
- การส ารวจการขายสินค้าในสหกรณ์ของโรงเรียน 
- การส ารวจแหล่งเรียนรู้ในชุมชน 

3. โครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์ 
- การประดิษฐ์เครื่องบินพลังยาง 
- การประดิษฐ์จรวดขวดน้ า 
- การประดิษฐ์ของช าร่วย    พานบายศรี    กระเป๋าจากซองกาแฟ  ฯลฯ 

4. โครงงานประเภททฤษฎี 
- เกษตรทางเลือกใหม่ 
- เทคนิคการแก้ปัญหาโจทย์ 
- เทคนิคคณิตคิดเร็ว 
- การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการถนอมอาหารและปรุงอาหาร 

 
  



 

ใบงานที่ 1 
เรื่อง ความหมายและประเภทของโครงงาน 

 
 
ผลการเรียนรู้ : นักเรียนรู้และเข้าใจความหมายและประเภทของโครงงานได้ 
ค าชี้แจง ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันระดมความคิดโดยการตอบค าถามและเขียนแผนผังความคิดเกี่ยวกับ
ความหมายและประเภทของโครงงาน ( 5 คะแนน ) 
 

ชื่อกลุ่ม…………………………………………………. 
 

สมาชิกในกลุ่ม 
1……………………………………………………………………………… 2…………………………….……...…………………………. 
3……………………………………………………………………………… 4…………………………….……...…………………………. 
5……………………………………………………………………………… 6…………………………….……...…………………………. 
7……………………………………………………………………………… 8…………………………….……...…………………………. 
9……………………………………………………………………………… 10…………………………….……...………………………… 
 
โครงงาน   หมายถึง 
............................................................................................................................. ................................................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
                                                              

 
 
 

                                                     ประเภทของโครงงาน                  
 
 
 
 



 

ใบเฉลย   เรื่อง ความหมายและประเภทของโครงงาน 
 
 
ผลการเรียนรู้ : นักเรียนรู้และเข้าใจความหมายและประเภทของโครงงานได้ 
  
  
                                                 
                                               แนวการตอบใบงาน 

  
  
โครงงาน   หมายถึง  
กิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ศึกษาหาความรู้และลงมือปฏิบัติด้วยตนเองภายใต้การดูแลและให้ค าปรึกษาของที่
ปรึกษาอย่างใกล้ชิด  

 
                                                              
                                                             การท ายาก าจัดศัตรูพืชจากสมุนไพร 
   

การควบคุมการเจริญเติบโตของพืชชนิดไม้ดัด        ประเภททดลอง           การย้อมผ้าจากเปลือกไม้ชนิดต่าง ๆ 
 
 เกษตรทางเลือกใหม่                                                          การส ารวจพืชสมุนไพรในท้องถิ่น 

               
           ประเภททฤษฎี                          ประเภทของโครงงาน                 ประเภทส ารวจรวบรวมข้อมูล 
           
            เทคนิคคณิตคิดเร็ว                                                              การส ารวจอาชีพในท้องถิ่น 
 
           การประดิษฐ์จรวดขวดน้ า               ประเภทสิ่งประดิษฐ์                การประดิษฐ์เครื่องบินพลังยาง 
       
                              การประดิษฐ์ของช าร่วย    พานบายศรี    กระเป๋าจากซองกาแฟ   
 
 
 
***ค าตอบอาจตอบได้หลากหลายตามดุลพินิจของครูผู้สอน 
 
  



แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม 
ใบงานที่   1   เรื่อง ความหมายและประเภทของโครงงาน 

โรงเรียนหนองเรือวิทยา อ าเภอหนองเรือ  จังหวัดขอนแก่น   สถานที่ปฏิบัติกิจกรรมห้องเรียน  434 
 

 

เลขที่ ชื่อ – สกุล 

การแสดงความ
คิดเห็น 

การรับฟัง
ความคิดเห็น

ของผู้อื่น 

ความร่วมมือ
ในการปฏิบัติ
กิจกรรมกลุ่ม 

ความตั้งใจใน
การท างาน 

ผลงานเป็นไป
ตาม

วัตถุประสงค์ 
รวม 
20 

คะแนน 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1                       
2                       
3                       
4                       
5                       
6                       
7                       
8                       
9                       
10                       
11                       
12                       
13                       
14                       
15                       
16                       
17                       
18                       
19                       
20                       
21                       
22                       
23                       
24                       
25                       
26                       
27                       
28                       
29                       
30                       
31                       
32                       
33                       
34                       
35                       
36                       
37                       
38                       
39                       
40                       
41                       
42                       



เลขที่ ชื่อ – สกุล 

การแสดงความ
คิดเห็น 

การรับฟัง
ความคิดเห็น

ของผู้อื่น 

ความร่วมมือ
ในการปฏิบัติ
กิจกรรมกลุ่ม 

ความตั้งใจใน
การท างาน 

ผลงานเป็นไป
ตาม

วัตถุประสงค์ 
รวม 
20 

คะแนน 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

43                       
44                       
45                       
46                       
47                       
48                       
49                       
50                       

 
ข้อเสนอแนะ................................................................................................................................................................ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……….. 
 

     ลงชื่อ.................................................ผู้ประเมิน 
                   (นางอารีรัตน์  เสาวรัตนพงษ์) 

                 
เกณฑ์การให้คะแนน     เกณฑ์การประเมิน   
ดีเยี่ยม  = 4    16 – 20    =  ระดับ   ดีมาก 
ด ี   = 3    11 – 15  = ระดับ   ด ี
พอใช้      = 2                6 – 10  = ระดับ   พอใช้ 
ปรับปรุง  = 1       1 – 5   = ปรับปรุง 
* เกณฑ์การผ่านคุณภาพ  ได้ระดับ    “ พอใช้ ”  ขึ้นไป 


