เล่มที่ 1 เรื่ อง รู้ จกั โครงงานทันใด 1

คำแนะนำกำรใช้ช ุดกิจกรรมโครงงำนเกษตร
“แปรรูปเห็ด รสเด็ด เพิ่มมูลค่ำ”
รำยวิชำ กำรเพำะเห็ดอย่ำงง่ำย รหัสวิชำ ง 20280
กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 2

ในการเรี ยนรู้ และปฏิบัติชุดกิ จกรรมโครงงานเกษตร “แปรรู ปเห็ด รสเด็ด เพิ่ม
มูลค่ า” รายวิชา การเพาะเห็ดอย่างง่าย รหัสวิชา ง 20280 กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี ชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2 นักเรี ยนสามารถศึกษาและปฏิบตั ิเอกสารชุด
กิจกรรมตามลาดับขันตอนได้
้
ดงั นี ้
1. ก่อนศึกษาชุดกิจกรรม ให้ นักเรี ยนทาแบบทดสอบก่อนเรี ยนจานวน 40 ข้ อซึง่ เป็ น
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนที่เป็ นภาพรวม
2. ศึ ก ษาผัง มโนทัศ น์ ชุด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ โครงงานเกษตร ซึ่ง แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง
โครงสร้ างของชุดกิจกรรมประกอบด้ วยชุดกิจกรรม จานวน 6 เล่มหรื อบันได 6 ขัน้ เพื่อให้
นักเรี ยนทราบถึงกระบวนการสร้ างสรรค์โครงงาน ความสัมพันธ์ เชื่อมโยงระหว่างเอกสารแต่
ละชุด ซึง่ มีเวลาเรี ยนรวม 20 ชัว่ โมง
3. ศึ ก ษาจุ ด ประสงค์ ก ารเรี ย นรู้ เพื่ อ ทราบว่ า นั ก เรี ย นจะมี ค วามรู้ และทั ก ษะ
ความสามารถเพียงใด เมื่อเรี ยนจบแต่ละชุดแล้ ว
4. ศึกษาสาระความรู้ คู่โครงงาน โดยอ่านจากเนื ้อหาและดูภาพประกอบให้ ละเอียด
และคิดวิเคราะห์ตามไปด้ วย นักเรี ยนอาจขีดเส้ นใต้ ใจความสาคัญไว้ เพื่อสรุ ปความได้ ง่าย
และนาไปปฏิบตั ิกิจกรรมได้ ถกู ต้ องและสอดคล้ องกับสาระความรู้
5. ก่อนปฏิบตั ิกิจกรรมให้ นกั เรี ยนศึกษาหลักเกณฑ์การให้ คะแนนของแต่ละกิจกรรม
เพื่อเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิกิจกรรมให้ สอดคล้ องกับเกณฑ์ และทาให้ ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรี ยนสูงขึ ้น
6. ปฏิบตั ิกิจกรรมไปตามลาดับโดยไม่ย้อนกลับมาเปิ ดเอกสารหาคาตอบ ดัง นันหาก
้
ยังไม่แน่ใจก็ไม่ควรรี บปฏิบตั ิกิจกรรม ควรอ่านสาระความรู้ หลายรอบและวิเคราะห์ วิจารณ์
ร่วมกับเพื่อนในกลุ่มให้ เกิดความคิดรวบยอดและให้ เข้ าใจบทเรี ยนได้ อย่างถ่องแท้
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7. เมื่อศึกษาและปฏิบตั ิกิจกรรมในแต่ละชุดได้ ครบถ้ วนแล้ วให้ นกั เรี ยนดูเฉลยแนว
คาตอบในภาคผนวกและให้ คะแนนตนเอง เพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒนาตนเองก่อนที่ครู จะ
เป็ นผู้ประเมินให้ คะแนนต่อไป
8. เมื่อศึกษาชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้ โครงงานเกษตรเสร็ จแล้ ว ครู จะแจกแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหลังเรี ยนจานวน 40 ข้ อ ให้ นกั เรี ยนทา โปรดทาด้ วยความตังใจ
้
และใช้ กระบวนการคิดวิเคราะห์เพื่อสิทธิประโยชน์ของนักเรี ยนเอง
อย่าลืมนะคะหากนักเรี ยนได้ เรี ยนรู้ และปฏิบตั ิกิจกรรมโครงงานอย่างจริ งจังมีความ
ซื่อสัตย์ และซื่อตรงแล้ ว ความสาเร็ จที่น่าภาคภูมิใจก็จะเป็ นของนักเรี ย นได้ อย่างแน่นอน
ครูขอเอาใจช่วยค่ะ
อัญชลี วุฒศิ ักดิ์
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ผังมโนทัศน์ช ุดกิจกรรมโครงงำนเกษตร
“แปรรูปเห็ด รสเด็ด เพิ่มมูลค่ำ”
รำยวิชำ กำรเพำะเห็ดอย่ำงง่ำย รหัสวิชำ ง 20280
กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 2

ทดสอบหลังเรี ยน
(1 ชั่วโมง)
เล่ มที่ 6 เรื่ อง
เลิศลา้ นาเสนอ
(3 ชั่วโมง)

เล่ มที่ 5 เรื่ อง
สืบสาน งานที่ทา
(3 ชั่วโมง)

ทดสอบก่ อนเรี ยน
(1 ชั่วโมง)

เล่ มที่ 1 เรื่ อง
รู้ จักโครงงานทันใด
(3 ชั่วโมง)
เล่ มที่ 2 เรื่ อง
เมื่อสงสัย จึงไปค้ นหา
(3 ชั่วโมง)

ช ุดกิจกรรมโครงงำนเกษตร
“แปรรู ปเห็ด รสเด็ด เพิ่มมูลค่ า”
รายวิชา การเพาะเห็ดอย่ างง่ าย
รหัสวิชา ง 20280
กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี
ชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 2
เวลา 20 ชั่วโมง

เล่ มที่ 4 เรื่ อง
ก้ าวไปกับเค้ าโครงงาน

(3 ชั่วโมง)

เล่ มที่ 3 เรื่ อง
นามาสร้ าง
แรงบันดาลใจ
(3 ชั่วโมง)
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จุดประสงค์กำรเรียนรูช้ ุดกิจกรรมโครงงำนเกษตร
“แปรรูปเห็ด รสเด็ด เพิ่มมูลค่ำ”
รำยวิชำ กำรเพำะเห็ดอย่ำงง่ำย รหัสวิชำ ง 20280
กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 2

เล่มที่ 1 เรือ่ ง รจ้ ู กั โครงงำนทันใด

1. อธิบายความหมายและความสาคัญของโครงงานได้ ( ความรู้ / คุณลักษณะ )
2. เขียนกระบวนการทาโครงงานได้ ( ความรู้ / ทักษะ / กระบวนการ )
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สำระสำคัญช ุดกิจกรรมโครงงำนเกษตร
“แปรรูปเห็ด รสเด็ด เพิ่มมูลค่ำ”
รำยวิชำ กำรเพำะเห็ดอย่ำงง่ำย รหัสวิชำ ง 20280
กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 2
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ขันตอนนี
้
้ผู้เรี ยนจะได้ ร้ ูจกั ความหมาย ความสาคัญของโครงงาน และ
กระบวนการในการทาโครงงาน เพื่อจะได้ เห็นประโยชน์ของการทาโครงงาน
โดยนักเรี ยนเป็ นผู้ศกึ ษา ค้ นคว้ า ดาเนินการวางแผน ออกแบบ อาศัยเครื่ องมือ
และวัสดุอปุ กรณ์ในการปฏิบตั ิ เพื่อให้ โครงงานสาเร็จ ซึง่ จะช่วยพัฒนาให้ นกั เรี ยน
คิดเป็ น ทาเป็ น และแก้ ปัญหาเป็ น ภายใต้ คาแนะนา การกระตุ้นความคิด กระตุ้น
การทางาน จากครูผ้ สู อนหรื อผู้เชี่ยวชาญ ครูผ้ ดู แู ลโครงงานจะอานวยความ
สะดวกในการทาโครงงาน ชี ้แนะแนวทางแก้ ปัญหาที่เกิดขึ ้นจากการทาโครงงาน
ตลอดจนติดตามการวัดและการประเมินผลโครงงานด้ วย
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เปิดตัว...ทีมงำน

1.
2.
3.
4.

หยก
: ด.ญ.ธัญวรัตน์ ฉ่ำทอง
ใบหม่อน : ด.ญ.ณัฏฐณิชำ เหมือนวงศ์ธรรม
แชมป์ : ด.ช.ชัยว ุฒิ ทูไ้ พเรำะ
เต้ย
: ด.ช.ภ ูวนำถ คฤห์ดี

เห็นทีมงานทัง้ สี่มีใครบ้าง
ใช้กระบวนการสร้างงานเหนือตารา

ทุกคนต่างทาหน้าที่ดีนกั หนา
เราซึ้งค่าโครงงานประสานใจ
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เล่ มที่ 1

เรือ่ ง รจ้ ู กั โครงงำนทันใด
1. โครงงำนคืออะไร สำคัญอย่ำงไร
เมื่อเราเกิดความสงสัย ในเรื่ องใดเรื่ องหนึง่ ....อาจทาให้ เกิดความวิตกกังวล
ต้ องการที่จะหาคาตอบให้ ได้
บางคนแสวงหาคาตอบด้ วยการไปถามผู้ร้ ู เช่น คุณครู คุณพ่อ คุณแม่ เป็ นต้ น
บางคนใช้ วิธีอ่านหนังสือที่มีเนื ้อหาเกี่ยวข้ อง
บางคนอาจไปสืบค้ นทางอินเตอร์ เน็ต
บางคนตัดสินใจทาการทดลองด้ วยตนเอง

ภาพที่ 1 ความสงสัย ก่อให้ เกิดการหาคาตอบ
ที่มา : ถ่ายภาพโดย นางอัญชลี วุฒิศกั ดิ์
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วิธีการค้ นหาคาตอบเหล่านี ้ หากนามารวมกันและมีขนตอนการด
ั้
าเนินงานอย่างเป็ น
ระบบที่เชื่อถือได้ เราเรี ยกว่า “ การทาโครงงาน ”
โครงงาน คือ งานวิจยั ชิ ้นเล็ก ๆ สาหรับนักเรี ยน เป็ นการแก้ ปัญหาหรื อหาคาตอบ
จากข้ อสงสัยโดยใช้ กระบวนการที่เชื่อถือได้ คือ “ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ “
หากเนื ้อหาหรื อข้ อสงสัยเป็ นไปตามรายวิชาใดจะเรี ยกว่า โครงงานในรายวิชานัน้ ๆ
ความสาคัญของโครงงาน การทาโครงงานนับว่ามีความสาคัญ หรื อมีประโยชน์
ต่อนักเรี ยน ได้ แก่
1. โครงงาน เป็ นงานวิจยั ชิ ้นเล็ก ๆ ซึง่ เป็ น “ ส่ วนหนึ่งของกระบวนการเรี ยนรู้ “
ตามที่บญ
ั ญัติไว้ ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 24 (5) ทาให้
นักเรี ยนได้ เรี ยนรู้ไปพร้ อมกับการศึกษาค้ นคว้ า ทดลอง เพื่อหาคาตอบอย่างเป็ นระบบเป็ น
“ กระบวนการทางปั ญญา “ ที่จะช่วยพัฒนาตัวเราให้ คิดเป็ น ทาเป็ น และแก้ ปัญหาเป็ น

ภาพที่ 2 กระบวนการเรี ยนรู้ด้วยโครงงาน เป็ น “กระบวนการทางปั ญญา”
ทาให้ สามารถคิดเป็ น ทาเป็ น และแก้ ปัญหาเป็ น
ที่มา : ถ่ายภาพโดย นางอัญชลี วุฒิศกั ดิ์
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2. ทาให้ นกั เรี ยนรู้ จกั ตอบปั ญหาโดยใช้ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ไม่เป็ นคนที่
หลงเชื่องมงายไร้ เหตุผล เช่น รุ่ นพี่หลอกให้ ลองสูบบุหรี่ เป็ นต้ น

ภาพที่ 3 การทาโครงงานจะช่วยให้ เป็ นคนที่มีเหตุผล ฉลาดและทันคน
ที่มา : ถ่ายภาพโดย นางอัญชลี วุฒิศกั ดิ์

3.
4.
5.
6.

ได้ ศกึ ษาค้ นคว้ า หาความรู้ในเรื่ องที่ตนสนใจได้ อย่างลึกซึ ้งกว่าการสอนของครู
ทาให้ นกั เรี ยนได้ แสดงความสามารถพิเศษของตนเอง
ทาให้ นกั เรี ยนสนใจเรี ยนในรายวิชานัน้ ๆ มากยิ่งขึ ้น
นักเรี ยนได้ ใช้ เวลาว่างให้ เป็ นประโยชน์
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เพื่อนๆ ลองอ่านเกณฑ์การให้คะแนนก่อนแล้ว
ค่อยทา กิจกรรมที่ 1 แล้วทากิจกรรม
โดยสรุปความหมาย และความสาคัญของ
โครงงาน ตัง้ ใจทานะคะ

เกณฑ์ การให้ คะแนนผลงานของนักเรี ยน
กิจกรรมที่ 1 เรื่ อง สรุปความหมาย ได้ เห็นคุณค่ า
หัวข้ อการประเมิน
ระดับคุณภาพ / คะแนน
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรั บปรุ ง
1. ความหมายของ
โครงงาน

2. ความสาคัญ /
คุณค่ าของ
โครงงาน

( 4 คะแนน ) ( 3 คะแนน )
อธิบาย
อธิบาย
ความหมายได้ ความหมายได้
ครอบคลุม
ครอบคลุม
สาระสาคัญทุก สาระสาคัญ
ประเด็นและ
เกือบทุก
มุง่ เน้ นการทา
ประเด็นและ
โครงงานโดยใช้ ระบุถึงการทา
กระบวนการ โครงงานโดยใช้
ทาง
กระบวนการ
วิทยาศาสตร์
ทาง
วิทยาศาสตร์
( 6 คะแนน ) ( 5 คะแนน )
อธิบาย
อธิบาย
ความสาคัญ
ความสาคัญ
และคุณค่าของ และคุณค่าของ
โครงงานได้
โครงงานได้
ชัดเจน
ชัดเจน
ครอบคลุม
ครอบคลุม
ประเด็นสาคัญ ประเด็นสาคัญ
อย่างน้ อย
อย่างน้ อย
5 ประเด็น
4 ประเด็น

( 2 คะแนน )
( 1 คะแนน )
อธิบาย
อธิบาย
ความหมายได้
ความหมาย
ครอบคลุม
ไม่ครอบคลุม
สาระสาคัญ
สาระสาคัญ
เป็ นส่วนใหญ่
แต่ไม่ระบุถึง
การทาโครงงาน
โดยใช้
กระบวนการ
ทาง
วิทยาศาสตร์
( 4 คะแนน ) ( 1-3 คะแนน )
อธิบาย
อธิบาย
ความสาคัญ ความสาคัญและ
และคุณค่าของ
คุณค่าของ
โครงงานได้
โครงงานได้ ไม่
ชัดเจน
ชัดเจน
ครอบคลุม
ครอบคลุม
ประเด็นสาคัญ ประเด็นสาคัญ
อย่างน้ อย
น้ อยกว่า
3 ประเด็น
3 ประเด็น
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กิจกรรมที่ 1
เรื่ อง สรุ ปความหมาย ได้ เห็นคุณค่ า

จุดประสงค์ การเรี ยนรู้ อธิบายความหมายและความสาคัญของโครงงานได้
( ความรู้ / คุณลักษณะ )
คาชีแ้ จง เมื่อนักเรี ยนศึกษาชุดกิจกรรมมาถึงขันตอนนี
้
้แล้ ว ให้ นกั เรี ยนเขียน
สรุปความหมาย และความสาคัญในคุณค่าของโครงงาน ด้ วยความคิดเห็นของตนเอง
ในช่องว่างข้ างล่างนี ้ ( 10 คะแนน )
ชื่อ-สกุล..........................................................................เลขที่....................ชัน...............
้
1. ความหมายของโครงงาน ( 4 คะแนน )
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
2. ความสาคัญ / คุณค่ าของโครงงาน ( 6 คะแนน )
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
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2. กระบวนการทาโครงงาน
ดังที่กล่าวมาแล้ วว่า กระบวนการของโครงงานเพื่อค้ นหาคาตอบนัน้ ใช้
“ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ “ ซึง่ เป็ นกระบวนการที่เป็ นระบบ น่าเชื่อถือ และสามารถ
นากระบวนการดังกล่าว ไปใช้ ในการศึกษาค้ นคว้ าได้ ทกุ รายวิชาและทุกเรื่ อง ซึง่ มี
กระบวนการตามลาดับดังนี ้
1. เมื่อนักเรี ยนเกิดปั ญหา
2. นักเรี ยนตอบปั ญหาชัว่ คราว ( ตังสมมุ
้ ติฐาน )
3. นักเรี ยนจะต้ องออกแบบการทดลอง เพื่อพิสจู น์ปัญหาว่าจริงหรื อไม่/เขียนเค้ าโครง
4. ทาการทดลอง หรื อศึกษาค้ นคว้ าเพื่อสรุปผล
5. สรุปผลการทดลอง
- ถ้ าคาตอบไม่ตรงกับสมมุติฐานที่ตงไว้
ั ้ ก็ตงสมมุ
ั ้ ติฐานใหม่และทาข้ อ 3 ข้ อ 4 จนเป็ นจริง
- เมื่อคาตอบตรงกับสมมุติฐาน ก็จะทาให้ ได้ ความรู้ใหม่ และเกิดคาถามใหม่
6. นาผลที่ได้ ไปใช้ ประโยชน์

ภาพที่ 4 กระบวนการทาโครงงาน จะนาไปสูก่ ารค้ นพบสิ่งที่ไม่คาดฝั นอยูเ่ สมอ และสามารถ
นาผลที่ได้ ไปใช้ ประโยชน์ได้ จริง
ที่มา : ถ่ายภาพโดย นางอัญชลี วุฒิศกั ดิ์
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สรุ ป : กระบวนการทาโครงงาน เป็ นแผนภาพอย่างง่าย ๆ
1.เมื่อนักเรียนเกิดปั ญญาหรื อข้ อสงสัย

2. ตอบปั ญหาชัว่ คราว
(กาหนดสมมุติฐาน)
(ถ้ าไม่มีการทดลองอาจไม่ทาก็
ได้ )
3. ออกแบบการทดลอง/ เขียนเค้ าโครง

ตังสมมุ
้ ติฐานใหม่

4. ทาการทดลอง / ศึกษาค้ นคว้ า

ผล ได้ คาตอบตรงกับ
สมมุติฐานได้ ความรู้
ใหม่และคาถามใหม่

5. สรุปผลการทดลอง /
การศึกษาค้ นคว้ า

6. นาผลที่ได้ ไปใช้ ประโยชน์
แผนภาพที่ 1 แสดงกระบวนการทาโครงงาน
ที่มา : ออกแบบโดย นางอัญชลี วุฒิศกั ดิ์

ผล ได้ คาตอบไม่ตรง
กับสมมุติฐาน
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ในการที่นกั เรี ยนจะทาโครงงานในรายวิชาใด นักเรี ยนเป็ นผู้ที่เลือกหัวข้ อที่จะศึกษา
ค้ นคว้ า ดาเนินการวางแผน ออกแบบ ประดิษฐ์ สารวจ ทดลอง เก็บรวบรวมข้ อมูล
รวมทังการแปรผล
้
สรุปผล และนาเสนอผลงานการศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง ครูที่ปรึกษา
เป็ นเพียงผู้ดแู ล ช่วยเหลือ และให้ คาปรึกษาเท่านัน้ หรื อกล่าวอีกนัยหนึง่ กิจกรรมที่จดั ว่า
เป็ นกิจกรรมโครงงานจะต้ องประกอบด้ วย
1. เป็ นกิจกรรมที่มีเนื ้อหาสาระตามรายวิชานัน้ ๆ
2. นักเรี ยนจะต้ องเป็ นผู้ริเริ่มและเลือกเรื่ องที่จะศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง ตามความ
สนใจ และระดับความสามารถของนักเรี ยนแต่ละวัย
3. เป็ นกิจกรรมที่จะใช้ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เข้ าไปช่วยในการศึกษาค้ นคว้ า
เพื่อตอบปั ญหาที่สงสัย
4. นักเรี ยนมีบทบาทในการเป็ นผู้วางแผนการศึกษาค้ นคว้ า ตลอดจนดาเนินงาน
เก็บรวบรวมข้ อมูลหรื อประดิษฐ์ คิดค้ น รวมทังแปรผล
้
สรุปผล และเสนอผลการศึกษา
ค้ นคว้ าด้ วยตนเอง โดยมีครูอาจารย์เป็ นที่ปรึกษาและช่วยเหลือเท่านัน้
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เพื่อนๆ ลองอ่านเกณฑ์การให้คะแนน
แล้วทากิจกรรมที่ 2 กันเลยค่ะ

เกณฑ์ การให้ คะแนนผลงานของนักเรี ยน
กิจกรรมที่ 2 เรื่ อง กระบวนการทาโครงงาน สืบสานนักคิด
หัวข้ อการประเมิน
ดีมาก

ระดับคุณภาพ/คะแนน
ดี
พอใช้

ปรั บปรุ ง

1.กระบวนการทา
โครงงาน

( 6 คะแนน )
( 5 คะแนน )
( 4 คะแนน )
เขียน
เขียน
เขียน
กระบวนการทา กระบวนการทา กระบวนการทา
โครงงานทัง้ 6 โครงงานทัง้ 5 ข้ อ โครงงานทัง้ 4
ข้ อ ได้ ถกู ต้ อง
ได้ ถกู ต้ องเป็ น
ข้ อ ได้ ถกู ต้ อง
ครบถ้ วนสมบูรณ์
ส่วนใหญ่
เป็ นบางส่วน

( 1-3 คะแนน )
เขียนกระบวนการ
ทาโครงงานต่ากว่า
4 ข้ อ และมีสว่ น
ใหญ่ที่ไม่ถกู ต้ อง

2.สรุปบทบาท
ของนักเรี ยนในการทา
โครงงาน

( 4 คะแนน )
( 3 คะแนน )
( 2 คะแนน )
สรุปบทบาทของ สรุปบทบาทของ สรุปบทบาทของ
นักเรี ยนได้
นักเรี ยนได้
นักเรี ยนได้
ถูกต้ อง
ถูกต้ อง
ถูกต้ อง
ตามลาดับ
ตามลาดับ 4 ข้ อ ตามลาดับ 3 ข้ อ
ทัง้ 5 ข้ อ

( 1 คะแนน )
สรุปบทบาทของ
นักเรี ยนได้ ถกู ต้ อง
ตามลาดับ
ต่ากว่า 3 ข้ อ
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กิจกรรมที่ 2
เรื่ อง กระบวนการทาโครงงาน สืบสานนักคิด
จุดประสงค์ การเรี ยนรู้ เขียนกระบวนการทาโครงงานได้ ( ความรู้ / ทักษะ /
กระบวนการ )
คาชีแ้ จง ให้ นกั เรี ยนสรุปกระบวนการทาโครงงานและเติมข้ อความลงใน
ช่องว่างให้ ถกู ต้ องและสมบูรณ์ ( 10 คะแนน )
ชื่อ-สกุล......................................................................................เลขที่...................ชัน..................
้

1. กระบวนการทาโครงงาน ( 6 คะแนน )
1........................................................................................................................
2........................................................................................................................
3........................................................................................................................
4........................................................................................................................
5........................................................................................................................
5.1.................................................................................................................
5.2.................................................................................................................
6........................................................................................................................
2. สรุ ปบทบาทของนักเรี ยนในการทาโครงงาน ( 4 คะแนน )
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
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บรรณานุกรม
กระทรวงศึกษาธิการ. ตัวชีว้ ัดและสาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ การ
งานอาชีพและเทคโนโลยีตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
พุทธศักราช 2551.กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชมุ นุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย
จากัด,2552.
ชนาธิป พรกุล . การออกแบบการสอน การบูรณาการการอ่ าน การคิดวิเคราะห์ และ
การเขียน. กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2552.
วิมลศรี สุวรรณรัตน์และคณะ . คู่มือการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน โดยการทา
โครงงาน.กรุงเทพฯ: สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) ,2545.
สมร เจนจิระ ภาษาพาสนุก. กรุงเทพฯ: บริษัทเป็ นภาษาและศิลปะ จากัด,2553.
อดุลย์ รัตนมัน่ เกษม.เพาะเห็ดขาย สร้ างอาชีพใหม่ เพิ่มรายได้ .กรุงเทพฯ: นานมีบ๊ คุ ส์
พับลิเคชัน่ ส์,2546.
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ภาคผนวก
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เฉลยแนวคำตอบกิจกรรมที่ 1
เรือ่ ง สร ุปควำมหมำย ได้เห็นค ุณค่ำ
จุดประสงค์ การเรี ยนรู้ อธิบายความหมายและความสาคัญของโครงงานได้
( ความรู้ / คุณลักษณะ )
คาชีแ้ จง เมื่อนักเรี ยนศึกษาชุดกิจกรรมมาถึงขันตอนนี
้
้แล้ ว ให้ นกั เรี ยนเขียน
สรุปความหมาย และความสาคัญในคุณค่าของโครงงาน ด้ วยความคิดเห็นของตนเอง ใน
ช่องว่างข้ างล่างนี ้ ( 10 คะแนน )
ความหมายของโครงงาน ( 4 คะแนน )
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
อยู่ในดุลยพินิจของผู้ประเมินซึง่ เป็ นไปตามเกณฑ์การให้ คะแนน
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
................................................................................
ความสาคัญ / คุณค่ าของโครงงาน ( 6 คะแนน )
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
อยู่ในดุลยพินิจของผู้ประเมินซึง่ เป็ นไปตามเกณฑ์การให้ คะแนน
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
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เฉลยแนวคำตอบกิจกรรมที่ 2
เรือ่ ง “กระบวนกำรทำโครงงำน สืบสำนนักคิด”
จุดประสงค์ การเรี ยนรู้ เขียนกระบวนการทาโครงงานได้ ( ความรู้ / ทักษะ /
กระบวนการ )
คาชีแ้ จง ให้ นกั เรี ยนสรุปกระบวนการทาโครงงานและเติมข้ อความลงใน
ช่องว่าง ให้ ถกู ต้ องและสมบูรณ์ ( 10 คะแนน )
กระบวนการทาโครงงาน ( 6 คะแนน )
1. นักเรี ยนเกิดปั ญหา
2. นักเรี ยนตอบปั ญหาชัว่ คราว ( ตังสมมุ
้ ติฐาน )
3. นักเรี ยนออกแบบการทดลอง เพื่อพิสจู น์ปัญหาว่าจริงหรื อไม่ / เขียนเค้ าโครง
4. ทาการทดลอง หรื อศึกษาค้ นคว้ าเพื่อสรุปผล
5. สรุปผลการทดลอง
5.1 ถ้ าคาตอบไม่ตรงสมมุติฐาน ก็ตงสมมุ
ั ้ ติฐานใหม่ และทาข้ อ3,4ใหม่จนเป็ นจริง
5.2 เมื่อคาตอบตรงกับสมมุติฐาน ก็จะได้ ความรู้ใหม่ และเกิดคาถามใหม่
6. นาผลที่ได้ ไปใช้ ประโยชน์
สรุ ปบทบาทของนักเรี ยนในการทาโครงงาน ( 4 คะแนน )
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
อยู่ในดุลยพินิจของผู้ประเมินซึง่ เป็ นไปตามเกณฑ์การให้ คะแนน
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
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