
 
 
 
 
 
 
 

การพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเขียนรายงานการศึกษาค้นคว้า  ส าหรับนักเรียน        
ช้ันประถมศึกษาปีที ่ 3  ด้วยวธีิการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 

 
 
 
 
 

โดย 
นางสาวอ าภาพร    ระนาฏศิลป์ 

 
 
 
 
 

 
วทิยานิพนธ์นีเ้ป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลกัสูตรปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวชิาการสอนภาษาไทย 
ภาควชิาหลกัสูตรและวธีิสอน 

บัณฑิตวทิยาลยัมหาวิทยาลยัศิลปากร 
ปีการศึกษา  2554 

ลขิสิทธ์ิของบัณฑิตวิทยาลยั   มหาวทิยาลัยศิลปากร 
 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



การพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเขียนรายงานการศึกษาค้นคว้า  ส าหรับนักเรียน        
ช้ันประถมศึกษาปีที ่ 3  ด้วยวธีิการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

โดย 
นางสาวอ าภาพร    ระนาฏศิลป์ 

 
 
 
 
 
 
 

 
วทิยานิพนธ์นีเ้ป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลกัสูตรปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวชิาการสอนภาษาไทย 
ภาควชิาหลกัสูตรและวธีิสอน 

บัณฑิตวทิยาลยัมหาวิทยาลยัศิลปากร 
ปีการศึกษา  2554 

ลขิสิทธ์ิของบัณฑิตวิทยาลยั   มหาวทิยาลัยศิลปากร 
 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



THE  DEVELOPMENT  OF  LEARNING ACHIEVEMENT  ON  REPORT  WRITING OF  
THE THIRD GRADE STUDENTS  THROUGH THE  LEARNING PROJECT  APPROACH 

 
 
 
 
 
 
 
 

By 
 

Ampaporn    Ranatsilp 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree 
MASTER OF EDUCATION 

Department of Curriculum and Instruction 
Graduate School 

SILPAKORN UNIVERSITY 
2011 

 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัศิลปากร  อนุมติัให้วิทยานิพนธ์เร่ือง “การพฒันาผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเขียนรายงานการศึกษาคน้ควา้  ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  3  ดว้ยวิธีการจดัการ
เรียนรู้แบบโครงงาน”  เสนอโดย  นางสาวอ าภาพร  ระนาฏศิลป์  เป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตาม
หลกัสูตรปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาการสอนภาษาไทย 
 

 

                                                                                  
……........................................................... 

                                                                      (ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ปานใจ  ธารทศันวงศ)์ 
         คณบดีบณัฑิตวทิยาลยั 

                                                                       วนัท่ี..........เดือน.................... พ.ศ........... 
 
อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ 
 1. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. บุษบา  บวัสมบูรณ์  
 2. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. มีชยั  เอ่ียมจินดา   
 3. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ไชยยศ ไพวทิยศิริธรรม  
 

 คณะกรรมการตรวจสอบวทิยานิพนธ์ 
 
.................................................... ประธานกรรมการ 
(ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.กรภสัสร  อินทรบ ารุง) 
............/......................../.............. 
 
.................................................... กรรมการ              .................................................... กรรมการ          
(ศาสตราจารยพ์ิเศษ  กาญจนา  คุณารักษ)์                (ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. บุษบา  บวัสมบูรณ์) 
............/......................../..............                              ............/......................../.............. 
 
.................................................... กรรมการ              .................................................... กรรมการ 
(ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. มีชยั  เอ่ียมจินดา)             (ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ไชยยศ ไพวทิยศิริธรรม)                                   
............/......................../..............                     ............/......................../.............. 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



ง 

 

50255306 : สาขาวชิาการสอนภาษาไทย 

ค าส าคญั : การพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรู้การเขียนรายงานการศึกษาคน้ควา้, โครงงาน 

         อ าภาพร  ระนาฎศิลป์ :  การพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเขียนรายงานการศึกษาคน้ควา้ ส าหรับ

นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  3  ดว้ยวธีิการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน.  อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ :  ผศ. ดร. 

บุษบา  บวัสมบูรณ์,  ผศ. ดร.มีชยั  เอ่ียมจินดา  และผศ. ดร. ไชยยศ ไพวทิยศิริธรรม.  223  หนา้. 

         การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์เพื่อ 1) เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเขียนรายงานการศึกษาคน้ควา้

ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  3  ก่อนเรียนและหลงัเรียนดว้ยวิธีการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน  2) ศึกษา

ความสามารถในการท าโครงงานส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  3  ดว้ยวิธีการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน 

3) ศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  3  ท่ีมีต่อวธีิการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน กลุ่มตวัอยา่งท่ี

ใชใ้นการวิจยัเป็นนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  โรงเรียนวดัธรรมศาลา (หลวงพ่อนอ้ยอุปถมัภ์)   อ าเภอเมือง 

จงัหวดันครปฐม  ท่ีเรียนอยูใ่น ภาคเรียนท่ี  2  ปีการศึกษา  2554  จ านวน  35  คน โดยวิธีสุ่มอยา่งง่าย  ใชเ้วลาใน

การทดลอง 2 สปัดาห์ สปัดาห์ละ 5 ชัว่โมง  รวมทั้งหมด 10 ชัว่โมง เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั  คือ  แผนการจดัการ

เรียนรู้โดยวิธีโครงงาน  แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้การเขียนรายงานการศึกษาคน้ควา้   แบบ

ประเมินความสามารถในการท าโครงงานของนักเรียน  และแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชั้ น

ประถมศึกษาปีท่ี  3  ท่ีมีต่อวิธีการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน  การวิเคราะห์ขอ้มูลใชค้่าเฉล่ีย  (X ) ค่าส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)   ค่าสถิติทดสอบที  แบบไม่เป็นอิสระต่อกนั  (t-test  Dependent)  และการวิเคราะห์

เน้ือหา (Content  Analysis) 

         ผลการวจิยัพบวา่ 

         1.   ผลสมัฤทธ์ิทางการเขียนรายงานการศึกษาคน้ควา้ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  3 หลงัเรียน

ดว้ยวธีิการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน สูงกวา่ก่อนเรียน  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

          2.   นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 มีความสามารถในการท าโครงงาน  หลงัเรียนดว้ยวิธีการจดัการ

เรียนรู้แบบโครงงานอยูใ่นระดบัดี   

        3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  มีความคิดเห็นต่อวิธีการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน โดย

ภาพรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก 
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50255306  :  MAJOR : TEACHING THAI LANGUAGE 

Keywords :  LEARNING ACHIEVEMENT  ON  REPORT  WRITING,   PROJECT  APPROACH. 

         AMPAPORN  RANATSILP : THE  DEVELOPMENT  OF  LEARNING ACHIEVEMENT  ON  

REPORT  WRITING OF  THE THIRD GRADE STUDENTS  THROUGH THE  LEARNING PROJECT  

APPROACH.  THESIS ADVISORS : ASST.PROF. BUSABA BUASOMBOON, Ph.D. ASST.PROF. 

MEECHAI IEMJINDA, Ph.D. AND  ASST.PROF. CHAIYOS   PAIWITHAYASIRITHAM, Ed.D. 223  pp. 

         The  purpose  of   this  research  were  1)  to  compare the development of  learning 

achievement   on  Report  writing   of  before  and  after  experiment by using project  approach  2) to 

study students’ ability on a project work. 3) to study  the opinions  of  student about using project  

method  teaching  of  the third  grade  student from  Wat  Thammasala  School. The sample  of  this 

research were 35 students  from  of  the third  grade student Wat Thammasala  School, Amphoe  

Mueang, Nakhonpathom Province in  academic year 2011. The  schools  representatives  gained  by  

Simple Random Sampling from drawing lots.  The duration of  the  experiment  was  2 hours /a week  

for 10 hours.  The  research  instruments  were  lesson  plans  by using project  approach,  the 

achievement test  and  questionnaire  for  investigating  the  opinion  of  student   by using  project  

approach  teaching.  Data  were  analyzed  by  frequencies, mean,  standard  deviation  and  t – test 

Dependent  and  content analysis. 

         The  research  result  of  this  study  were  : 

         1)  There  was  a  significant  different  between  writing  skill  report of  the study of   the 

third  grade students  at  the .05  level, which  after  study  higher  than  before  study. 

         2)  The  students  have the ability to work on a project were at a good level. 

         3)  The students’ opinions  on   project  approach were  at high  level. 
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ท่ีให้ค  าแนะน าขั้นตอนในการท าวิทยานิพนธ์เล่มน้ี ขอขอบคุณนางสาวแวยามีล๊ะ  อีแมลอดิง ท่ีช่วย
สืบคน้ขอ้มูล  และเจา้หนา้ท่ีภาควิชาหลกัสูตรและวิธีสอน  ทุกท่านที่ให้ก าลงัใจและการช่วยเหลือ 
และขอขอบคุณ นายภูริชยั  ชยัศร ท่ีอยู่เคียงขา้งและเป็นก าลงัใจคอยช่วยเหลืออยู่เสมอจนสามารถ
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บทที ่ 1 
บทน ำ 

 
ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 ภาษาไทยเป็นเอกลกัษณ์ประจ าชาติ  เป็นสมบติัทางวฒันธรรม  อนัก่อให้เกิดความเป็น
เอกภาพ  และเสริมสร้างบุคลิกภาพของคนในชาติให้มีความเป็นไทย  เป็นเคร่ืองมือในการ
ติดต่อส่ือสารเพื่อสร้างความเข้าใจและความสัมพนัธ์อันดีต่อกัน  ท าให้สามารถประกอบกิจ     
ธุรการงาน  การด ารงชีวิตร่วมกันในสังคมประชาธิปไตยอย่างสันติสุข  และเป็นเคร่ืองมือใน       
การแสวงหาความรู้  ประสบการณ์จากแหล่งขอ้มูลสารสนเทศต่าง ๆ เพื่อพฒันาความรู้  ความคิด  
วิเคราะห์วิจารณ์  และสร้างสรรค์ให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงทางสังคม  ความก้าวหน้าทาง
วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  ตลอดจนน าไปใช้ในการพฒันาอาชีพให้มีความมัน่คงทางสังคมและ
เศรษฐกิจ  นอกจากน้ียงัเป็นส่ือท่ีแสดงออกถึงภูมิปัญญาของบรรพบุรุษดา้นวฒันธรรม  ประเพณี  
ชีวทศัน์  โลกทศัน์  และสุนทรียภาพ  โดยบนัทึกไวเ้ป็นวรรณคดีและวรรณกรรมล ้าค่า  ภาษาไทย 
จึงเป็นสมบติัของชาติควรแก่การเรียนรู้เพื่ออนุรักษ์  และสืบสานให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป    
(กรมวชิาการ 2544 : 3) 
 จากความส าคญัของภาษาไทยดงักล่าวกระทรวงศึกษาธิการ  ซ่ึงมีหนา้ท่ีในการจดัการศึกษา
ให้แก่เยาวชนของชาติ  จึงได้ก าหนดให้วิชาภาษาไทยเป็นสาระการเรียนรู้ท่ีสถานศึกษาตอ้งจดั   
การเรียนการสอนเพื่อสร้างพื้นฐานความคิด  พื้นฐานในการด ารงชีวิตให้มีคุณภาพและเป็นกลยุทธ์
ในการแกปั้ญหาและวิกฤตของชาติในทุกระดบัการศึกษา  โดยในหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน  พุทธศกัราช  2551   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ไดก้ าหนดทกัษะการเรียนภาษาไทย  
โดยเนน้ใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้ทั้ง 5 สาระ  คือ  สาระการอ่าน  สาระการเขียน  สาระการฟัง  การดู  และ
การพูด  สาระหลกัการใช้ภาษาไทย  และสาระวรรณคดีและวรรณกรรมอย่างสัมพนัธ์กนั  เพราะ
ภาษาไทยเป็นเคร่ืองมือของคนในชาติ  เพื่อการส่ือสารท าความเขา้ใจกนั  และการใชภ้าษาในการ
ประกอบกิจกรรมทั้ งส่วนตัว  ครอบครัว  กิจกรรมทางสังคม  ประเทศชาติ  ดังนั้ นการเรียน
ภาษาไทยจึงตอ้งเรียนรู้  ฝึกฝนให้เกิดทกัษะท่ีถูกตอ้งและเกิดความช านาญในการใช้ภาษาเพื่อการ
ส่ือสาร   นอกจากน้ีหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศกัราช  2551  ยงัได้ก าหนด
คุณภาพของผูเ้รียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  เม่ือเรียนจบหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 3 แลว้ ผูเ้รียนตอ้งมีความรู้ความสามารถ  ดงัน้ี  ประการแรกสามารถอ่านออกเสียง 
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ค าไดถู้กตอ้งคล่องแคล่ว   เขา้ใจความหมายของค า  และขอ้ความท่ีอ่าน  และมีมารยาทในการอ่าน   
ประการท่ีสองมีทกัษะในการคดัลายมือตวับรรจงเต็มบรรทดั  เขียนบรรยาย  บนัทึกประจ าวนั  
เขียนจดหมายลาครู   เขียนเร่ืองเก่ียวกบัประสบการณ์  เขียนเร่ืองตามจินตนาการและมีมารยาทใน
การเขียน  ประการท่ีสามสามารถเล่ารายละเอียดและบอกสาระส าคญัเก่ียวกบัเร่ืองท่ีฟังและดู   พูด
ส่ือสารไดอ้ย่างถูกตอ้ง  และมีมารยาทในการฟัง  ดู  และพูด  ประการท่ีส่ีสามารถสะกดค าและ
เขา้ใจความหมายของค าและเลือกใช้ภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถ่ินได้เหมาะสมกบักาลเทศะ  
และประการสุดทา้ยมีความเขา้ใจและสามารถสรุปขอ้คิดท่ีไดจ้ากการอ่านวรรณคดีและวรรณกรรม
เพื่อน าไปใชใ้นชีวติประจ าวนั  (กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวชิาการ 2551 : 1-3)   
  สาระการเขียน  มีความส าคญัไม่ยิ่งหยอ่นไปกวา่สาระอ่ืน ๆ เน่ืองจากการเขียนเป็นทกัษะ
ทางการแสดงออกท่ีส าคญัแทนการพดู  เพราะก่อนท่ีจะเขียนไดผู้เ้ขียนตอ้งสามารถฟังไดแ้ละพูดได้
อย่างดี  การเขียนจึงเป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารท่ีคงทนถาวรสามารถก าหนดความเขา้ใจใช้แทน
ค าพดูในการส่ือสาร  และสามารถใชเ้ป็นหลกัฐานในการอา้งอิงไดท้ั้งอดีตรวมถึงปัจจุบนั  เน่ืองจาก
เป็นหลกัฐานท่ีคงทน  ตรวจสอบได ้ หากมีการเก็บรักษาสภาพนั้นไว ้(นภดล จนัทร์เพญ็ 2539 : 91)  
สนิท  สัตโยภาส (2545 : 142) ไดก้ล่าวในท านองเดียวกนัวา่  ทกัษะการเขียนเป็นทกัษะท่ียุ่งยาก
ซับซ้อนกว่าทกัษะอ่ืน ๆ  เพราะผูท่ี้จะเขียนได้ดีจะตอ้งเป็นผูท่ี้ฟังมาก  อ่านมาก  มีความรู้  และ
ประสบการณ์กวา้งขวาง  พร้อมทั้งยงัสามารถเลือกใชถ้อ้ยค า  ส านวนมาเรียบเรียงเป็นภาษาเขียนได้
ถูกตอ้งและสละสลวย ทกัษะการเขียนจะเกิดมีในบุคคลใด ๆ ได้ บุคคลนั้นจะตอ้งใช้เวลาในการ
ฝึกฝนอยา่งสม ่าเสมอ 
 การเขียนถือเป็นเคร่ืองมือแสดงออกซ่ึงความรู้  ความคิด  ความรู้สึก  และจินตนาการของ
มนุษย ์ ทั้งเร่ืองในอดีต  ปัจจุบนั  และอนาคต  เป็นเคร่ืองมือส าคญัทางวฒันธรรมท่ีถ่ายทอดมรดก
ทางสติปัญญาของมนุษย ์ อนัสะทอ้นความเจริญหรืออารยธรรมของมนุษยแ์ต่ละยุคสมยัไดท้างหน่ึง
(ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2550 : 3) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของอุบล เทศทอง 
(2551 : 181) ท่ีไดก้ล่าวไวว้า่ การเขียนเป็นการส่ือสารดว้ยตวัอกัษรเพื่อถ่ายทอดความรู้  ความคิด  
อารมณ์  ความรู้สึก  ประสบการณ์  ข่าวสารและจินตนาการจากผูเ้ขียนไปสู่ผูอ่้าน  ส าหรับปรียา 
หิรัญประดิษฐ์ (2535 : 68) ไดเ้สนอแนวคิดว่า การเขียนตอ้งค านึงถึงผูอ่้านว่ามีพื้นฐานความรู้  
ความคิดเป็นอย่างไร  ควรเขียนอย่างไร  จึงจะเกิดผลตามความประสงค์  ต่อจากนั้นจึงก าหนด
รูปแบบ  วิธีการเขียน  การใช้ภาษาและเน้ือหาท่ีเหมาะสมกับผูอ่้าน  การเขียนจึงจะประสบ
ความส าเร็จตามความตั้งใจ   
 ทกัษะการเขียนเป็นทกัษะท่ีส าคญัและจ าเป็นต่อมนุษย ์ หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน  พุทธศกัราช  2551  จึงไดก้ าหนดให้มีสาระการเขียน  ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
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มาตรฐานของสาระท่ี  2  การเขียน ท2.1  ก าหนดใหผู้เ้รียนใชก้ระบวนการเขียน  เขียนส่ือสาร  เขียน
เรียงความ  ย่อความ  และเขียนเร่ืองราวในรูปแบบต่าง ๆ  เขียนรายงานขอ้มูลสารสนเทศและ
รายงานการศึกษาคน้ควา้อยา่งมีประสิทธิภาพ  (กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวชิาการ 2551 : 2)   
 จากรายงานการสอบประเมินคุณภาพการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกัน
คุณภาพผูเ้รียน (NT: National  Test) ปีการศึกษา 2551 - ปีการศึกษา 2553  ของนกัเรียนระดบัชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 3 สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม  เขต 1 พบวา่  ผลการ
ประเมินกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  สาระการเขียน ของนกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 
โรงเรียนวดัธรรมศาลา (หลวงพ่อนอ้ยอุปถมัภ)์ ในปีการศึกษา 2551  มีคะแนนเฉล่ียร้อยละ 35.34   
ปีการศึกษา  2552  มีคะแนนเฉล่ียร้อยละ  47.47 และปีการศึกษา  2553  มีคะแนนเฉล่ียร้อยละ  
54.52  ดงัตารางท่ี 1 
 
ตารางท่ี 1  ผลการสอบประเมินคุณภาพการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกนัคุณภาพ 
     ผูเ้รียน (NT: National  Test)  รายวชิาภาษาไทย  มาตรฐานการเรียนรู้ ท 2.1 การเขียน 
     ของนกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี  3 โรงเรียนวดัธรรมศาลา (หลวงพอ่นอ้ยอุปถมัภ)์ 
       ปีการศึกษา  2551 - ปีการศึกษา  2553   
 

ปีกำรศึกษำ จ ำนวนผู้เข้ำสอบ คะแนนเต็ม คะแนนเฉลีย่ 
2551 65 6 35.34    
2552 66 6 47.47 
2553 70 6 54.52 

 
ท่ีมา : ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1, รายงานผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  ปีการศึกษา  2551 - ปีการศึกษา  2553   
 
 ดงัจะเห็นไดว้า่คะแนนเฉล่ียของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   โดยเฉพาะสาระการเขียน
นั้นมีคะแนนอยูใ่นเกณฑค์่าเฉล่ียต ่ากวา่มาตรฐานและไม่น่าพึงพอใจ  เม่ือเทียบกบันโยบายของกลุ่ม
โรงเรียนโซนคุณภาพบูรพาศึกษา  สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1  
ไดแ้ก่  โรงเรียนอนุบาลนครปฐม  โรงเรียนวดัพระประโทนเจดีย ์ โรงเรียนบา้นมาบแค  โรงเรียน
วดัพะเนียงแตก  โรงเรียนวดัสามควายเผือก  โรงเรียนวดัตากอ้ง  โรงเรียนบา้นรางมะเด่ือ  โรงเรียน
บา้นล าท่าโพ  โรงเรียนบา้นตน้ส าโรง  โรงเรียนวดัดอนยายหอม    โรงเรียนวดัดอนขนาก  และ
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โรงเรียนวดัธรรมศาลา (หลวงพ่อน้อยอุปถมัภ์)  และนโยบายของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม  เขต 1 ไดร่้วมกนัก าหนดเกณฑ์สาระการเขียนไวว้า่ควรมีคะแนนเฉล่ียไม่ต ่า
กวา่ร้อยละ 50  

ผลการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้น ป.3 ในปีการศึกษา 2551 ทั่ว
ประเทศ  จ านวน  782,284  คน  จาก 31,269 โรงเรียน พบว่า  ด้านการเขียน อยู่ในเกณฑ์ต้อง
ปรับปรุง  82,391  คน หรือร้อยละ 10.53 และเขียนไม่ได้  จ  านวน 45,477 คน ร้อยละ 5.81 
(สมเกียรติ ชอบผล, 2552) ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไดเ้ก็บขอ้มูลและวิเคราะห์
ถึงสาเหตุท่ีเด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ไดน้ั้น พบว่ามาจาก 4  สาเหตุใหญ่ คือ 1)  ปัญหาครอบครัว
ยากจน เด็กตอ้งขาดเรียนบ่อย ๆ จนเวลาเรียนไม่ครบ  2)  ปัญหาเด็กไม่ไดพู้ดภาษาไทยท่ีบา้น  3)  มี
ปัญหาการเรียนรู้ ซ่ึงมีประมาณร้อยละ  5-6   บางโรงเรียนอาจมีมากกวา่น้ี  และ 4)  ปัญหาเด็กเม่ือ
อยู่ในโรงเรียนท่ีมีครูไม่เพียงพอหรือขาดแคลนครู (กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา, 2550)  นอกจากน้ี  
จากการประเมินคุณภาพมาตรฐานสถานศึกษาภายนอกของ ส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (สมศ.)ในรอบสอง (พ.ศ.2549-2551) จากทัว่ประเทศ  พบวา่ นกัเรียนในระดบั
ประถมศึกษาถึงมธัยมศึกษา มีปัญหาเร่ืองการอ่านออกเขียนได้ โดยพบว่าโรงเรียนหลายแห่ง
นกัเรียนมีการเขียนค าภาษาไทยผดิ การเรียงรูปประโยคไม่ถูกตอ้ง ท าให้ขอ้ความท่ีเขียนไม่สามารถ
ส่ือความหมายได ้ (ฟาฏินา  วงศ์เลขา, 2552)  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัขอ้มูลของการสัมมนาทางวิชาการ
เร่ืองปัญหาการเรียนการสอนและการใชภ้าษาไทยในปัจจุบนั พ.ศ. 2551 ของส านกังานบริหารและ
พฒันาองค์ความรู้  (องค์การมหาชน) หรือ สบร. ท่ีพบว่าปัจจุบนัเด็กไทยส่วนใหญ่เรียนจบชั้น
ประถมศึกษา  แต่ยงัอ่านภาษาไทยไม่คล่อง  สะกดค า  ไม่แม่น  จึงส่ือสารความหมายท่ีลึกซ้ึงไม่ได ้ 
ส่งผลให้สมองขาดฐานขอ้มูลเบ้ืองตน้ ในการคิดเช่ือมโยงและต่อยอดไปสู่การเรียนรู้ศาสตร์อ่ืนได้
อยา่งไม่มีประสิทธิภาพ (ฐนิธ กิตติอ าพน,  2552)  ส่ิงท่ีน่าเป็นห่วงคือ การใชภ้าษาไทยไม่ถูกตอ้งใน
วยัเด็กจะส่งผลกระทบต่อการเรียนหนงัสือในระดบัสูงข้ึนไป เพราะไม่สามารถเรียบเรียงขอ้ความ
หรือเขียนเร่ืองราวยาว ๆ ได ้และใชข้อ้ความไม่สมบูรณ์ แต่ละประโยคไม่ปะติดปะต่อกนั กระโดด
ขา้มไปขา้มมา คนอ่านก็ไม่เข้าใจว่าเราตอ้งการส่ือสารอะไร และมีปัญหาการเรียนในท่ีสุด                            
(วินัดดา ปิยะศิลป์, 2552)  นอกจากน้ี ดวงใจ  ไทยอุบุญ  (2543 : 9) ได้กล่าวว่า  การเขียนตวั
พยญัชนะไทยของเด็กนกัเรียนในปัจจุบนัยากแก่การอ่าน  ตวัพยญัชนะไทยบางตวัเขียนไม่มีส่วนหวั
และส่วนหาง  การใช้ค  า กลุ่มค า  และส านวนผิด  การใชป้ระโยคผิด  การสะกดการันตผ์ิด  การใช้
เคร่ืองหมายวรรคตอนผิด  และการใช้อกัษรย่อผิด และอจัฉรา ชีวพนัธ์ (2548 : 1)  ได้กล่าวว่า  
ปัญหาการเขียนท่ีพบบ่อยคร้ังก็คือ  การสะกดค าผิด  การใช้ภาษาสแลง  การเขียนวรรณยุกต์ผิด  
และการเขียนดว้ยลายมืออ่านยาก  เป็นตน้   
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จากปัญหาการเขียนดงักล่าวขา้งตน้และประสบการณ์ของผูว้ิจยัท่ีสอนภาษาไทยในระดบั
ประถมศึกษา  สรุปปัญหาการเขียนของนกัเรียนไดว้่า  ปัญหาการเขียนอกัขรวิธี  ได้แก่  นักเรียน
เขียนสะกดค าผิด  วางวรรณยุกต์ผิดท่ี  การใช้ประโยคและค าเช่ือมผิด  เขียนตวัพยญัชนะไทย       
บางตวัเขียนไม่มีส่วนหัวและส่วนหาง  ไม่สามารถเรียบเรียงขอ้ความหรือเขียนเร่ืองราวยาว ๆ ได ้
เขียนส่ือความไม่ชดัเจน  เขียนเร่ืองไม่สัมพนัธ์กบัช่ือเร่ือง  เป็นตน้   อีกปัญหาคือการเขียนรายงาน      
ซ่ึงสุกญัญา   ศรีสืบสาย  (2543 : 9)  ไดก้ล่าวถึงปัญหาท่ีพบเม่ือนกัเรียนไดรั้บมอบหมายให้ไปศึกษา
คน้ควา้และเขียนรายงานว่า  นกัเรียนส่วนใหญ่จะใช้วิธีการลอกหรือถ่ายเอกสารทนัทีท่ีคน้พบใน
เล่มแรก  นกัเรียนขาดทกัษะในการสรุปและย่อความ  ไม่รู้จกัการเปรียบเทียบสารสนเทศท่ีไดจ้าก
แหล่งต่าง ๆ  จึงไม่อาจอภิปรายขอ้มูลหลากหลายท่ีได้จากการคน้ควา้  และไม่สามารถน าเสนอ
สาระความรู้ใหน่้าสนใจ    ทั้งน้ีอาจจะมีสาเหตุมาจากการจดักิจกรรมการเรียนการสอนไม่น่าสนใจ
ไม่เหมาะสมกบัเน้ือหาและวยัของผูเ้รียน  นอกจากน้ี ดารณี  ศกัด์ิศิริผล (2552 : ก) ไดก้ล่าวว่า
สาเหตุส าคญัของปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได ้  เกิดจากความไม่เขา้ใจ  ไม่สามารถหรือไม่มี
ความพร้อมในการจดักิจกรรม   การเรียนการสอนเพื่อพฒันาให้นกัเรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ทาง
ภาษาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพถูกตอ้งตามวธีิการและสอดคลอ้งกบัธรรมชาติของการเรียนรู้ภาษาไทย
นอกจากกระบวนการจดัการเรียนรู้แลว้   บรรยากาศการเรียนการสอนโดยยึดครูเป็นศูนยก์ลางการ
เรียนรู้มานานนบัร้อยปี ส่งผลใหเ้กิดปัญหาทางการเรียนการสอนข้ึน กล่าวคือ ผลผลิตทางการศึกษา
ขาดคุณลกัษณะท่ีส าคญั 6 ประการ คือ 1) กลา้และรู้จกัแสดงความคิดเห็นต่อชุมชน 2) สามารถ
ตดัสินใจดว้ยตนเอง 3) รู้จกัท างานร่วมกนัเป็นหมู่ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 4) รู้จกัแสวงหาความรู้
ดว้ยตนเอง  5) มีความคิดในการพฒันาและความคิดสร้างสรรค ์ 6) มีความรับผิดชอบต่อตนเองและ
สั ง คม  ( http:/ /www.kmutt.ac.th2organization/Education/Technology/ tech_ed/ constructionism/ 
constructionism1.htm1, 29 กนัยายน 2553) 
 จากปัญหาการจดัการเรียนรู้ดังกล่าวขา้งตน้  สรุปได้ว่า การจดัการเรียนรู้ท่ีไม่น่าสนใจ    
ไม่เหมาะสมกบัเน้ือหาและวยัของผูเ้รียน   รวมทั้งบรรยากาศการเรียนการสอนในชั้นเรียนยึดครูเป็น
ศูนยก์ลางในการจดัการเรียนรู้  ส่งผลต่อทกัษะการเขียนของนกัเรียน ท าให้นกัเรียนไม่ได้พฒันา
ทกัษะดา้นการเขียนท่ีถูกตอ้งและเหมาะสม  

พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 
2545) หมวด 4 มาตรา 24 กล่าววา่  การจดักระบวนการเรียนรู้จะตอ้งจดัเน้ือหาสาระและกิจกรรมให้
สอดคลอ้งกบัความสนใจและความถนดัของผูเ้รียน  ฝึกทกัษะ  กระบวนการคิด  การจดัการ  การ
เผชิญสถานการณ์  การประยุกต์ความรู้มาใช้ป้องกนัและแก้ไขปัญหา  จดักิจกรรมให้ผูเ้รียนได้
เรียนรู้จากประสบการณ์จริง  ฝึกการปฏิบติัให้ท าได ้ คิดเป็น  ท าเป็น  และให้เ กิดการเรียนรู้อย่าง
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ต่อเน่ือง  อีกทั้งจดัการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ต่าง ๆ รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม
ค่านิยมท่ีดีงาม  และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ไวใ้นทุกวิชา  การจดัการเรียนรู้สามารถจดัไดทุ้ก
สถานท่ีและทุกเวลา  และยงัน าไปใช้ในการเรียนรู้แบบบูรณาการได้เป็นอย่างดี (ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ 2543 : 29 – 31) หากพิจารณาจากตวัช้ีวดัของการจดัการเรียนรู้ท่ี
ยดึผูเ้รียนเป็นส าคญัในดา้นผูเ้รียน  พบวา่  ผูเ้รียนตอ้งมีประสบการณ์ตรงสัมพนัธ์กบัธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม  ผูเ้รียนฝึกปฏิบัติจนค้นพบความถนัดและวิธีการของตนเอง  ผูเ้รียนท ากิจกรรม
แลกเปล่ียนเรียนรู้จากกลุ่มผูเ้รียน  ฝึกคิดอย่างหลากหลายและสร้างจินตนาการ  ตลอดจนได้
แสดงออกอย่างชดัเจนและมีเหตุผล  ผูเ้รียนไดรั้บการเสริมแรงให้คน้หาค าตอบ  แกปั้ญหาทั้งดว้ย
ตนเองและร่วมด้วยช่วยกันผูเ้รียนได้ฝึกค้น  รวบรวมข้อมูลและสร้างสรรค์ความรู้ด้วยตนเอง  
ผูเ้รียนเลือกท ากิจกรรมตามความสามารถ  ความถนดั  และความสนใจของตนเองอย่างมีความสุข  
ผูเ้รียนฝึกตนเองให้มีวินัยและรับผิดชอบในการท างาน   ผูเ้รียนฝึกประเมิน  ปรับปรุงตนเองและ
ยอมรับผูอ่ื้น  ตลอดจนสนใจใฝ่หาความรู้อยา่งต่อเน่ือง  ส าหรับครูนั้นตอ้งเตรียมการสอนทั้งเน้ือหา
และวธีิการ  ตอ้งจดัส่ิงแวดลอ้มและบรรยากาศท่ีปลุกเร้าจูงใจ  และเสริมแรงใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้  
เอาใจใส่ผู ้เรียนเป็นรายบุคคลและแสดงความเมตตาต่อผู ้เรียนอย่างทั่วถึง  จัดกิจกรรมและ
สถานการณ์เพื่อส่งเสริมให้ผูเ้รียนไดแ้สดงออกและคิดอย่างสร้างสรรค์  ส่งเสริมให้ผูเ้รียนฝึกคิด  
ฝึกท าและฝึกปรับปรุงตนเอง  ส่งเสริมกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้จากกลุ่ม  พร้อมทั้งสังเกตส่วนดี
และปรับปรุงส่วนดอ้ยของผูเ้รียน  ใชส่ื้อการสอนเพื่อฝึกคิด  การแกปั้ญหาและการคน้พบความรู้ใช้
แหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลายเช่ือมประสบการณ์กับชีวิตจริง  ฝึกกิริยามารยาทและวินัยตามวิถี
วฒันธรรม  สังเกตและประเมินพฒันาการของผูเ้รียนอยา่งต่อเน่ือง (กระทรวงศึกษาธิการ 2545 : 21) 

การสอนภาษาไทยให้มีผลตามท่ีหลกัสูตรตอ้งการนั้นตอ้งอาศยัปัจจยัหลายประการ  เช่น  
คุณลกัษณะของครูผูส้อน  บทบาทของครูผู ้สอน  โดยผูส้อนจะตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจในเน้ือหา
ภาษาไทยเป็นอย่างดี  ใช้ภาษาไทยในการสั่งสอนได้ดี  เป็นแบบอย่างแก่ผูอ่ื้น  ผูส้อนจะต้อง
เปล่ียนแปลงบทบาทจากการเป็นผูช้ี้น า  มาเป็นผูถ่้ายทอดความรู้  เป็นผูช่้วยเหลือ  ส่งเสริม  แนะน า  
สนับสนุนนักเรียนให้แสวงหาความรู้จากส่ือ  แหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น  ห้องสมุด  ภูมิปัญญา
ชาวบา้น  และครูผูส้อนควรให้ข้อมูลท่ีถูกตอ้งแก่นักเรียน  เพื่อน าไปใช้สร้างสรรค์ความรู้ของ
ตนเอง  เน่ืองจากการจดัการเรียนรู้ตามแนวทางของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
พุทธศักราช  2551  นอกจากจะมุ่งปลูกฝังด้านปัญญา  พัฒนาความคิดของนักเรียนให้มี
ความสามารถในการคิดสร้างสรรค์  คิดอย่างมีวิจารณญาณแล้ว  ยงัมุ่งพฒันาความสามารถทาง
อารมณ์  โดยปลูกฝังให้นกัเรียนเห็นคุณค่าของตนเอง  เขา้ใจตนเอง  เห็นอกเห็นใจผูอ่ื้น  สามารถ
แก้ปัญหาความขดัแยง้ทางอารมณ์ไดอ้ย่างเหมาะสม  บทบาทท่ีส าคญัของครูอีกประการหน่ึงคือ  
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การจดักิจกรรมการเรียนการสอนจากการบอก  การเล่า  การอธิบาย  มาเป็นผูจ้ดัการเรียนรู้ให้แก่
นกัเรียน  วางแผนและออกแบบการเรียนรู้ให้นกัเรียนลงมือปฏิบติักิจกรรมด้วยตนเองตามท่ีวาง
แผนการเรียนรู้ไว ้ เพื่อใหน้กัเรียนเป็นศูนยก์ลางแห่งการเรียนรู้ (กระทรวงศึกษาธิการ 2551: 2)  

การจดัการเรียนรู้ท่ีครูใชส้อนนกัเรียนมีดว้ยกนัหลายรูปแบบ เช่น การสอนแบบบูรณาการ   
การเรียนรู้โดยกรณีศึกษา  การสอนโดยใช้ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสอนแบบ     
สืบสอบ  การสอนแบบแกปั้ญหา  การสอนโดยใชก้ระบวนการกลุ่ม  และรูปแบบการจดัการเรียนรู้
แบบโครงงาน  เป็นตน้  ในการพฒันานกัเรียนให้ไดต้ามมาตรฐานและตวัช้ีวดักลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย  ครูตอ้งจดักิจกรรมการเรียนรู้  โดยค านึงการเรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจ  ความ
ถนัด  และความต้องการของตนเอง   จากส่ือและอุปกรณ์ท่ีมีอยู่ตามแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ ใน
ครอบครัว  สถานศึกษา  และในชุมชนท่ีผูเ้รียนพบในชีวิตประจ าวนั  ทั้งน้ีนกัเรียนอาจศึกษาตาม
ล าพงัหรือเป็นกลุ่มก็ได ้ ปัจจยัท่ีส าคญัอีกประการหน่ึงคือ การจดัการเรียนการสอนโดยครูเลือกสรร
กิจกรรมการสอนท่ีเหมาะสมกับวยันักเรียน  เน้ือหาท่ีนักเรียนเรียนรู้  ซ่ึงในท่ีน้ีจะกล่าวถึงการ
จดัการเรียนรู้แบบโครงงาน   
 การจดัการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ให้นกัเรียนไดเ้ลือก
และสร้างกระบวนการเรียนรู้  เร่ืองใดเร่ืองหน่ึงอยา่งลุ่มลึกดว้ยตนเอง  โดยใชว้ิธีการและแหล่งการ
เรียนรู้ท่ีหลากหลายและสามารถน าผลการเรียนรู้ไปใชใ้นชีวิตจริงได ้(ส านกังานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแห่งชาติ  2544  ค : 10)  การสอนใหเ้ด็กท าโครงงาน  เป็นวิธีหน่ึงท่ีส่งเสริมและฝึกฝน
ให้นักเรียนได้เรียนรู้วิธีศึกษาคน้ควา้   ลงมือปฏิบติัด้วยตนเองโดยมีครูดูแลให้ค  าปรึกษา ท าให้
นักเรียนได้แสดงออกถึงความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์   ได้ประมวลความรู้และความสามารถตลอด
กระบวนการของแต่ละสาระวิชามา  ใช้แก้ปัญหาอย่างครบถ้วนก่อให้เกิดความรู้   ความคิดการ
ประดิษฐ์   การคิดคน้และการพฒันาส่ิงใหม่ ๆ  เป็นการน าความรู้มาใช้ในชีวิตประจ าวนัอย่าง
แทจ้ริง  การจดัการเรียนรู้ดว้ยวิธีให้นกัเรียนท าโครงงาน  (Project  Approach)  เป็นการสอนท่ีช่วย
ใหน้กัเรียนรู้จกัการท างานเป็นทีม  รู้จกัวธีิการระดมพลงัสมองเพื่อแกปั้ญหา   รู้จกัการศึกษาคน้ควา้
หาความจริง  ดว้ยทกัษะกระบวนการต่าง ๆ ท าให้นกัเรียนมี เจตคติท่ีดี  ดงัท่ี วิมลรัตน์ สุนทรโรจน์ 
(2549 : 146) กล่าววา่ การจดัการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นการจดักิจกรรมการบูรณาการรูปแบบหน่ึง 
ท่ีมุ่งเน้นการสร้างเสริมความสามารถในการเรียนรู้ การจดักิจกรรมอาจจดัเป็นรายบุคคลเป็นกลุ่ม
เล็กหรือกลุ่มใหญ่กิจกรรมโครงงานจะช่วยส่งเสริมทกัษะการอ่าน  การเขียน  การคิดค านวณ       
การแกปั้ญหา รู้จกัสังเกตและสืบเสาะหาความรู้ไดอ้ยา่งหลากหลายและมีความหมาย  เป็นการจดั
ประสบการณ์ตรงให้ผูเ้รียนไดป้ฏิบติัเหมือนกบัการท างานในชีวิตจริง     ดงันั้น  การเรียนการสอน
ด้วยวิธีท าโครงงาน  จึงเป็นกิจกรรมท่ีช่วยให้นักเรียนได้พฒันาการเรียนรู้ทางด้าน  พุทธิพิสัย   
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ทกัษะพิสัย  และจิตพิสัยไปพร้อม ๆ  กนั  ครูควรจดัให้นกัเรียนทุกคนไดมี้โอกาสท าโครงงาน  ซ่ึง
อาจจดัเป็นกลุ่มหรือเป็นรายบุคคลเป็นโครงงานเล็ก ๆ ท่ีไม่ซบัซ้อน  จนกระทัง่ถึงโครงงานขนาด
ใหญ่ท่ีซับซ้อนมากข้ึนท่ีส าคญัตอ้งเป็นเร่ืองท่ีนักเรียนสนใจ  ผูส้อนพึงระลึกเสมอว่าเป้าหมาย
ส าคัญของการท าโครงงานไม่ได้อยู่ท่ีการประกวดเพื่อรับรางวลั  แต่เป็นการฝึกให้นักเรียนมี
ประสบการณ์ตรง  สามารถใชท้กัษะต่าง ๆ ในการแกปั้ญหา  หรือเพื่อสนองความอยากรู้อยากเห็น
ในส่ิงท่ีสงสัยดว้ยตวัของนกัเรียนเอง   

จึงอาจกล่าวได้ว่า  กิจกรรมโครงงานเป็นกิจกรรมท่ีสามารถท่ีจะฝึกให้ผูเ้รียนมีนิสัยรัก    
การเรียนรู้ เขา้ถึงแหล่งการเรียนรู้ดว้ยการใชท้กัษะต่างๆ สามารถเรียนรู้ไดต้ลอดชีวิต การเรียนรู้จาก
การท าโครงงานจึงเป็นการเรียนการสอนอีกรูปแบบหน่ึงท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั นกัเรียนไดบู้รณา
การความรู้และทกัษะต่างๆมาใช้ในชีวิตจริง ไดแ้ก่ ทกัษะการสืบคน้หาความรู้ ทกัษะการอ่าน     
การฟัง การตั้งค  าถาม  จดบนัทึก  เขียน  อธิบายสรุป  ทกัษะการพูดส่ือสาร  ทกัษะกระบวนการคิด
เปรียบเทียบ วเิคราะห์  สังเคราะห์ และทกัษะการวจิยั ทกัษะการท างานกบัคนอ่ืนๆ จึงท าให้นกัเรียน
ไดพ้ฒันาทกัษะทั้งทางปัญญาและทางความเป็นจริงของชีวติ (จิราวรรณ สังวรปทานสกุล 2546 :7) 

ดงันั้นการจดัการเรียนรู้โดยวิธีโครงงานจึงเป็นวิธีการท่ีสามารถตอบสนองแนวทางในการ
ปฏิรูปการศึกษาดา้นการเรียนรู้อย่างชดัเจนว่าการจดัการศึกษาจะเป็นไปเพื่อพฒันาคนไทยให้เป็น
มนุษยท่ี์สมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา มีความรู้และคุณธรรม สามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้น
อยา่งมีความสุข โดยท่ีกิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยวิธีโครงงานสามารถพฒันาผูเ้รียนให้เป็นคนดี มีความ
รับผดิชอบต่อตนเอง เป็นคนเก่ง สามารถเรียนรู้ ท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และสามารถท างาน
ร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข 
 จากความส าคญัและประโยชน์ท่ีนักเรียนจะไดรั้บในการปฏิบติัโครงงานดงักล่าว  ท าให้
ผูว้ิจ ัยมีความสนใจท่ีจะพฒันาทักษะการเขียนรายงานการศึกษาค้นคว้า ส าหรับนักเรียนชั้ น
ประถมศึกษาปีท่ี  3  ดว้ยวิธีการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน   ซ่ึงเป็นวิธีการหน่ึงท่ีจะช่วยแกไ้ข
ปัญหาในการเรียนการสอนสาระการเขียนรายงาน  ท าให้ผูเ้รียนเกิดความสนุกสนาน  สนใจท่ีจะ
ศึกษาบทเรียน  เพื่อบรรลุถึงคุณลกัษณะอนัพึงประสงคท่ี์ก าหนดไวใ้นหลกัสูตร   
 
กรอบแนวคิดทีใ่ช้ในกำรวจัิย 
 การจัด กิจกรรมการ เ รียน รู้ เพื่ อให้สอดคล้องกับแนวทางการจัดการ ศึกษาตาม
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  พุทธศกัราช  2542  และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2)  พุทธศกัราช  
2545  ครูผูส้อนควรพฒันากิจกรรมการเรียนการสอนให้น่าสนใจ  ให้ผูเ้รียนอยากเรียนรู้  อยากลอง
ท า  และภาคภูมิใจในความส าเร็จของตนเองทุกขั้นตอน  ครูจึงควรน าเทคนิควิธีการใหม่ ๆ  ท่ีศึกษา
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จากงานวิจยัมาพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้ของผูเ้รียน  ส่งเสริมให้ผูเ้รียนสามารถพฒันาตาม
ธรรมชาติและเต็มศักยภาพอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  ส าหรับในการวิจัย  เร่ือง  การพฒันา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้การเขียนรายงานการศึกษาคน้ควา้  ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  3  
ดว้ยวิธีการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน  ผูว้ิจยัไดศึ้กษาแนวคิด  และงานวิจยัต่าง ๆ  เพื่อใช้ในการ
จดัการเรียนการสอนให้บรรลุจุดมุ่งหมาย  และเป็นแนวทางในการพฒันาทกัษะการเขียนให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  ดงัท่ี ลดัดา ภู่เกียรติ (2544:18)  บุญเชิด ภิญโญอนนัตพ์งษ์ (2544:3) และ  
สุวิทย ์มูลค า และคณะ  (2545 : 88)  ไดก้ล่าวถึง  การจดัการเรียนรู้แบบโครงงานวา่  การเรียนจาก
การท าโครงงานเป็นการเรียนรู้ท่ีเร่ิมตน้จากปัญหาท่ีนกัเรียนสนใจและตอ้งการหาค าตอบดว้ยการ
แสวงหาความรู้ คน้หาขอ้มูล และใชท้กัษะต่าง ๆ  ไดแ้ก่  ทกัษะการอ่าน  การฟัง การสัมภาษณ์ผูรู้้ 
การดูขอ้มูลจากอินเตอร์เน็ต   และน าขอ้มูลมาวิเคราะห์เพื่อสรุปผลดว้ยทกัษะการเขียน น าเสนอ
ผลงานดว้ยการรายงาน  ซ่ึงตอ้งใชท้กัษะการพูด  นอกจากนั้นยงัตอ้งใช้ทกัษะการท างานร่วมกบั
ผูอ่ื้น  ซ่ึงกระบวนการและขั้นตอนเหล่านั้นท่ีนกัเรียนไดรั้บการปลูกฝังนิสัยการเรียนรู้และสามารถ
น ามาใช้ไดใ้นชีวิตจริง  จึงอาจกล่าวไดว้่าโครงงานสามารถปฏิรูปเด็กยุคใหม่ในสังคมไทยให้รู้จกั
สร้างวฒันธรรมการเรียนรู้ด้วยตนเองให้ย ัง่ยืนท่ีเรียกว่าเป็นการศึกษาตลอดชีวิต (Life-Long 
Education) 
 จากการศึกษาแนวคิดและงานวิจยัการจดัการเรียนรู้แบบโครงงานมาใช้ในการเรียนการ
สอนภาษาไทยนั้น  ส านกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2542 ก : 6-17)  สุนนัทา 
สุนทรประเสริฐ (2543 ข : 41) เพชรา วงศป์ระไพโรจน์ (2545 : 2)  เดชา จนัทคตั (2546 : 51-52)     
จิราวรรณ  สังวรปทานสกุล (2546) สุวิทย ์มูลค า และอรทยั มูลค า (2550 : 86 -90) และวิมลรัตน์     
สุนทรโรจน์ (2551 : 210)  พบวา่  ไดเ้สนอขั้นตอนการท าโครงงานดว้ยการจดัการเรียนรู้แบบ
โครงงานในท านองท่ีคล้ายกนั  ประกอบดว้ย  1)  สังเกตปรากฏการณ์ / ศึกษาหาความรู้จากแหล่ง
ต่าง ๆ ท าใหม้องเห็นปัญหา เพื่อการก าหนดหวัขอ้ท่ีจะศึกษาให้ชดัเจน  2) วางแผนการท าโครงงาน  
3)  ปฏิบติังานตามแผนท่ีไดว้างไวจ้นไดค้  าตอบ / ขอ้คน้หาหรือส่ิงประดิษฐ์ใหม่ 4)  เขียนรายงาน  
5)  น าเสนอโครงงานต่อสาธารณชน   

 จากรูปแบบต่าง  ๆ   ดงัท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ผูว้ิจยัเห็นวา่การน าแนวคิดการจดัการเรียนรู้ดว้ย
วิธีโครงงานมาใช้ในการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยนั้น   เป็นวิธีฝึกให้นักเรียนแก้ปัญหาอย่าง   
เป็นระบบ  โดยเนน้ให้ผูเ้รียนร่วมกนัสืบสวน ใชท้กัษะต่าง ๆ ในการเรียนรู้   สามารถปลูกฝังนิสัย
รักการเรียนรู้   เรียนรู้ดว้ยตนเอง  รักการอ่าน   การคน้ควา้ขอ้มูลต่างๆ ท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้  และ
สามารถน าไปประยุกตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนั  การเรียนรู้โดยวิธีโครงงานมีกระบวนการเช่นเดียวกบั
การเรียนรู้จากการวิจยั   (ส านกังานปฏิรูปการศึกษา 2542 :14)  ผูว้ิจยัจึงมีความประสงคท่ี์จะน าการ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



  
 10 

จดัการเรียนรู้ดว้ยวิธีโครงงานมาใชใ้นการพฒันาทกัษะการเขียนรายงานการศึกษาคน้ควา้  ส าหรับ
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  3  ในฐานะผูว้ิจยัเป็นครูผูส้อนวิชาภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  3  
มีความเช่ือมัน่วา่การพฒันาทกัษะการเขียนรายงานการศึกษาคน้ควา้  ดว้ยวิธีการจดัการเรียนรู้แบบ
โครงงาน  จะเป็นเคร่ืองมือท่ีจะช่วยให้นักเรียนสามารถเขียนรายงานการศึกษาคน้ควา้ไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ   ดงัแผนภูมิท่ี  1  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิท่ี  1 แสดงกรอบแนวคิดการวจิยั 
 
วตัถุประสงค์ของกำรวจัิย 
  1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเขียนรายงานการศึกษาคน้ควา้ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี  3  ก่อนเรียนและหลงัเรียนดว้ยวธีิการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน 
 2.  เพื่อศึกษาความสามารถในการท าโครงงานส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  3  ดว้ย
วธีิการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน 
  3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  3  ท่ีมีต่อวิธีการจดัการเรียนรู้
แบบโครงงาน 
 
 
 

กำรจัดกำรเรียนรู้แบบโครงงำน 

1.  ศึกษาปัญหาและก าหนดหวัขอ้ท่ี 
     จะท าโครงงาน 
2.  วางแผนการท าโครงงาน   
3.  ปฏิบติังานตามแผนท่ีไดว้างไว ้
4.  เขียนรายงาน   
5.  น าเสนอโครงงาน   
  

ผลสัมฤทธ์ิทางการเขียนรายงาน
การศึกษาคน้ควา้ 

ความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อ
วธีิการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน 

ความสามารถในการท า 
โครงงาน 
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ค ำถำมกำรวจัิย 
 1.   ผลสัมฤทธ์ิทางการเขียนรายงานการศึกษาคน้ควา้ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  3  
หลงัเรียนดว้ยวธีิการจดัการเรียนรู้แบบโครงงานสูงกวา่ก่อนเรียนหรือไม่ 
 2.  ความสามารถในการท าโครงงานของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  3  หลงัเรียนดว้ย
วธีิการจดัการเรียนรู้แบบโครงงานอยูใ่นระดบัใด 
 3.  ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  3  ท่ีมีต่อวิธีการจดัการเรียนรู้แบบ
โครงงานอยูใ่นระดบัใด 
 
สมมติฐำนกำรวจัิย 
 นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  3  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเขียนรายงานการศึกษาคน้ควา้ท่ีเรียนรู้
ดว้ยวธีิการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน  หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน 
 
ขอบเขตกำรวจัิย 
 เพื่อใหง้านวจิยัคร้ังน้ีเป็นไปตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้ ผูว้จิยัไดก้  าหนดขอบเขตของการวิจยั
ไวด้งัน้ี 

1.  ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
      1.1 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี   ไดแ้ก่   นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  3  ท่ีเรียนอยู่
ในภาคเรียนท่ี  2   ปีการศึกษา  2554  กลุ่มโรงเรียนโซนคุณภาพบูรพาศึกษา  ประกอบดว้ยโรงเรียน
จ านวน 12 โรงเรียน คือ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม  โรงเรียนวดัพระประโทนเจดีย ์โรงเรียน       
บา้นมาบแค  โรงเรียนวดัพะเนียงแตก  โรงเรียนวดัสามควายเผือก โรงเรียนวดัตากอ้ง โรงเรียนบา้น
รางมะเด่ือ  โรงเรียนบา้นล าท่าโพ   โรงเรียนบา้นตน้ส าโรง   โรงเรียนวดัดอนยายหอม   โรงเรียนวดั
ดอนขนาก  และโรงเรียนวดัธรรมศาลา (หลวงพ่อน้อยอุปถมัภ์)สังกดัส านักงานพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม  เขต 1  จ านวนนกัเรียนทั้งส้ิน  215  คน 

     1.2  กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี  ไดแ้ก่  นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  3  โรงเรียน
วดัธรรมศาลา (หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) อ าเภอเมือง จงัหวดันครปฐม สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ท่ีเรียนอยูใ่นภาคเรียนท่ี  2  ปีการศึกษา 2554 จ  านวน 35 คน 
ไดม้าจากการสุ่มอยา่งง่าย(Simple  Random  Sampling)  ดว้ยการจบัฉลาก  ใชโ้รงเรียนเป็นหน่วย
สุ่ม  และนกัเรียนเป็นหน่วยการวเิคราะห์ 
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2. ตัวแปรทีใ่ช้ในกำรวจัิย 
1.  ตวัแปรตน้ (Independent Variables)  ไดแ้ก่   วธีิการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน 

  2.  ตวัแปรตาม  (Dependent Variables)  ไดแ้ก่  
       2.1  ผลสัมฤทธ์ิทางการเขียนรายงานการศึกษาคน้ควา้  ส าหรับนกัเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 
      2.2  ความสามารถในการท าโครงงาน ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษา     

ปีท่ี 3   
       2.3  ความคิดเห็นของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  ท่ีมีต่อวิธีการจดัการ

เรียนรู้แบบโครงงาน 
  

3.  เนือ้หำ   
ผูว้จิยัก าหนดเน้ือหาเพื่อฝึกทกัษะการเขียนรายงานจากการศึกษาคน้ควา้  ส าหรับ 

นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  3  โดยยดึหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศกัราช  2551    
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    สาระท่ี 2 :  การเขียน  มาตรฐาน  ท 2.1 : ก าหนดให้ผูเ้รียนใช้
กระบวนการเขียนเขียนส่ือสาร  เขียนเรียงความ  ย่อความ  และเขียนเร่ืองราวในรูปแบบต่าง ๆ  
เขียนรายงานขอ้มูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาคน้ควา้อยา่งมีประสิทธิภาพ   
  

4.  ระยะเวลำ    
ระยะเวลาในการทดลอง  ด าเนินการทดลองสอน  ในภาคเรียนท่ี  2  ปีการศึกษา  2554    

โดยใชก้ารทดลอง 2 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 5 วนั  วนัละ  1  ชัว่โมง  รวม 10 ชัว่โมง  รวมทดสอบก่อน
เรียนและหลงัเรียน 
 
นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจตรงกบัผูว้จิยัไดใ้หค้วามหมายค าศพัทเ์ฉพาะส าหรับการวจิยั  ดงัน้ี 
  โครงงำน  หมายถึง การสร้างสรรคผ์ลงานโดยนกัเรียนเป็นผูว้างแผน ลงมือปฏิบติั และ
เสนอผลงานดว้ยตนเอง มีครูหรือผูท้รงคุณวฒิุเป็นท่ีปรึกษา 

วิธีกำรจัดกำรเรียนรู้แบบโครงงำน หมายถึง  การเรียนรู้โดยจดักิจกรรมท่ีเนน้ให้ผูเ้รียนได้
ศึกษาคน้ควา้ และลงมือปฏิบติัตามความสนใจ ความถนดั และความสามารถของตนเอง ซ่ึงอาศยั
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หรือกระบวนการอ่ืนๆท่ีเป็นระบบไปศึกษาหาค าตอบในเร่ืองนั้นๆ
โดยครูผูส้อนเป็นผูใ้หค้  าแนะน า  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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กำรเขียนรำยงำนกำรศึกษำค้นคว้ำ  หมายถึง การท ารายงานตามหัวข้อท่ีก าหนด 
ประกอบดว้ยหวัขอ้ท่ีตอ้งเขียน ดงัน้ี 1) การเลือกหรือก าหนดหวัขอ้  2) การเขียนโครงเร่ือง  3) การ
เรียบเรียงเขียนรายงาน  4) การอา้งอิงในเน้ือหา  และ 5) การเขียนบรรณานุกรมและรายการอา้งอิง 

ผลสัมฤทธ์ิ   หมายถึง ความรู้ความสามารถของนกัเรียนในการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย  เร่ือง การเขียนรายงานการศึกษาคน้ควา้  ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  3  หลงั
การจดัการเรียนรู้แบบโครงงานส้ินสุดลง  ซ่ึงวดัไดจ้ากคะแนนแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนรู้ท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึน 

ควำมสำมำรถในกำรท ำโครงงำน   หมายถึง  คุณลกัษณะของนักเรียนชั้นประถมศึกษา       
ปีท่ี  3  ท่ีเกิดข้ึนหลงัการจดัการเรียนรู้แบบโครงงานส้ินสุดลง  ซ่ึงวดัไดจ้ากคะแนนแบบประเมิน
ความสามารถของนกัเรียนท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึน 

ควำมคิดเห็น  หมายถึง  การแสดงออกทางความรู้สึกนึกคิดของนกัเรียนชั้นประถมศึกษา  
ปีท่ี  3  ท่ีมีต่อวิธีการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน   เก่ียวกบับรรยากาศการจดัการเรียนรู้  กิจกรรม
การเรียนรู้  และประโยชน์ท่ีไดรั้บวดัโดยแบบสอบถามความคิดเห็น 
 นักเรียน  หมายถึง  ผูท่ี้ก  าลงัศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  โรงเรียนวดัธรรมศาลา 
(หลวงพ่อน้อยอุปถมัภ์)  จงัหวดันครปฐม  สังกดัส านกังานพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม  
เขต 1  ภาคเรียนท่ี  2  ปีการศึกษา  2554    
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

บทที่ 2 

วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

 

การศึกษาเร่ือง “การพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเขียนรายงานการศึกษาคน้ควา้  ส าหรับ

นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ดว้ยวิธีการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน” ผูว้ิจยัไดศึ้กษาเอกสารท่ี

เก่ียวขอ้งกบัทฤษฎี  หลกัการ  เพื่อประกอบการวจิยั  โดยก าหนดประเด็นดงัน้ี 

1.  หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาไทย 

2.  การจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน  ประกอบดว้ย  ความหมายของโครงงาน  จุดประสงค์

การจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน  ลกัษณะของโครงงาน  คุณค่าของวิธีสอนโครงงาน  ประเภทของ

โครงงาน   ขั้นตอนการท าโครงงาน  การประเมินผลโครงงาน 

3.  การเขียนรายงานการศึกษาคน้ควา้  ประกอบดว้ย  ความหมายของการเขียนรายงาน

การศึกษาคน้ควา้ ขั้นตอนการเขียนรายงานการศึกษาคน้ควา้  ส่วนประกอบของรายงาน 

4.  การประเมินตามสภาพจริง  ประกอบดว้ย  ความหมายของการประเมินตามสภาพจริง  

หลกัการประเมินผลตามสภาพจริง  ลกัษณะของการประเมินตามสภาพจริง   ทกัษะท่ีควรประเมิน

ตามสภาพจริง  วธีิการวดัและตวัอยา่งเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการประเมิน 

5.  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง  ประกอบดว้ย  งานวิจยัภายในประเทศ   งานวจิยัต่างประเทศ 

 

 หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 

วสัิยทัศน์ 

หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มุ่งพฒันาผูเ้รียนทุกคน ซ่ึงเป็นก าลงัของชาติใหเ้ป็น

มนุษยท่ี์มีความสมดุลทั้งดา้นร่างกาย  ความรู้   คุณธรรม   มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็น 
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พลโลก ยดึมัน่ในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข  มีความรู้ 

และทกัษะพื้นฐาน รวมทั้ง  เจตคติ  ท่ีจ  าเป็นต่อการศึกษาต่อ  การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอด

ชีวติ โดยมุ่งเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญับนพื้นฐานความเช่ือวา่  ทุกคนสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองได้

เตม็ตามศกัยภาพ  

 

หลกัการ 

หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหลกัการท่ีส าคญั  ดงัน้ี 

            1. เป็นหลกัสูตรการศึกษาเพื่อความเป็นเอกภาพของชาติ มีจุดหมายและมาตรฐานการเรียนรู้  

เป็นเป้าหมายส าหรับพฒันาเด็กและเยาวชนใหมี้ความรู้  ทกัษะ เจตคติ และคุณธรรมบนพื้นฐานของ

ความเป็นไทยควบคู่กบัความเป็นสากล 

2. เป็นหลกัสูตรการศึกษาเพื่อปวงชน ท่ีประชาชนทุกคนมีโอกาสไดรั้บการศึกษาอยา่ง     เสมอ

ภาค และมีคุณภาพ 

3. เป็นหลักสูตรการศึกษาท่ีสนองการกระจายอ านาจ ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจดั

การศึกษา ใหส้อดคลอ้งกบัสภาพและความตอ้งการของทอ้งถ่ิน 

4. เป็นหลกัสูตรการศึกษาท่ีมีโครงสร้างยืดหยุ่นทั้งดา้นสาระการเรียนรู้  เวลาและการ

จดัการเรียนรู้ 

5.  เป็นหลกัสูตรการศึกษาท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั  

6.  เป็นหลกัสูตรการศึกษาส าหรับการศึกษาในระบบ  นอกระบบ  และตามอธัยาศยั  

ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย  สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้ และประสบการณ์   

 

จุดหมาย 

               หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพฒันาผูเ้รียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข    

มีศกัยภาพในการศึกษาต่อ  และประกอบอาชีพ   จึงก าหนดเป็นจุดหมายเพื่อให้เกิดกบัผูเ้รียน  เม่ือ

จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ดงัน้ี 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 1.  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง   มีวินัยและ

ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา  หรือศาสนาท่ีตนนับถือ  ยึดหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง   

2. มีความรู้  ความสามารถในการส่ือสาร  การคิด  การแกปั้ญหา   การใชเ้ทคโนโลยี  และมี

ทกัษะชีวติ  

3.  มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี มีสุขนิสัย และรักการออกก าลงักาย 

4.  มีความรักชาติ  มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  ยึดมัน่ในวิถีชีวิตและ           

การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 

5. มีจิตส านึกในการอนุรักษ์วฒันธรรมและภูมิปัญญาไทย  การอนุรักษ์และพัฒนา

ส่ิงแวดลอ้ม  มีจิตสาธารณะท่ีมุ่งท าประโยชน์และสร้างส่ิงท่ีดีงามในสังคม และอยูร่่วมกนัในสังคม

อยา่งมีความสุข     

 

สมรรถนะของผู้เรียน  

 ในการพฒันาผูเ้รียนตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งเนน้พฒันาผูเ้รียนให้มี

คุณภาพตามมาตรฐานท่ีก าหนด  ซ่ึงจะช่วยให้ผู ้เ รียนเกิดสมรรถนะส าคัญและคุณลักษณะ            

อนัพึงประสงค ์ ดงัน้ี 

 1. ความสามารถในการส่ือสาร   เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร  มีวฒันธรรม     

ในการใช้ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเอง                  

เพื่อแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารและประสบการณ์อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาตนเองและสังคม 

รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพื่อขจดัและลดปัญหาความขดัแยง้ต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับขอ้มูล

ข่าวสารดว้ยหลกัเหตุผลและความถูกตอ้ง ตลอดจนการเลือกใชว้ิธีการส่ือสาร ท่ีมีประสิทธิภาพโดย

ค านึงถึงผลกระทบท่ีมีต่อตนเองและสังคม 

 2. ความสามารถในการคิด    เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์  การคิดสังเคราะห์     

การคิด อย่างสร้างสรรค์  การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพื่อน าไปสู่การสร้าง 

องคค์วามรู้หรือสารสนเทศเพื่อการตดัสินใจเก่ียวกบัตนเองและสังคมไดอ้ยา่งเหมาะสม 

   ส
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3. ความสามารถในการแก้ปัญหา   เป็นความสามารถในการแกปั้ญหาและอุปสรรคต่างๆ   

ท่ีเผชิญไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสมบนพื้นฐานของหลกัเหตุผล  คุณธรรมและขอ้มูลสารสนเทศ  เขา้ใจ

ความสัมพนัธ์และการเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกตค์วามรู้

มาใช้ในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา และมีการตดัสินใจท่ีมีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบ   

ท่ีเกิดข้ึนต่อตนเอง สังคมและส่ิงแวดลอ้ม 

 4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต  เป็นความสามารถในการน ากระบวนการต่าง ๆ ไปใช้

ในการด าเนินชีวิตประจ าวนั การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง การท างาน และ         

การอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยการสร้างเสริมความสัมพนัธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหา        

และความขัดแย้งต่าง ๆ อย่างเหมาะสม การปรับตัวให้ทันกับการเปล่ียนแปลงของสังคม             

และสภาพแวดลอ้ม และการรู้จกัหลีกเล่ียงพฤติกรรมไม่พึงประสงคท่ี์ส่งผลกระทบต่อตนเองและผูอ่ื้น 

5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี   เป็นความสามารถในการเลือก และใชเ้ทคโนโลยี   ดา้น

ต่าง ๆ และมีทกัษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพฒันาตนเองและสังคมในดา้นการเรียนรู้ การ

ส่ือสาร การท างาน การแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์ ถูกตอ้ง เหมาะสม และมีคุณธรรม 

 

คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพฒันาผูเ้รียนให้มีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกบัผูอ่ื้นในสังคมไดอ้ย่างมีความสุข  ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก   

ดงัน้ี   1)  รักชาติ  ศาสน์ กษตัริย ์  2)  ซ่ือสัตยสุ์จริต   3)  มีวินยั  4)  ใฝ่เรียนรู้   5) อยูอ่ยา่งพอเพียง     

6)  มุ่งมัน่ในการท างาน  7)  รักความเป็นไทย  8)  มีจิตสาธารณะ 

นอกจากน้ี สถานศึกษาสามารถก าหนดคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์เพิ่มเติมให้สอดคลอ้ง

ตามบริบทและจุดเนน้ของตนเอง 

 

สาระการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ในส่วนของสาระและมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (ส านกัวิชาการ

และมาตรฐานการศึกษา 2551:2-3) มีดงัน้ี 
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สาระที ่1   การอ่าน 

มาตรฐาน ท 1.1     ใชก้ระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อน าไปใชต้ดัสินใจแกปั้ญหา 

     ในการด าเนินชีวติและมีนิสัยรักการอ่าน    

 

สาระที ่2   การเขียน 

มาตรฐาน ท  2.1     ใชก้ระบวนการเขียน เขียนส่ือสาร เขียนเรียงความ  ยอ่ความ และเขียนเร่ืองราว 

      ในรูปแบบต่างๆ เขียนรายงานขอ้มูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาคน้ควา้ 

       อยา่งมีประสิทธิภาพ    

 

สาระที ่3  การฟัง  การดู  และการพูด 

มาตรฐาน ท 3.1     สามารถเลือกฟังและดูอยา่งมีวจิารณญาณ  และพดูแสดงความรู้ ความคิด  

                ความรู้สึกในโอกาสต่างๆ อยา่งมีวจิารณญาณ และสร้างสรรค ์

 

สาระที ่4   หลกัการใช้ภาษาไทย 

มาตรฐาน ท 4.1    เขา้ใจธรรมชาติของภาษาและหลกัภาษาไทย  การเปล่ียนแปลงของภาษาและ 

   พลงัของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเ้ป็นสมบติัของชาติ 

 

 สาระที ่ 5  วรรณคดีและวรรณกรรม 

มาตรฐาน ท 5.1    เขา้ใจและแสดงความคิดเห็น วจิารณ์วรรณคดี และวรรณกรรมไทยอยา่งเห็น 

  คุณค่าและน ามาประยกุตใ์ชใ้นชีวติจริง 
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ตารางท่ี  2  สาระท่ี  2  การเขียน  มาตรฐาน ท2.1  ตวัช้ีวดั  และสาระการเรียนรู้แกนกลางวชิา   

     ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีท่ี  3  รหสั  ท13101 
 

มาตรฐาน ตัวช้ีวดั  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

มาตรฐาน ท 2.1  

     ใชก้ระบวนการเขียนเขียน

ส่ือสารเขียนเรียงความ ยอ่ความ 

และเขียนเร่ืองราวในรูปแบบ

ต่างๆ  เขียนรายงานขอ้มลู

สารสนเทศและรายงาน

การศึกษาคน้ควา้อยา่งมี

ประสิทธิภาพ 

1.  คดัลายมือตวับรรจงเตม็บรรทดั   การคดัลายมือตวับรรจงเต็ม

บรรทดัตามรูปแบบการเขียน  

ตวัอกัษรไทย 

 2.  เขียนบรรยายเก่ียวกบัส่ิงใด    

ส่ิงหน่ึงไดอ้ยา่งชดัเจน 

การเขียนบรรยายเก่ียวกบัลกัษณะ

ของ คน สัตว ์ส่ิงของ สถานท่ี  

 3.  เขียนบนัทึกประจ าวนั การเขียนบนัทึกประจ าวนั 

 4.  เขียนจดหมายลาครู  การเขียนจดหมายลาครู 

 5.  เขียนเร่ืองตามจินตนาการ การเขียนเร่ืองตามจินตนาการ

จากค า ภาพ และหวัขอ้ท่ีก าหนด 

 6.  มีมารยาทในการเขียน มารยาทในการเขียน  เช่น 

- เขียนใหอ่้านง่าย สะอาด ไม่    

ขีดฆ่า 

- ไม่ขีดเขียนในท่ีสาธารณะ 

- ใชภ้าษาเขียนเหมาะสมกบั

เวลาสถานท่ี และบุคคล 

- ไม่เขียนลอ้เลียนผูอ่ื้นหรือ   

ท าใหผู้อ่ื้นเสียหาย  
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ท่ีมา : กระทรวงศึกษาธิการ. ส านกัวชิาการและมาตรฐานการศึกษา. ตัวช้ีวดัและสาระการเรียนรู้ 

          แกนกลาง  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพืน้ฐาน 

          พุทธศักราช  2551. (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพชุ์มนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย,  

          2551.) 

 

คุณภาพผู้เรียน 

 จบช้ันประถมศึกษาปีที ่3 

อ่านออกเสียงค า  ค  าคลอ้งจอง ขอ้ความ  เร่ืองสั้น ๆ  และบทร้อยกรองง่าย ๆ ไดถู้กตอ้ง 

คล่องแคล่ว  เขา้ใจความหมายของค าและขอ้ความท่ีอ่าน  ตั้งค  าถามเชิงเหตุผล  ล าดบัเหตุการณ์  

คาดคะเนเหตุการณ์   สรุปความรู้ขอ้คิดจากเร่ืองท่ีอ่าน  ปฏิบติัตามค าสั่ง  ค  าอธิบายจากเร่ืองท่ีอ่าน

ได ้  เขา้ใจความหมายของขอ้มูลจากแผนภาพ   แผนท่ี  และแผนภูมิ    อ่านหนงัสืออยา่งสม ่าเสมอ   

และมีมารยาทในการอ่าน 

มีทกัษะในการคดัลายมือตวับรรจงเตม็บรรทดั  เขียนบรรยาย  บนัทึกประจ าวนั  เขียน 

จดหมายลาครู   เขียนเร่ืองเก่ียวกบัประสบการณ์  เขียนเร่ืองตามจินตนาการและมีมารยาทในการ

เขียน 

เล่ารายละเอียดและบอกสาระส าคญั   ตั้งค  าถาม   ตอบค าถาม   รวมทั้งพดูแสดงความคิด 

ความรู้สึกเก่ียวกบัเร่ืองท่ีฟังและดู  พูดส่ือสารเล่าประสบการณ์และพูดแนะน า  หรือพูดเชิญชวนให้

ผูอ่ื้นปฏิบติัตาม  และมีมารยาทในการฟัง  ดู  และพดู 

สะกดค าและเขา้ใจความหมายของค า  ความแตกต่างของค าและพยางค์  หน้าท่ีของค า   

ในประโยค  มีทกัษะการใช้พจนานุกรมในการคน้หาความหมายของค า  แต่งประโยคง่าย ๆ แต่งค า 

คลอ้งจอง  แต่งค าขวญั  และเลือกใชภ้าษาไทยมาตรฐานและภาษาถ่ินไดเ้หมาะสมกบักาลเทศะ 

เขา้ใจและสามารถสรุปขอ้คิดท่ีได้จากการอ่านวรรณคดีและวรรณกรรมเพื่อน าไปใช้ใน

ชีวิตประจ าวนั  แสดงความคิดเห็นจากวรรณคดีท่ีอ่าน รู้จกัเพลงพื้นบา้น  เพลงกล่อมเด็ก   ซ่ึงเป็น

วฒันธรรมของทอ้งถ่ิน  ร้องบทร้องเล่นส าหรับเด็กในทอ้งถ่ิน ท่องจ าบทอาขยานและบทร้อยกรอง          

ท่ีมีคุณค่าตามความสนใจได ้
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การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 

 

ความหมายของโครงงาน 

 กระทรวงศึกษาธิการ (2543 : 28 – 31)  ไดใ้ห้ความหมายของการจดัการเรียนรู้แบบ

โครงงาน  ไวด้งัน้ี 

 การจดัการเรียนการสอนโดยยึดผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง  คือ  การจดัการเรียนการสอนท่ีให้

ความส าคญัต่อบทบาทในการเรียนรู้ของผูเ้รียน  โดยผูเ้รียนจะมีส่วนร่วมในกิจกรรม  การเรียนการ

สอน  ไดล้งมือปฏิบติัจนเกิดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง  โดยมีครูเป็นผูค้อยแนะน าและอ านวยการ  วิธี

สอนแบบโครงงานเป็นกิจกรรมหน่ึงท่ีเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน  

ผูเ้รียนมีโอกาสลงมือปฏิบติัดว้ยตนเอง  ตามหลกัการวธีิการสอนแบบโครงงานเพื่อให้ผูเ้รียนไดรู้้จกั

คิดวเิคราะห์  รู้จกัแกปั้ญหาและสามารถวางแผนในการท างานอยา่งเป็นระบบ   

นอกจากน้ี  ยงัมีนักวิจยัและนักวิชาการท่านอ่ืนท่ีกล่าวถึงความหมายของโครงการหรือ

โครงงาน  ไวด้งัน้ี 

 สุวิทย ์ มูลค าและอรทยั  มูลค า  (2543 : 198)  ไดก้ล่าวถึงความหมายโครงงานว่าเป็น
กระบวนการแสวงหาความรู้หรือคน้ควา้หาค าตอบในส่ิงท่ีผูเ้รียนอยากรู้หรือสงสัยดว้ยวิธีการต่าง ๆ 
อยา่งหลากหลาย   

กรมวิชาการ  กระทรวงศึกษาธิการ (2544 : 28, 145) ได้ให้ความหมายของโครงงาน 

(Project)  ว่าหมายถึง  การศึกษาเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงท่ีนกัเรียนเป็นผูศึ้กษา  คน้ควา้  และลงมือปฏิบติั

ดว้ยตนเองโดยอาศยัวิธีการทางวิทยาศาสตร์  ภายในค าแนะน า  ปรึกษาและดูแลของครู /อาจารยท่ี์

ปรึกษาซ่ึงอาจใชเ้คร่ืองมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ช่วยในการศึกษา  คน้ควา้นั้นบรรลุตามวตัถุประสงค์

ส าหรับความหมายของการเรียนแบบโครงงานนั้น   เป็นการเรียนแบบศึกษาคน้ควา้วิธีหน่ึง  แต่เป็น

การศึกษาคน้ควา้ท่ีใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์แกปั้ญหา  เป็นการพฒันาผูเ้รียนให้เป็นคนมี

เหตุผล  สรุปเร่ืองราวอย่างมีกฎเกณฑ์  ท างานอย่างเป็นระบบ  ซ่ึงมิใช่การศึกษาค้นควา้จดัท า

รายงานอยา่งเดียวตอ้งมีการวเิคราะห์ขอ้มูลและมีการสรุปผล  

ลดัดา ภู่เกียรติ (2544 : 2) ให้ความหมายของโครงงานวา่ เป็นการศึกษาคน้ควา้เก่ียวกบัส่ิง
ใดส่ิงหน่ึงหรือหลายๆ ส่ิงท่ีอยากรู้ค าตอบให้ลึกซ้ึง หรือเรียนรู้ในเร่ืองนั้นๆ ให้มากข้ึน  โดยใช้
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กระบวนการ วิธีการศึกษาอยา่งมีระบบขั้นตอน มีการวางแผนในการศึกษาอยา่งละเอียดปฏิบติังาน
ตามแผนท่ีวางไวจ้นไดข้อ้สรุปหรือผลสรุปท่ีเป็นค าตอบในเร่ืองนั้นๆ 

สรรเพชญ   อิสริยวชัรากร (2546 : 464)  ไดใ้ห้ความหมายของโครงงานวา่  วิธีสอนแบบ

โครงงานเป็นการสอนท่ีให้นกัเรียนท่ีเป็นหมู่  หรือรายบุคคลได้วางโครงการและด าเนินงานให้

ส าเร็จตามโครงการนั้น ๆ นบัวา่เป็นการสอนท่ีสอดคลอ้งกบัสภาพชีวิตจริง  นกัเรียนจะท างานดว้ย

การตั้งปัญหา  ด าเนินการแกปั้ญหาดว้ยการลงมือกระท าจริง  เช่น  โครงการรักษาความสะอาด 

อาภรณ์   ใจเท่ียง (2550 : 130)  กล่าววา่  โครงงานเป็นการจดัการเรียนรู้แบบหน่ึงท่ีท าให้

ผูเ้รียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองจากการลงมือปฏิบติัจริงในลักษณะของการศึกษา  ส ารวจ  ค้นควา้  

ทดลอง  ประดิษฐ ์ คิดคน้  โดยมีครูเป็นผูค้อยกระตุน้  แนะน า  และใหค้  าปรึกษาอยา่งใกลชิ้ด 

พิมพนัธ์   เดชะคุปต ์ (2551 : 25)  กล่าววา่  การท าโครงงานเป็นการศึกษาเพื่อคน้พบความรู้

ใหม่  ส่ิงประดิษฐ์ใหม่และวิธีการใหม่  ดว้ยตวัของนกัเรียนเอง  โดยใชว้ิธีการทางวิทยาศาสตร์  มี

ครูอาจารยแ์ละผูเ้ช่ียวชาญเป็นผูใ้ห้ค  าปรึกษา  ความรู้ใหม่  ส่ิงประดิษฐ์ใหม่และวิธีการใหม่นั้นทั้ง

นกัเรียนและครูไม่เคยรู้หรือมีประสบการณ์มาก่อน  (unknown  by  all) 

วิมลรัตน์ สุนทรโรจน์ (2551 : 72-81) ให้นิยามโครงงานวา่  หมายถึง กระบวนการสอนท่ี
มุ่งให้ผูเ้รียนรู้จกัวิธีท าวิจยัเล็กๆ ผูเ้รียนลงมือปฏิบติัเพื่อพฒันาความรู้ ทกัษะ และสร้างผลผลิตท่ีมี
คุณภาพระเบียบวิธีการด าเนินการ เป็นวิธีการทางวิทยาศาสตร์ จุดประสงคห์ลกัของการสอนแบบ
โครงงานตอ้งกระตุน้ให้ผูเ้รียนรู้จกัสังเกต รู้จกัตั้งสมมติฐาน รู้จกัวิธีการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง
และตอบค าถามท่ีอยากรู้ สามารถสรุป และท าความเขา้ใจกบัส่ิงท่ีคน้พบ โครงงานอาจจะท าในเวลา
เรียนหรือนอกเวลาเรียนก็ได ้ การเรียนการสอนแบบโครงงาน (Project Approach)เป็นการเปิด
โอกาสใหผู้เ้รียนเลือกท่ีจะศึกษา หรือโครงงานท่ีน่าสนใจ 
 จากความหมายของโครงงานท่ีกล่าวมาพอสรุปได้ว่า  โครงงานเป็นการเรียนรู้ท่ีมุ่งให้

ผูเ้รียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองและได้ลงมือปฏิบติัจริง  เป็นวิธีการเรียนรู้ท่ีสร้างให้ผูเ้รียนมีทกัษะท่ี

จ าเป็นในการด าเนินชีวิต  เพื่อพฒันาผูเ้รียนให้เป็นคนอย่างสมบูรณ์ทั้งดา้นร่างกาย  จิตใจ  ปัญญา  

และสังคม  โดยมีครูเป็นท่ีปรึกษาและผูค้อยใหก้ าลงัใจ 
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จุดประสงค์การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 

 ฟิลเชอร์รัลด์  (Fizerald  1955 : 356, อา้งถึงในรุ่งนภา  สรรค์สวาสด์ิ  2550 : 35)  ได้

กล่าวถึงจุดประสงคข์องการจดัการเรียนรู้แบบโครงงานวา่ 

1.  เพื่อกระตุน้ความอยากรู้อยากเห็นของผูเ้รียน  ทั้งน้ี  เพราะการสอนแบบโครงงาน   

ผูส้อนให้ผูเ้รียนเลือกโครงงานดว้ยตนเอง  แต่ก่อนท่ีจะเลือก  ผูส้อนตอ้งจดัสถานการณ์ให้ผูเ้รียน

เกิดความอยากรู้อยากเห็นเสียก่อน  จึงสามารถเลือกโครงงานได้  ฉะนั้นการท่ีนกัเรียนเกิดความ

อยากท่ีจะท าโครงงานหน่ึง  แสดงวา่นกัเรียนมีความสนใจในเร่ืองนั้น ๆ  

2.  เพื่อใหน้กัเรียนเห็นคุณค่าของกิจกรรมต่าง ๆ  ในสถานการณ์จริง ๆ   ซ่ึงช่วยใหเ้ห็น 

คุณค่าของการท างานไดใ้นท่ีสุด 

3.  เพื่อพฒันาความเป็นตวัของตวัเอง  ท่ีสะสมเก็บรวบรวมและหาความรู้อยา่งมี 

ประสิทธิภาพ 

4. เพื่อพฒันาศกัยภาพของแต่ละบุคคลใหเ้ขา้ใจสถานการณ์และส่ิงแวดลอ้มโดยใช ้

ประสบการณ์ของตนเอง 

5.  เพื่อพฒันาความรับผดิชอบท่ีใหเ้สรีภาพในการจดัและการกระท า 

6. เพื่อพฒันาใหน้กัเรียนมีความสามารถในการสร้างแผน  และด าเนินการใหบ้รรลุ 

เป้าหมาย 

7. เพื่อพฒันาผูเ้รียนใหมี้ความคิดสร้างสรรคแ์ละท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

8. เพื่อใหรู้้จกัคิดและประเมินผลงานของตนเอง 

นอกจากน้ี  เฮนร่ี (Henry 1995 : 42) ไดก้ล่าวถึงจุดประสงคข์องการเรียนรู้แบบโครงงานวา่ 

1.  เพื่อจดัโอกาสใหผู้เ้รียนไดป้ระยกุตใ์ชท้กัษะของตนเอง 

2. เพื่อแสดงให้เห็นถึงความรู้  ความช านาญของผูเ้รียน 

3. เพื่อพฒันาทกัษะกระบวนการแสวงหาความรู้อยา่งเป็นระบบ 

4. เพื่อใหผู้เ้รียนไดส้รุปผลการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

การจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน   เป็นการสอนเพื่อฝึกทกัษะการท างานดา้นต่าง ๆ นบัตั้งแต่  

การเลือกโครงงาน การวางแผนการท างาน การส่ือความหมายดว้ยตวัอกัษร และดว้ยวาจาท่ี

ก่อใหเ้กิดความคิดริเร่ิม  ความคิดในส่ิงท่ีวพิากษว์จิารณ์  และความเช่ือมัน่ในตนเอง  ผูเ้รียนได้
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เรียนรู้ดว้ยการปฏิบติัจริง ไดจ้บัตอ้ง ไดท้ดลองและสรุปผลการปฏิบติัเป็นความรู้ความเขา้ใจ 

(ไพฑูรย ์  สินลารัตน์  2522 : 124)   โดยสรุปแลว้อาจกล่าวไดว้า่   การจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน

นั้นเป็นการสอนรูปแบบหน่ึงท่ีท าใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้ดว้ยตนเอง  ท าใหผู้เ้รียนไดคิ้ดเป็น  ท าเป็น  

และแกปั้ญหาเป็น 

 

ลกัษณะของโครงงาน 

 ส านกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  (2542 : 4)  ไดก้ล่าวถึงลกัษณะส าคญั

ของโครงงานไวด้งัน้ี 

1.  เป็นเร่ืองท่ีนกัเรียนสนใจ  สงสัย  ตอ้งการหาค าตอบ 

2. เป็นการเรียนรู้ท่ีมีกระบวนการ  มีระบบ  ครบกระบวนการ  

3. เป็นการบูรณาการการเรียนรู้ 

4. นกัเรียนใชค้วามสามารถหลายดา้น 

5. มีความสอดคลอ้งกบัชีวติจริง 

6. มีการศึกษาอยา่งลุ่มลึก  ดว้ยวธีิการและแหล่งขอ้มูลท่ีหลากหลาย 

7. เป็นการแสวงหาความรู้และสรุปความรู้ดว้ยตนเอง 

8. มีการน าเสนอโครงงานดว้ยวธีิการท่ีเหมาะสม  ในกระบวนการและผลงานท่ีคน้พบ 

9. ขอ้คน้พบ  ส่ิงท่ีคน้พบ  สามารถน าไปใชใ้นชีวติประจ าวนัได ้

จิราภรณ์  ศิริทว ี(2542 : 33 – 38)  แบ่งโครงงานออกเป็น  2  ลกัษณะ  คือ   

1. โครงงานตามสาระการเรียนรู้  เป็นโครงงานท่ีบูรณาการความรู้  ทกัษะ  คุณธรรม  

จริยธรรม  และค่านิยมในกลุ่มสาระการเรียนรู้  เป็นพื้นฐานในการก าหนดโครงงาน  และการปฏิบติั 

2. โครงงานตามความสนใจ  เป็นโครงงานท่ีนกัเรียนก าหนดขั้นตอนตามความถนดัความ

สนใจ  และความตอ้งการ  โดยการน าเอาความรู้  ทกัษะ  คุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมจากกลุ่ม

สาระการเรียนรู้ต่าง ๆ มาบูรณาการก าหนดเป็นโครงงานและการปฏิบติั 

สุวิทย ์ มูลค า  และอรทยั  มูลค า (2543 : 198)  กล่าวถึงลกัษณะส าคญัของโครงงานไว้

เช่นกนัวา่   
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1. ผูเ้รียนได้เลือกเร่ืองหรือประเด็นท่ีจะศึกษาด้วยตนเอง  ซ่ึงอาจจะเป็นรายบุคคลหรือ  

กลุ่มก็ได ้

2. ผูเ้รียนเป็นผูเ้ลือกวธีิการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ 

3. ผูเ้รียนเป็นผูศึ้กษาหรือลงมือปฏิบติัดว้ยตนเองทุกขั้นตอน 

4. การศึกษานั้นมีการเช่ือมโยงหรือบูรณาการระหว่างความรู้/ทกัษะ/ประสบการณ์เดิม    

กบัส่ิงใหม่ 

5. ผูเ้รียนไดมี้โอกาสแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งผูเ้รียน 

สรุปไดว้า่  โครงงานมีลกัษณะโดยภาพรวมอยู ่ 2  ลกัษณะคือ  โครงงานท่ีบูรณาการหลาย

เน้ือหาวชิาเขา้ดว้ยกนั  และโครงงานเฉพาะเน้ือหาวชิาใดวชิาหน่ึง 

 

 คุณค่าของวธีิสอนแบบโครงงาน  

พิมพนัธ์  เดชะคุปต์  (2551 : 18 - 19)  กล่าวว่า  คุณค่าของการสอนคิดดว้ยโครงงาน  ซ่ึง

เป็นการจดัการเรียนการสอนแบบบูรณาการ  มีดงัน้ี 

 1.  พฒันาพหุปัญญา  ซ่ึงเป็นทฤษฎีการเรียนรู้ร่วมสมยัของโฮเวิร์ด  การ์ดเนอร์  (Howard  

Gardner) ท่ีผูเ้รียนท าโครงงานสามารถพฒันาปัญญาไดท้ั้ง  8  ดา้น  ดงัน้ี 

  1.1  ปัญญาดา้นภาษา  (verbal/linquistic  intelligence) 

  1.2  ปัญญาดา้นการคิดและคณิตศาสตร์  (logical – mathematical  intelligence) 

  1.3  ปัญญาดา้นมิติสัมพนัธ์  (visual/ spatial  intelligence) 

  1.4  ปัญญาดา้นรอบรู้ธรรมชาติ  (naturalist  intelligence) 

  1.5  ปัญญาดา้นดนตรี  (musical/ rthythmic  intelligence) 

  1.6  ปัญญาดา้นการเคล่ือนไหวกาย  (bodily/ kinesthetic  intelligence) 

  1.7  ปัญญาดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล  (interpersonal  intelligence) 

  1.8  ปัญญาดา้นรู้จกัตนเอง  (intrapersonal  intelligence) 

 2.  พฒันาสมองซีกซ้ายและขวา  สมองซีกซ้ายเนน้จดจ า  วิเคราะห์  แยกแยะ  ส่วนสมอง 

ซีกขวาเนน้องคร์วม  สังเคราะห์  สุนทรียภาพ  ความคิดสร้างสรรค ์ การพฒันาพหุปัญญา  เป็นการ

พฒันาสมองทั้งสองซีก  คือสมองซีกซ้ายไดรั้บการพฒันาด้านคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  ภาษา  
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เป็นตน้  สมองซีกขวา  ไดรั้บการพฒันาคิดวิเคราะห์  จดจ าเก่ียวกบัความคิดสังเคราะห์  ความคิด

ริเร่ิม  ความคิดสร้างสรรค ์ สุนทรียภาพซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัวชิาดา้นภาษา  ศิลปะ  ดนตรี  นาฏศิลป์  การ

กีฬา  เป็นตน้  การท าโครงงานเป็นการพฒันาพหุปัญญา  ซ่ึงเป็นการพฒันาสมองทั้งสองซีก  คือ

สมองซีกซา้ยและสมองซีกขวานัน่เอง 

 3.  พฒันาผูเ้รียนเชิงรุก  เน้นผูเ้รียนตามความสนใจ  ตามความถนดั  ตามศกัยภาพแห่งตน  

ท าใหผู้เ้รียนเรียนรู้อยา่งกระตือรือร้น 

  4.  พฒันาสมรรถนะทางการคิด  ให้เป็นผูมี้วิถีการเรียนรู้เป็นนกัวิจยั  เป็นผูเ้รียนรู้ตลอด

ชีวติ 

 5.  พฒันาหลกัฐานท่ีแสดงความเขา้ใจอยา่งคงทน  การท าโครงงานเป็นการสร้างให้ไดง้าน

และช้ินงานหรือผลผลิต  อนัเป็นหลกัฐานท่ีแสดงความเขา้ใจอย่างคงทน  เป็นความเขา้ใจอย่าง

ลึกซ้ึงท่ีสามารถน าความรู้ไปใช้ไปประยุกต์ใช้ได้  สรุปแล้วเป็นการเรียนรู้อย่างมีความหมาย  

(meaningful  learning) 

 สรุปได้ว่าคุณค่าของวิธีสอนแบบโครงงานนั้น  ไดช่้วยพฒันาผูเ้รียนให้ผูเ้รียนได้รู้จกัใช้

ความคิดต่าง ๆ  ในแต่ละขั้นตอน   ผูเ้รียนไดพ้ฒันาทกัษะดา้นต่าง ๆ  รวมทั้งมีสัมพนัธภาพท่ีดีกบั

กลุ่มเพื่อนดว้ย   

 

ประเภทโครงงาน 

 การสอนแบบโครงงานน้ีเป็นประโยชน์มาก  มีผลในการพฒันาทกัษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์  กระบวนการคิด  การสร้างเสริมเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้และท าให้ผูเ้รียนมีความ       

พึงพอใจกระตือรือร้นในการเรียน  ใหค้วามร่วมมือในการปฏิบติักิจกรรมเป็นอยา่งดี 

กรมวิชาการ  กระทรวงศึกษาธิการ (2544 : 28)  สุวิทย์   มูลค าและอรทยั   มูลค า          

(2546 : 85 – 86) และอาภรณ์  ใจเท่ียง (2550 :130)   ไดแ้บ่งประเภทของโครงงานตามลกัษณะ

กิจกรรมเป็น  4  ประเภท  คือ 

1.  โครงงานประเภทส ารวจ (Survey  research  project)    

      โครงงานประเภทน้ีเป็นการศึกษา  ส ารวจและรวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัประเด็นท่ี

ผูเ้รียนตอ้งการศึกษา  หลงัจากนั้นจึงน าขอ้มูลท่ีไดม้าจดักระท าให้เป็นระบบระเบียบเป็นหมวดหมู่  
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ส่ือความหมาย  แลว้น าเสนอในรูปแบบต่าง ๆ  เช่น  ตาราง  กราฟ  แผนภูมิ  และค าอธิบายประกอบ

เพื่อใหเ้ห็นลกัษณะหรือความสัมพนัธ์ในเร่ืองท่ีศึกษาชดัเจนยิ่งข้ึน  เช่น  การส ารวจพืชสมุนไพรใน

ชุมชนบา้นสบปราบ  ปัญหาขยะของตลาดสดเทศบาล 2  เป็นตน้ 

2.  โครงงานประเภททดลอง  (Experimental  research project) 

      โครงงานประเภทน้ีเป็นการศึกษาเพื่อหาค าตอบของปัญหา  โดยมีการออกแบบการ

ทดลอง  เพื่อศึกษาตวัแปรท่ีส่งผลต่อตวัแปรท่ีตอ้งการศึกษา  โดยควบคุมตวัแปรอ่ืน ๆ ท่ีอาจมีผล

ต่อตัวแปรท่ีต้องการศึกษาไว้  โดยทั่วไปขั้นตอนการด าเนินงานของโครงงานประเภทน้ีจะ

ประกอบดว้ยการก าหนดปัญหา  ตั้งสมมติฐาน  ออกแบบการทดลอง  รวบรวมขอ้มูล  แปรผลและ

สรุปผลการทดลอง  ซ่ึงขั้นตอนท่ีปฏิบติัจะเป็นกระบวนการวทิยาศาสตร์อยา่งสมบูรณ์  เช่น  การท า

ยากนัยงุจากตะไคร้หอม  การผลิตยาสระผมจากพืชสมุนไพรในทอ้งถ่ิน  เป็นตน้ 

3.  โครงงานประเภทส่ิงประดิษฐ ์(Development  research  project) 

      โครงงานประเภทน้ีเป็นการประยุกต์ทฤษฎี    หรือหลกัการทางวิทยาศาสตร์หรือดา้น

อ่ืน ๆ  มาสร้างหรือประดิษฐ์เป็นของเล่น  เคร่ืองมือ  เคร่ืองใช้  หรืออุปกรณ์ส าหรับใชส้อยต่าง ๆ   

ซ่ึงอาจจะเป็นการปรับปรุงเปล่ียนแปลงของเดิมท่ีมีอยูแ่ลว้  หรือประดิษฐ์ส่ือใหม่  หรืออาจเป็นการ

เสนอแบบจ าลองทางความคิดเพื่อแก้ปัญหาก็ได้  เช่น  การประดิษฐ์ของเล่นพื้นบา้นจากวสัดุใน

ทอ้งถ่ิน  การบ าบดัน ้าเสียโดยวธีิธรรมชาติ  เป็นตน้ 

4.  โครงงานประเภทสร้างทฤษฎี (Theoretical  research  project)   

      โครงงานประเภทน้ีเป็นการน าเสนอทฤษฎี  หลกัการหรือแนวคิดใหม่ ๆ   ซ่ึงแตกต่าง

จากแนวคิดของผูอ่ื้นท่ีมีอยูแ่ลว้  โดยมีหลกัทางวทิยาศาสตร์ หรือทฤษฎีอ่ืน ๆ ตลอดจนขอ้มูลต่าง ๆ 

สนบัสนุน  ซ่ึงอาจเป็นลกัษณะทฤษฎี  หลกัการ  แนวคิดใหม่  หรืออาจขดัแยง้กบัทฤษฎีเดิม  หรือ

เป็นการขยายทฤษฎี  หลกัการหรือแนวคิดเดิมก็ได ้ จุดส าคญัอยูท่ี่ผูท้  าโครงงานประเภทน้ีจะตอ้งมี

ความรู้พื้นฐานในเร่ืองนั้น ๆ อย่างดี  โดยทั่วไปโครงงานประเภทน้ีมักจะเป็นโครงงานทาง

คณิตศาสตร์  หรือวิทยาศาสตร์  อาจน าเสนอในรูปของสูตร  สมการหรือค าอธิบายก็ได้  เช่น  

การเกษตรทฤษฎีใหม่  การผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว ์ เป็นตน้  

สรุปไดว้่า  โครงงานสามารถแบ่งตามลกัษณะของกิจกรรมได ้4 ประเภท ได้แก่   1) 

โครงงานประเภทส ารวจ  เป็นโครงงานประเภทเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อหาสาเหตุของปัญหาหรือ
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ส ารวจความคิดเห็น  2) โครงงานประเภทการทดลอง  เป็นโครงงานท่ีตอ้งออกแบบทดลอง เพื่อ

การศึกษาผลการทดลองว่าเป็นไปตามท่ีตั้งสมมติฐานไวห้รือไม่ 3) โครงงานประเภทส่ิงประดิษฐ ์

เป็นโครงงานท่ีประยุกต์หลกัการทางวิทยาศาสตร์เขา้สู่กระบวนการปฏิบติั 4) โครงงานประเภท

ทฤษฎี  เป็นโครงงานท่ีมีลกัษณะเป็นการหาความรู้ใหม่ โดยการรวบรวมขอ้มูลและน ามาวเิคราะห์ 

 

ขั้นตอนการท าโครงงาน 

ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2542 ก : 6-17)  ได้จัดกิจกรรม

โครงงานไว ้ 6  ขั้นตอน  ดงัน้ี  1)  การก าหนดวตัถุประสงค์  2)  การระบุประโยชน์  3)  การหา

แนวโนม้ /การคาดเดาค าตอบ  4)  การเลือกวิธีท่ีจะศึกษา  5)  การลงมือศึกษา  6)  การเก็บรวบรวม

ผลท่ีได้จากการศึกษา  พร้อมเสนอแนวทางการช่วยเหลือสนับสนุนให้ผูเ้รียนจัดท าโครงงาน

ดงัต่อไปน้ี  6.1)  การเลือกเร่ือง / ปัญหา / ประเด็น  6.2)  การก าหนดจุดประสงค ์ 6.3)  การคาดเดา

ค าตอบ  6.4)  การก าหนดวธีิการศึกษา  6.5)  การลงมือปฏิบติั  6.6)  การรายงานผล 

นอกจากน้ี  ยงัมีนกัวจิยัและนกัการศึกษาท่านอ่ืนไดใ้หแ้นวคิดและขั้นตอนการวางแผน  ไว้

ดงัน้ี   

สุนนัทา สุนทรประเสริฐ (2543 ข : 41) ไดเ้สนอขั้นตอนการท าโครงงาน ดงัน้ี 
ขั้นท่ี 1 เลือกเร่ืองท่ีน่าสนใจ ขั้นตอนแรกน้ีผูเ้รียนจะตอ้งเลือกศึกษาเร่ืองท่ีเขาสนใจ       

โดยครูจะตอ้งเป็นผูก้ระตุน้หรือจดักิจกรรมเร้าให้ผูเ้รียนคิดเร่ืองท่ีจะท าดว้ยความพอใจ หัวขอ้
โครงงานอาจไดม้าจากปัญหา ค าถาม หรือความอยากรู้อยากเห็นในเร่ืองต่าง ๆ ของผูเ้รียน ซ่ึงเป็น
ผลมาจากการไดอ่้านหนงัสือ การฟังการบรรยาย การทศันศึกษา การไดพ้บเห็นส่ิงต่าง ๆ ใน
ชีวติประจ าวนัหวัขอ้โครงงานควรเป็นเร่ืองท่ีเฉพาะเจาะจงและชดัเจนวา่ท าอะไร ควรเนน้เร่ืองท่ีอยู่
ใกลต้วัและเกิดประโยชน์ 

ขั้นท่ี 2 เตรียมไปหาแหล่งเรียนรู้ ในขั้นน้ีผูส้อนจะตอ้งจดัเตรียมหรือช้ีแนะแหล่งความรู้
ต่าง ๆ ท่ีผูเ้รียนจะตอ้งใชค้น้ควา้หาค าตอบจากเร่ืองท่ีเขาสนใจและสงสัย  อาจเป็นประเภทเอกสาร
ผูรู้้หรือผูเ้ช่ียวชาญ ส่ือประเภทโสตทศัน์ วสัดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีหลากหลาย ผูรู้้จะตอ้งรับรู้วา่มีแหล่ง
ความรู้ใดบา้ง ไดม้องเห็นช่องทางท่ีจะใชแ้หล่งความรู้นั้น ๆ อยา่งไรบา้ง และสามารถก าหนด
แนวทางกวา้ง ๆ ไดว้า่จะท าอยา่งไร ท าอยา่งไร ใชท้รัพยากรอะไร เพื่ออะไร ฯลฯ เป็นตน้ 

ขั้นท่ี 3 เขา้สู่การวางแผนก่อน เม่ือผูเ้รียนไดก้ าหนดแนวทางกวา้ง ๆ แลว้จะตอ้งน าแนวทาง
นั้นมาวางแผนในการท างานว่าจะท าอะไรก่อนหลงัโดยการสร้างแผนท่ีความคิดแลว้น ามาท าเคา้
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โครง ผูจ้ดัท าโครงงาน ช่ือท่ีปรึกษาโครงงาน ระยะเวลาด าเนินงาน เหตุผลท่ีจดัท าโครงงาน 
วตัถุประสงคข์องการจดัท า ขั้นตอนการด าเนินงาน ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ และแหล่งความรู้ท่ีใชใ้น
การศึกษาคน้ควา้ 

ขั้นท่ี 4 ท าตามขั้นตอนอยา่งสนุกสนาน ขั้นตอนท่ีวางไว ้ โดยอยูใ่นความอยูใ่นความดูแล
และแนะน าของครูผูส้อน โดยผูเ้รียนควรตอ้งปฏิบติังานดว้ยความรอบคอบ มีการจดบนัทึกขอ้มูล
ต่าง ๆ ไวเ้ป็นระยะวา่ ท าอะไร ท าอยา่งไร ไดผ้ลอยา่งไร เม่ือมีปัญหาและอุปสรรคไดแ้กไ้ขอยา่งไร 
ผูเ้รียนควรไดฝึ้กทกัษะจากิจกรรม และแหล่งความรู้ท่ีหลากหลาย ตามความสนใจเกิดการเรียนรู้
ตามล าดบัขั้นตอนการปฏิบติัจริงดว้ยตนเอง ได้สนุกเพลิดเพลินกบัการท างานไดท้  างานอย่างมี
ความสุข เกิดความภูมิใจในผลงานท่ีปรากฏ และสามารถน าความรู้นั้นไปใชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม 

ขั้นท่ี 5 การเขียนรายงานอยา่งมัน่ใจ การด าเนินการตามขนัตอนน้ี เป็นการสรุปรายงานผล
จากการปฏิบติังานท่ีผ่านมา เพื่อให้ผูอ่ื้นได้ทราบแนวคิด วิธีการด าเนินงาน ผลท่ีได้รับและ
ขอ้เสนอแนะต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัโครงงานการเขียนรายงานควรใชภ้าษาท่ีเขา้ใจง่าย กระชบั ชดัเจน 
และครอบคลุมประเด็นส าคญั ไ อาจก าหนดเป็นหวัขอ้ต่าง ๆ หรือรายบท ไดด้งัน้ี บทน า เอกสารท่ี
เก่ียวขอ้งการด าเนินการศึกษา ผลกาศึกษา สรุปและขอ้เสนอแนะ รวมทั้งภาคผนวกท่ีตอ้งการ
น าเสนอในรายละเอียดดว้ย 

ขั้นท่ี 6 น าเสนองานไดเ้หมาะสม นบัเป็นขั้นตอนสุดทา้ยของการจดัท าโครงงาน เป็นการ
น าผลการด าเนินงานทั้งหมดมาเสนอให้ผูอ่ื้นได้ทราบ โยเน้นความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ความ
รับผิดชอบ อาจมีลกัษณะเป็นเอกสาร รายงาน ช้ินงาน แบบจ าลอง ฯลฯซ่ึงสามารถน าเสนอใน
รูปแบบท่ีหลากหลาย เช่น การจดันิทรรศการ การแสดง การสาธิต  การบรรยาย การจดัท าส่ือ
ส่ิงพิมพก์ารจดัท าส่ือมลัติมีเดีย ฯลฯ 

เพชรา วงศป์ระไพโรจน์ (2545 : 2) ไดเ้สนอขั้นตอนของโครงงานไวด้งัน้ี 
1. สังเกตปรากฏการณ์หรือศึกษาหาความรู้จากแหล่งต่าง ๆ เพื่อท าใหม้องเห็นปัญหา ครู 

คอยกระตุน้ใหผู้เ้รียนสังเกตส่ิงท่ีเกิดข้ึนแต่เราไม่สามารถหาค าตอบไดท้นัที ผูเ้รียนจะเกิดค าถามข้ึน
ในใจวา่ “ท าไม” ท าไมจึงเป็นอยา่งนั้น 

2. ก าหนดปัญหาท่ีสนใจจะศึกษาให้ชัดเจนหลงัจากท่ีได้หัวขอ้ท่ีสนใจแล้วเพื่อให้เห็น
ความสัมพนัธ์ระหวา่งหวัขอ้ท่ีจะศึกษากบัหวัขอ้ยอ่ย ๆ ใหน้กัเรียนสร้างแผนผงัความคิด 

3. วางแผนการปฏิบติังาน เป็นการจดักิจกรรมหรือวิธีการท่ีจะท าการศึกษาคน้ควา้ รวมทั้ง
พิจารณาแหล่งขอ้มูล แหล่งความรู้ 
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4. ปฏิบติัตามแผนท่ีวางไว ้เป็นช่วงส าคญัของการเรียนรู้โดยโครงงานเพราะผูเ้รียนจะเป็นผู ้
ศึกษาคน้ควา้ มีการรับรู้ดว้ยวิธีการต่าง ๆ เช่น การสังเกต สอบถาม ทดลอง แลว้บนัทึกส่ิงท่ีคน้พบ
หรือส่ิงประดิษฐใ์หม่ 

5. การเขียนรายงาน เป็นการน าขอ้มูลจากการศึกษาคน้ควา้มาท ารายงานสรุป  อภิปราย 
ประเมินผล โดยผูเ้รียนจะแสดงใหเ้ห็นถึงส่ิงท่ีคน้พบ พร้อมทั้งแสดงเหตุผลหรือขอ้เสนอแนะต่าง ๆ 

6. การน าเสนอโครงงานต่อสาธารณชน ผูเ้รียนจะเป็นผูน้ าเสนอขอ้มูล ผลสรุป  หรือ
ส่ิงประดิษฐท่ี์ไดจ้ากการศึกษาคน้ควา้ ซ่ึงอาจน าเสนอในรูปรายงานการจดัป้ายนิเทศ หรือการ 
แสดงละคร 

เดชา จนัทคตั (2546 : 51-52) ไดเ้สนอขั้นตอนการท าโครงงาน ดงัน้ี 
1. ขั้นก าหนดปัญหาหรือส ารวจความสนใจ ครูเสนอสถานการณ์หรือตวัอยา่งท่ีเป็นปัญหา

และกระตุน้ใหผู้เ้รียนหาวธีิการแกปั้ญหา หรือย ัว่ยใุหผู้เ้รียนมีความตอ้งการใคร่เรียนใคร่รู้ในเร่ืองใด
เร่ืองหน่ึง 

2. ขั้นก าหนดจุดมุ่งหมายในการเรียน ครูตอ้งแนะน าให้ผูเ้รียนก าหนดจุดมุ่งหมายชดัเจนวา่ 
เรียนเพื่ออะไร จะท าโครงงานนั้นเพื่อแกปั้ญหาอะไร 

3. ขั้นวางแผนและวเิคราะห์โครงงาน ให้ผูเ้รียนวางแผนแกปั้ญหา ซ่ึงจะเป็นโครงงานเด่ียว
หรือกลุ่มก็ได้ แล้วเสนอแผนการด าเนินงานให้ผูส้อนพิจารณา  ให้ค  าแนะน าช่วยเหลือและ
ขอ้เสนอแนะการวางแผนโครงงานของผูเ้รียน ผูเ้รียนจะตอ้งเขียนโครงงานซ่ึงมีองคป์ระกอบ ดงัน้ี 

3.1 ช่ือโครงงาน 
3.2 หลกัการและเหตุผล ใหบ้อกสภาพปัญหา แนวคิด หรือเหตุผลในการ 

ด าเนินการ 
3.3 วตัถุประสงคห์รือจุดมุ่งหมายในการด าเนินการ ใหบ้อกวา่จดัท าโครงงานเพื่อ 

อะไร ท าแลว้จะไดผ้ลดีอยา่งไรจุดประสงคจ์ะตอ้งสัมพนัธ์กบัหลกัการและเหตุผล จะตอ้งวดัและ 
ประเมินได ้

3.4 เจา้ของโครงงาน บอกช่ือผูรั้บผดิชอบใครเป็นหวัหนา้ ผูร่้วมงานมีใครบา้ง 
3.5 ท่ีปรึกษาโครงงาน บอกช่ือผูใ้หค้  าแนะน า ใหค้วามช่วยเหลือในการด าเนินการ 
3.6 สถานท่ีด าเนินการ บอกวา่จะใชส้ถานท่ีใดด าเนินการ 
3.7 ระยะเวลาด าเนินการ บอกระยะเวลาท่ีเร่ิมตน้จนถึงส้ินสุดโครงการ 
3.8 งบประมาณ บอกจ านวนเงินท่ีใชด้ าเนินการ 
3.9 วธีิด าเนินการ หรือวธีิการศึกษาคน้ควา้ 
3.10 เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้วสัดุอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการด าเนินการ 
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3.11 ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 
3.12 ความเห็นของผูป้กครอง (ถา้มี) 
3.13 ลายมือช่ือผูเ้สนอโครงการ วนั เดือน ปี 
3.14 ความคิดเห็นขอ้เสนอแนะของผูส้อน 

4. ขั้นลงมือปฏิบติัหรือแกปั้ญหา ให้ผูเ้รียนลงมือปฏิบติัหรือแก้ปัญหาตามแผนการท่ี
ก าหนด โดยมีครูผูส้อนเป็นท่ีปรึกษา คอยสังเกต ติดตาม แนะน าให้ผูเ้รียนรู้จกัสังเกตเก็บรวบรวม
ขอ้มูล ด าเนินการดว้ยความมานะอดทน มีการประชุมอภิปราย ปรึกษาหารือกนัเป็นระยะ ๆ ผูส้อน
จะเขา้ไปเก่ียวขอ้งเท่าท่ีจ  าเป็น ผูเ้รียนเป็นผูใ้ชค้วามคิด ความรู้ ในการวางแผนและตดัสินใจท าดว้ย
ตนเอง 

5. ขั้นประเมินผลระหว่างปฏิบติังาน ผูส้อนตอ้งแนะน าให้ผูเ้รียนรู้จกัประเมินผลก่อน
ด าเนินการ ระหวา่งด าเนินการ และหลงัด าเนินการ คือรู้จกัพิจารณาวา่ก่อนท่ีจะด าเนินการมีสภาพ
เป็นอยา่งไร มีปัญหาอย่างไร ระหว่างท่ีด าเนินการตามโครงการนั้นยงัมีส่ิงใดผิดพลาดหรือเป็น
ขอ้บกพร่องอยู่ จะตอ้งแกไ้ขอะไรอีกบา้ง จะมีวิธีแกไ้ขอย่างไร เม่ือด าเนินการไปแลว้ผูเ้รียนมี
แนวคิดอยา่งไร มีความพึงพอใจหรือไม่ ผลของการด าเนินงานตามโครงงาน ผูเ้รียนไดค้วามรู้อะไร 
ไดป้ระโยชน์อยา่งไร และสามารถน าความรู้นั้นไปพฒันาปรับปรุงงานใหดี้ข้ึน หรือเอาความรู้ไปใช ้
ในชีวติประจ าวนัอยา่งไร โดยผูเ้รียนประเมินโครงงานของตนเองหรือเพื่อนร่วมประเมิน จากนั้น 
ผูส้อนจึงประเมินผลโครงงานตามแบบประเมิน ซ่ึงผูป้กครองอาจมีส่วนร่วมในการประเมินดว้ยก็
ได ้

6. ขั้นสรุป รายงานผล และเสนอผลงาน เม่ือผูเ้รียนท างานตามแผนและเก็บขอ้มูลแลว้ตอ้ง
ท าการวิเคราะห์ขอ้มูล สรุปและเขียนรายงานเพื่อน าเสนอผลงาน ซ่ึงนอกเหนือจากรายงานเอกสาร
แลว้ อาจมีแผนภูมิ แผนภาพ กราฟ แบบจ าลอง หรือของจริงประกอบการน าเสนออาจจดัไดห้ลาย
รูปแบบ เช่น จดันิทรรศการ การแสดงละคร ฯลฯ  

สุวทิย ์มูลค า และอรทยั มูลค า (2550 : 86 -90) เสนอขั้นตอนการท าโครงงานวา่  การเรียนรู้
แบบโครงงานมีขั้นตอนส าคญั ดงัน้ี 

1. การเลือกหวัขอ้เร่ืองหรือปัญหาท่ีจะศึกษา 
2. การวางแผน ประกอบดว้ย 

2.1 การก าหนดจุดประสงค ์
2.2 การตั้งสมมติฐาน 

2.3 การก าหนดวธีิการศึกษา 
3. การลงมือปฏิบติั 
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4. การเขียนรายงาน 
5. การน าเสนอผลงาน 

วมิลรัตน์ สุนทรโรจน ์(2551 : 210) ไดเ้สนอขั้นตอนการด าเนินงานของโครงงาน ไวด้งัน้ี 
1. การคิดและเลือกหวัเร่ือง หรือปัญหาท่ีจะศึกษา 
2. การวางแผนการท าโครงงาน 
3. การลงมือท าเคา้โครงโครงงาน 
4. การเก็บขอ้มูล 
5. การเขียนรายงานโครงงาน 
6. การแสดงผลงานโครงงาน 
จากแนวคิดท่ีกล่าวมาขา้งตน้สรุปไดว้า่  การเรียนรู้แบบโครงงานมีขั้นตอนส าคญั  ดงัน้ี    

1) ศึกษาหาปัญหา   ก าหนดหวัขอ้ท่ีจะศึกษา  2)  ศึกษาทฤษฎี  หลกัการ  3) วางแผนปฏิบติังาน   

4) ปฏิบติังานตามแผนท่ีไดว้างไว ้  5) เขียนรายงาน  6) น าเสนอโครงงาน   

 

การประเมินผลโครงงาน 

 การประเมินผลเป็นหัวใจของการสอน ซ่ึงสะทอ้นสภาพความส าเร็จของการจดักิจกรรม

การเรียนการสอน ผูส้อนและผูเ้รียนร่วมกนัประเมินผลวา่กิจกรรมท่ีท าไปนั้นบรรลุตามจุดประสงค์

ท่ีก าหนดไวห้รือไม่อย่างไร ปัญหาและอุปสรรคท่ีพบคืออะไรบา้ง ได้ใช้วิธีการแก้ไขอย่างไร ผู ้

เรียนรู้อะไรบา้งจากการท าโครงงานน้ี โดยสังเกตพฤติกรรมระหวา่งการปฏิบติังาน วดัความรู้โดย

การซักถามหรือวิธีการอ่ืนๆ (กระทรวงศึกษาธิการ,กรมวิชาการ 2544:31) การประเมินผลท า

โครงงานของผูเ้รียนเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงการท าโครงงานของผูเ้รียนใหดี้ข้ึน 

 สุพล  วงัสินธ์ิ (2543:16-19) กล่าวถึงบุคคลท่ีมีส่วนเก่ียวข้องในการประเมินการท า

โครงงาน ดงัน้ี 

1. ผูป้ระเมินโครงงานด าเนินการดว้ยบุคคล  ต่อไปน้ี  คือ   1) ผูเ้รียนประเมินตนเอง   2) 

เพื่อนช่วยประเมิน  3) ผูส้อนหรือครูท่ีปรึกษาประเมิน  4) ผูป้กครองประเมิน  5) บุคคลอ่ืนๆ ท่ี

สนใจและมีส่วนเก่ียวขอ้งประเมิน/ผูเ้ยีย่มชมการน าเสนอโครงงาน 

2. ผูเ้รียนประเมินตนเอง    จะแสดงออกให้เห็นวา่ผูเ้รียนเจา้ของโครงงาน      ซ่ึงอาจเป็น

รายบุคคลหรือกลุ่มงาน มีความพึงพอใจต่อขั้นตอนของกิจกรรมแต่ละขั้นท่ีไดก้ าหนดหรือร่วมกนั
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ก าหนดข้ึนเองเพียงใด หัวขอ้กิจกรรมใดท่ียงัขาดตกบกพร่อง จะตอ้งเพิ่มเติมส่วนใดบา้ง ความ

ละเอียด ความรัดกุม ในแต่ละขั้นเป็นอยา่งไร 

3.   ผูป้ระเมินซ่ึงเป็นเพื่อนร่วมชั้นเรียน อาจให้ขอ้คิดเห็นสะทอ้นภาพเพิ่มเติมในระดบัชั้น

ประถมศึกษา เพื่อนอาจให้ความเห็นไปในเร่ืองของการเรียน การใชต้วัสะกดการันต ์วรรคตอน ซ่ึง

เนน้ไปในดา้นภาษาระดบัชั้นมธัยมศึกษา การประเมินโครงงานอาจเร่ิมขยายขอบเขตจากดา้นการ

ใชภ้าษา ออกไปถึงการแสดงสัมพนัธ์ระหวา่งตั้งช่ือโครงงานกบัจุดประสงคข์องโครงงานและตาม

ความเข้าใจของผูป้ระเมินเสนอแนะวิธีการศึกษาของผูป้ระเมินโครงงาน เพื่อพิจารณาการ

จดัรูปแบบเล่มเพื่อการน าเสนอโครงงาน 

4. ผูป้ระเมินซ่ึงเป็นผูส้อนหรือครูท่ีปรึกษา    อาจให้ค  าแนะน าเพิ่มเติมไดใ้นเร่ืองวิธีการ

อ่ืนท่ีใชใ้นการศึกษาหาค าตอบ ความส าคญัของวิชาตามหวัขอ้เร่ืองท่ีศึกษากบัวิชาอ่ืน ขอ้คน้พบท่ี

ผูเ้รียนไดจ้ากโครงงาน การน าค าตอบของการศึกษาท่ีไดใ้ช้ประโยชน์ หรือขยายผลการศึกษาเป็น

โครงการใหม่ๆ 

5.  ผูป้ระเมินท่ีเป็นพ่อแม่ผูป้กครอง   จะไดรั้บทราบถึงความสามารถ   ความถนดัทางการ

เรียนของลูกหรือเด็กในความปกครอง ความรู้สึกความตอ้งการของเด็กผูท้  าโครงงานท าให้ ผูเ้รียน

สามารถปรับตวัปรับใจเพื่อการสนบัสนุนทางดา้นการเงิน ก าลงัใจ ให้โอกาสให้เวลาร่วมกิจกรรม

ตามความสนใจของเด็ก และช้ีแนะอุปสรรคปัญหาเบ้ืองตน้ท่ีอาจเกิดข้ึนระหวา่งปฏิบติักิจกรรมขั้น

ต่างๆ ของโครงงาน ขอ้เสนอแนะส าหรับการท าโครงงานคร้ังต่อไป 

 นอกจากน้ี อรทยั และสุวทิย ์มูลค า (2544:183) ไดเ้สนอแนวทางการประเมินโครงงาน โดย

มีเกณฑก์ารประเมินดงัน้ี 

1.  การสังเกต เป็นการรวบรวมขอ้มูลจากผูป้ระเมินพฤติกรรมของผูเ้รียนในดา้นการใช้

ความคิด ความรู้สึก กระบวนการในการท างานทุกสถานท่ี ซ่ึงเป็นการประเมินควรจะเป็นแบบจด

บนัทึกการสังเกต 

2.  การสัมภาษณ์ เป็นการเก็บขอ้มูลพฤติกรรมด้านต่างๆ ของผูเ้รียน เช่น ด้านความคิด 

ความรู้สึก กระบวนการในการท างาน วิธีการแกปั้ญหา ฯลฯ เพื่อใชใ้นการประกอบการสังเกตเพื่อ

ความมัน่ใจในการตดัสินใจ 
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3. การใช้ผลบันทึกจากผูท่ี้เก่ียวข้อง เป็นกระบวนการรวบรวมความคิดเห็นเก่ียวกับ

พฤติกรรมของผูเ้รียน ความกา้วหนา้ในการเรียนรู้ของนกัเรียน โดยผูท่ี้เก่ียวขอ้งผูท่ี้ใกลชิ้ดกบัผูเ้รียน

เป็นผูใ้หข้อ้มูล เช่น เพื่อนร่วมชั้น ผูส้อน ผูป้กครอง 

4. การใช้แบบทดสอบท่ีเน้นการปฏิบัติจริง ค าถามในแบบการทดลอง เน้นถึงภูมิ รู้ 

กระบวนการแกปั้ญหา ท่ีครอบคลุมความสามารถและเน้ือหาสาระตามหลกัสูตร โดยผูเ้รียนจะตอ้ง

ใช้ความรู้ ความสามารถ ตลอดจนความคิดหลายๆ ดา้นมาผสมผสานกนัและสามารถแสดงวิธีท า

ออกมาเป็นขั้นตอนท่ีชดัเจน และมีวธีิการคิดหาค าตอบไดห้ลายๆ วธีิ 

สรุปไดว้า่การประเมินโครงงานเป็นการประเมินผลของความรู้ กระบวนการเรียนรู้  ผลงาน 
ซ่ึงจะประเมินตั้งแต่เร่ิมตน้จนเสร็จส้ินโครงงานจากหลกัฐานหรือร่องรอยต่างๆ ซ่ึงจะประเมินโดย
ตวัผูเ้รียนและประเมินโดยครู ในการประเมินโดยผูเ้รียนจะมีการประเมินใน 3 ลกัษณะคือ การ
ประเมินงาน การประเมินตนเอง และการประเมินเพื่อนร่วมงาน ส่วนการประเมินโดยครูจะ
พิจารณาจากการวางแผนในการจดัท าโครงงาน เน้ือหาสาระ การน าเสนอโครงงาน 
 

 การเขียนรายงานการศึกษาค้นคว้า 
 

ความหมายของการเขียนรายงานการศึกษาค้นคว้า 
คณาจารยภ์าควิชาภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร (2541 : 158) ไดก้ล่าวถึงความหมายของการ

เขียนรายงานการศึกษาคน้ควา้ว่า คือผลการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลแลว้เรียบเรียงให้เป็นระเบียบโดย
อาศยัวตัถุประสงค์ ความคิด และเหตุผลของผูเ้ขียนรายงานเป็นหลกั จากนั้นจึงเขียนหรือพิมพต์าม
แบบแผนท่ีเป็นสากล 

สุวฒันา  เล่ียมประวติั (2551 : 229) ไดก้ล่าวถึงความหมายของการเขียนรายงานการศึกษา
ค้นควา้ว่าคือผลการศึกษาค้นควา้ทางวิชาการท่ีเรียบเรียงข้ึนอย่างมีแบบแผน เพื่อเสนอเป็น
ส่วนประกอบของการศึกษาวิชาการต่างๆ การท ารายงานจึงเป็นการศึกษาดว้ยตนเองอนัจะท าให้มี
ความรู้ความเขา้ใจเร่ืองท่ีศึกษาไดดี้ยิง่ข้ึน 

จากความหมายของการเขียนรายงานการศึกษาคน้ควา้สรุปไดว้า่ รายงานการศึกษาคน้ควา้
คือผลการศึกษาคน้ควา้เก่ียวกบัทางวชิาการ เร่ืองใดเร่ืองหน่ึงเป็นการน าเสนอขอ้เท็จจริงมารวบรวม
เรียบเรียงใหม่ใหเ้ป็นระเบียบ 
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ขั้นตอนการท ารายงานการศึกษาค้นคว้า 
ส าหรับขั้นตอนการท ารายงานการศึกษาคน้ควา้ จุไรรัตน์ ลกัษณะศิริ (2543 : 257-272) และ 

ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั (2544 : 5-14) ไดเ้สนอขั้นตอนการเขียน
รายงานการศึกษาคน้ควา้ไวใ้นท านองเดียวกนัดงัน้ี 

1. การเลอืกหรือก าหนดหัวข้อ 
หวัขอ้ของรายงานมีความส าคญัอยา่งมากต่อความส าเร็จของการเขียนรายงานผูท้  ารายงาน

ควรเลือกหวัขอ้อยา่งพิถีพิถนัตามความสนใจ และมีการวางแผนเป็นอยา่งดี การเลือกหวัขอ้การท า
รายงานผูท้  าอาจจะขอค าแนะน าจากอาจารยท่ี์ปรึกษา  หรืออาจพูดคุยกบัผูมี้ความรู้  ความเช่ียวชาญ
เก่ียวกบัเร่ืองนั้น หรืออ่านจากเอกสารต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัความสนใจ ขอ้มูลท่ีไดจ้ะท าให้เกิด
ความคิดท่ีจะคน้ควา้เพิ่มเติมเก่ียวกบัเร่ืองนั้นๆ 

  การเลือกหวัขอ้มีขอ้ท่ีควรพิจารณาดงัน้ี 
        1) ความสนใจของผูท้  ารายงาน ถา้ผูท้  ารายงานมีความสนใจในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงแลว้ 

มกัจะท าใหผู้ร้ายงานกระตือรือร้นท่ีจะศึกษาคน้ควา้ 
        2) ความรู้ในเร่ืองท่ีท ารายงาน ผูท้  ารายงานควรมีความรู้ในเร่ืองท่ีท ารายงานพอควร 
        3) แหล่งขอ้มูลในการท ารายงานคน้ควา้ หัวขอ้ท่ีเลือกท ารายงานควรมีแหล่งขอ้มูล

เพียงพอ ท่ีจะคน้หาเอกสารและขอ้มูลมาใชอ้า้งอิงในการท ารายงาน 
       4) หัวขอ้ท่ีเหมาะสม ผูท้  ารายงานควรเลือกหัวขอ้ท่ีเหมาะสม ความเหมาะสมอาจ

พิจารณาไดจ้ากขอบเขตรายวิชา ส่ิงส าคญัในการเลือกหัวขอ้ คือ ควรปรึกษากบัอาจารยผ์ูส้อน
เพื่อใหแ้น่ใจวา่หวัขอ้นั้นเหมาะสม ผูท้  ารายงานควรก าหนดหวัขอ้/ช่ือเร่ืองของรายงาน โดยใชภ้าษา
ท่ีสละสลวย กะทดัรัด และส่ือความหมายไดดี้ 

 
2. การก าหนดวตัถุประสงค์ 
หลงัจากท่ีไดห้วัขอ้รายงานท่ีเหมาะสมแลว้ ขั้นตอนต่อไปคือการก าหนดวตัถุประสงคข์อง

รายงาน ผูท้  ารายงานจะตอ้งรู้ว่าตอ้งการทราบอะไร ทั้งน้ีเพื่อเป็นแนวทางในการก าหนดทิศทาง 
ขอบเขต และโครงเร่ืองของรายงาน และเพื่อช่วยตดัสินใจในการเลือกแหล่งขอ้มูลส าหรับการ
คน้ควา้ 

 
3. การเขียนโครงเร่ือง 
หลงัจากก าหนดหวัขอ้และวตัถุประสงคข์องรายงานเรียบร้อยแลว้ ขั้นตอนต่อไปคือ การ

เขียนโครงเร่ือง โครงเร่ืองคือการวางกรอบของการท ารายงาน โดยการจดัล าดบัเน้ือหาเป็นหวัขอ้
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ใหญ่และหวัขอ้ยอ่ย ควรจะสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคแ์ละขอบเขตของการศึกษา ดงันั้น การวาง
โครงเร่ืองจะช่วยให้รายงานมีล าดบัการน าเสนอท่ีดี ภาควิชาภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร คณะ
มนุษยศาสตร์ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย (2541 : 160) ไดเ้สนอขั้นตอนในการเขียนโครงเร่ืองดงัน้ี 

ผูเ้ขียนรายงานจะเร่ิมตน้ดว้ยการพิจารณาหวัขอ้รายงานอยา่งถ่ีถว้น วเิคราะห์แนวคิดต่างๆท่ี
เก่ียวขอ้ง คดัเลือกแนวคิดท่ีส าคญั รวมทั้งจดัล าดบัตามเวลาหรือตามเหตุการณ์ โครงเร่ืองท่ีดีควรมี
ลกัษณะดงัน้ี 

     1) โครงเร่ืองประกอบดว้ย บทน า หวัขอ้ใหญ่ หวัขอ้รอง และบทสรุป 
     2) ส าหรับหวัขอ้ใหญ่ หวัขอ้รอง และหวัขอ้ยอ่ย ใชค้  าหรือขอ้ความสั้นๆ ครอบคลุม

เน้ือหาท่ีจะน าเสนอ และหวัขอ้เหล่านั้นอาจจะใชร้ะบบตวัเลขหรือระบบตวัอกัษรและตวัเลขช่วยใน
การเรียงล าดบั 

     3) แต่ละหวัขอ้มีความสัมพนัธ์กนั เพื่อให้รายงานมีความต่อเน่ืองและการเขียนไม่วกวน 
การจดัหรือการวางโครงเร่ืองข้ึนอยูก่บัเร่ืองท่ีท าการศึกษา 

ภาควชิาบรรณารักษศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั (2544 : 5-14) ไดจ้ดัไวเ้ป็น 3 แบบ คือ 
(1) จดัตามล าดบัเวลา (2) จดัตามล าดบัความสัมพนัธ์ของเน้ือหา และ (3) จดัตามล าดบัเวลาและ
ความสัมพนัธ์ของเน้ือหา 

การเขียนโครงเร่ืองเป็นขั้นตอนส าคญัในการท ารายงาน เพราะจะช่วยให้ผูท้  ารายงานทราบ
วา่จะเขียนเก่ียวกบัหวัขอ้ใดบา้ง สั้นยาวเพียงใด และสามารถจดัล าดบัการน าเสนอเน้ือหาไดอ้ยา่ง
ต่อเน่ือง หากผูท้  ารายงานวางโครงเร่ืองไดอ้ย่างดีแลว้ จะช่วยให้การเขียนรายงานเป็นไปอย่าง
ราบร่ืนและบรรลุตามวตัถุประสงค ์

 
4. การส ารวจแหล่งและรวบรวมข้อมูล 
ในการรวบรวมขอ้มูลจ าเป็นตอ้งรู้จกัแหล่งขอ้มูล เช่น ห้องสมุด รวมทั้งรู้จกัเคร่ืองมือช่วย

คน้หาประเภทต่างๆ อาทิ บตัรรายการ ดรรชนีฐานขอ้มูล นอกจากน้ีแหล่งขอ้มูลอาจเป็นบุคคล 
ผูเ้ช่ียวชาญในสาขาวิชาเฉพาะ  เม่ือได้ขอ้มูลท่ีตอ้งการแล้ว รวบรวมจดัท ารายละเอียดหรือ
บรรณานุกรมไวใ้หถู้กตอ้งตามแบบแผน 

การรวบรวมบรรณานุกรม หมายถึง การรวบรวมรายช่ือของทรัพยากรสารนิเทศ  เช่น 
หนงัสือ บทความ เอกสาร เป็นตน้ ผูค้น้ควา้จะสามารถใช้รายช่ือดงักล่าวให้เป็นประโยชน์ได ้        
3 ประการ คือ 

     1  เพื่อพิจารณาตดัสินวา่หวัขอ้ท่ีจะคน้ควา้นั้น มีทรัพยากรสารนิเทศเพียงพอท่ีจะท าให้
งานคน้ควา้ในหวัขอ้นั้นส าเร็จได ้
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     2  เพื่อเลือกสรรงานเฉพาะแต่ละรายการท่ีจะรวบรวมไวใ้นรายช่ือนั้น แลว้น ามาศึกษา
และบนัทึกขอ้ความได ้

     3  เพื่อเตรียมเอกสารเฉพาะท่ีจะใช้ในการคน้ควา้  และเรียบเรียงรายงานพร้อมทั้งท า
บรรณานุกรมหรือรายการอา้งอิงประกอบรายงาน 

 
5.  แนวทางในการเตรียมการรวบรวมบรรณานุกรม 
โดยทัว่ไป แนวทางในการเตรียมการรวบรวมบรรณานุกรมมีขั้นตอนต่อไปน้ี 
     1  ใชบ้ตัรขนาด 3” x 5” ส าหรับบนัทึกรายละเอียดทางบรรณานุกรมของงานลงในบตัร 

1 แผน่ต่อ 1 รายการ 
     2  ตรวจสอบเคร่ืองมือช่วยคน้ต่างๆ เช่น บตัรรายการ ดรรชนี หนงัสืออา้งอิงและ

เคร่ืองมือช่วยคน้อ่ืนๆ ท่ีคาดวา่จะมีขอ้มูลท่ีตอ้งการ 
     3  บนัทึกขอ้มูลทางบรรณานุกรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัหัวขอ้ไดจ้ากเคร่ืองมือช่วยคน้ต่างๆ

เหล่านั้นอยา่งถูกตอ้งสมบูรณ์ลงในบตัร เพื่อกลบัไปคน้หาเอกสารท่ีตอ้งการได ้
     4  เขียนรายละเอียดหรือรายการทางบรรณานุกรมลงในบตัรในรูปแบบท่ีถูกตอ้งตาม

ประเภทของทรัพยากรสารนิเทศ 
 
6.  การบันทกึข้อความ 
เม่ือรวบรวมขอ้มูลแลว้ ขั้นตอนต่อไปผูท้  ารายงานตอ้งคดัเลือก อ่าน และบนัทึกขอ้มูลท่ีมี

เน้ือหาสาระตรงหรือสอดคลอ้งกบัโครงเร่ืองท่ีก าหนดไว ้ ภาควิชาบรรณารักษศ์าสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั (2544 : 115 - 126) ไดก้ล่าวถึงประเภทการบนัทึก ลกัษณะของการบนัทึก และวิธีการ
บนัทึกไวด้งัน้ี 

    การบนัทึกเป็นกระบวนการท่ีเกิดโดยการรับสารผ่านการอ่าน การฟัง หรือการสังเกต 
แลว้บนัทึกเร่ืองราวไวเ้พื่อเตือนความจ า เพื่อช่วยในการอา้งอิง หรือเพื่อประโยชน์ทางวิชาการ เช่น 
น าขอ้มูลท่ีบนัทึกไวไ้ปเขียนรายงานหรือบทความวชิาการ หรือเพื่อยอ้นกลบัมาศึกษาหารายละเอียด
เม่ือตอ้งการ 

     1. ประเภทของการบันทกึข้อความ 
     การบนัทึกเพื่อประโยชน์ทางวชิาการอาจจ าแนกตามการรับสารดงัน้ี 
               1) บนัทึกจากการอ่าน เช่น อ่านหนงัสือ วารสาร หนงัสือพิมพ ์เป็นตน้ เม่ือผูอ่้าน 
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พบเร่ืองท่ีน่าสนใจหรือเป็นประโยชน์ ควรจดบนัทึกสาระส าคญัไวแ้ละจดัให้เป็นหมวดหมู่ การ
บนัทึกเช่นน้ีนอกจากจะช่วยให้ได้รับความรู้เพิ่มพูนข้ึน ยงัสามารถน ามาทบทวนและเอาไปใช้
อา้งอิงต่อไปได ้

2) บนัทึกจากการฟัง คือการบนัทึกเร่ืองราวท่ีรับรู้จากค าบรรยาย  การประชุม 
การสัมมนา การอภิปราย การสัมภาษณ์ อาจจะฟังรายการสดหรือฟังจากเทปเสียงเทปโทรทศัน์ แลว้
จดบนัทึกสาระส าคญัทางวชิาการไว ้ตวัอยา่งเช่น เม่ือไดย้ินค าคมทางวิทยุกระจายเสียงก็จดไวว้า่ได้
ยนิค าหรือประโยคเช่นไร เม่ือใด จากใคร แลว้รวบรวมไวอ้ยา่งเป็นระบบ เม่ือตอ้งการใชก้็สามารถ
น ามาอา้งอิงได ้

3) บนัทึกจากการสังเกต เป็นบนัทึกเหตุการณ์ เร่ืองราวท่ีไดพ้บเห็นใน 
ชีวติประจ าวนัหรือในโอกาสพิเศษ เช่น การดูงาน การฝึกงาน ฯลฯ การบนัทึกเชิงวชิาการประเภทน้ี 
ควรบนัทึกดว้ยความรอบคอบ ขอ้มูลท่ีเป็นขอ้เทจ็จริงควรบนัทึกใหถ่ี้ถว้น ส่วนท่ีเป็นความเห็นจะ 
ตอ้งระบุไวว้า่เป็นความคิดเห็นของผูบ้นัทึกหรือของผูใ้ด (เช่น คู่สนทนา) บนัทึกน้ีจะมีประโยชน์ 
มาก หากผูบ้นัทึกไดย้อ้นกลบัไปยงัสถานท่ีนั้นอีกคร้ังหน่ึงเม่ือเวลาผา่นไปนานพอสมควร สภาพ 
ความเปล่ียนแปลงต่างๆจะท าใหไ้ดเ้ปรียบเทียบและจะเป็นประโยชน์ในการศึกษาอยา่งยิง่ 

     2. ลกัษณะของบันทกึ 
                 การบนัทึกขอ้มูลความรู้ต่างๆท่ีไดจ้ากการอ่าน การฟัง หรือการสังเกต เพื่อน า 
ขอ้มูลท่ีบนัทึกมา จดัท ารายงานมีส่วนประกอบส าคญัดงัน้ี 

              1)  เน้ือเร่ือง เป็นการบนัทึกสาระส าคญัท่ีไดรั้บ ในกรณีการอ่านควรบนัทึกให ้
ถูกตอ้ง เพื่อท่ีจะไม่ตอ้งกลบัมาคน้ใหม่ ในกรณีบนัทึกจากการฟังควรจบัประเด็นให้ไดค้รบถว้น 
เพราะอาจหมดโอกาสท่ีจะไดฟั้งอีกคร้ังหน่ึง ส่วนการสังเกตก็จะตอ้งจดโดยใชถ้อ้ยค าท่ีช้ีน าหรือ
อธิบายวา่สภาพท่ีพบเห็นเป็นอยา่งไรอยา่งชดัเจน 

     2) แหล่งท่ีมาของเร่ือง ถา้เร่ืองนั้นไดจ้ากการอ่าน แหล่งท่ีมาท่ีควรบนัทึกไว ้
ไดแ้ก่ ช่ือผูแ้ต่ง ช่ือส่ิงพิมพ ์ขอ้มูลเก่ียวกบัส่ิงพิมพ ์เช่น สถานท่ีพิมพ ์ส านกัพิมพ ์ปีท่ีพิมพแ์ละระบุ
หนา้ท่ีไดอ่้านเร่ืองราวนั้น เร่ืองจากการฟังควรระบุช่ือผูพู้ด ช่ือรายการ และวนัเดือนปีท่ีได้  เขียน
บนัทึก 

     3)  หวัเร่ือง  คือค าหรือขอ้ความท่ีส่ือถึงเน้ือหาของเร่ืองท่ีบนัทึก ซ่ึงผูบ้นัทึกเป็น 
ผูก้  าหนดไวบ้นมุมขวาหรือมุมซา้ยของกระดาษหรือบตัรท่ีใชบ้นัทึก เพื่อความสะดวกในการจดัเก็บ
บตัรบนัทึกและในการคน้และน ามาใชป้ระโยชน์ต่อไป 
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3. วธีิการบันทกึ 
การจดบนัทึกจากการอ่าน การฟัง หรือการสังเกต หลกัท่ีควรปฏิบติั คือ ก าหนด 

รูปแบบของการบนัทึก และใช้รูปแบบเดียวกนัตลอดไป การบนัทึกเชิงวิชาการเหมือนกบัการ
บนัทึกสาระส าคญั คือ เป็นการเก็บใจความและขอ้ความท่ีส าคญัให้ถูกตอ้งตามท่ีปรากฏ หากมีการ
เพิ่มเติมความคิดเห็นของผูบ้นัทึก ควรหมายเหตุไวว้า่ขอ้ความส่วนใดเป็นความคิดของผูบ้นัทึก 

บนัทึกท่ีเป็นประโยชน์ในการเขียนรายงานและงานวชิาการลกัษณะอ่ืนๆควรมีการ 
บนัทึกอยา่งเป็นระบบ เช่น บนัทึกลงกระดาษหรือบตัรขนาดเดียวกบัท่ีนิยม คือ 4 x 6 น้ิว บตัรแผน่
หน่ึงใชบ้นัทึกขอ้ความเร่ืองเดียว ถา้ขอ้ความยาวจะใชบ้ตัรหลายแผน่และเขียนหมายเลขก ากบั 

ในท่ีน้ีจะกล่าวละเอียดเฉพาะการบนัทึกการอ่านส่ือท่ีเป็นตวัอกัษร ซ่ึง 
ประกอบดว้ย การบนัทึกเน้ือความท่ีอ่าน การบนัทึกแหล่งท่ีมา และการก าหนดหวัเร่ือง 

     1) การบันทกึเนือ้ความทีอ่่าน สามารถท าโดยวธีิใดวธีิหน่ึงหรือหลายวธีิ  ผสม 
กนั ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัวตัถุประสงคข์องผูบ้นัทึก ไดแ้ก่ 

           1.1 ) การบอกขอบเขตหรือแนวคิดของเร่ืองทีอ่่าน เน่ืองจากมีการเผยแพร่ 
ความรู้มากมาย เม่ืออ่านเร่ืองใดผา่นไประยะหน่ึงอาจลืมเร่ืองนั้นได ้จึงควรเขียนบนัทึกขอบเขตหรือ
แนวคิดเร่ืองท่ีอ่านไวเ้พื่อเตือนความจ า และเป็นประโยชน์ในการสืบคน้ในโอกาสหนา้ 

          1.2) การสรุปความ เป็นการสรุปสาระส าคญัของเร่ืองท่ีอ่าน และจด 
บนัทึกโดยใชถ้อ้ยค าท่ีส าคญับางค าจากตน้ฉบบัประสมกบัขอ้ความโดยส านวนของผูเ้ขียนเอง 

          1.3) การถอดความ เป็นการเขียนข้ึนใหม่ใหไ้ดใ้จความตรงตามตน้ฉบบั 
เร่ืองท่ีอ่าน โดย ใชถ้อ้ยค าและส านวนภาษาของผูบ้นัทึก 

          1.4) การคัดลอกความ เป็นการคดัลอกขอ้ความท่ีส าคญับางตอนจาก 
ขอ้เขียนท่ีอ่านเพื่อใชใ้นการอา้งอิง มกัท าในกรณีขอ้ความนั้นมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 

1.4.1) เป็นเร่ืองส าคญั หากไม่คดัลอกขอ้ความเดิมอาจบนัทึกผดิพลาด 
1.4.2) เขียนไวอ้ยา่งดี ถา้สรุปหรือถอดความอาจไม่ดีเท่าเดิม 
1.4.3) เป็นขอ้ความท่ีผูเ้ขียนตอ้งการอา้งอิง เพื่อสนบัสนุนความคิดเห็น 

ของตน 
1.4.4) เป็นกฎระเบียบ ซ่ึงถา้ไม่คดัลอกอาจเกิดการบิดเบือนโดย 

รู้เท่าไม่ถึงการณ์ 
        2)  การบันทกึแหล่งทีม่า   เป็นการระบุวา่เร่ืองราวท่ีบนัทึกนั้นไดม้าจากท่ีใด  

ในการบันทึกจากการอ่านโดยทั่วไปจะให้รายละเอียดของเอกสารตามหลักเกณฑ์การเขียน
บรรณานุกรมตามประเภทของ ส่ิงพิมพต์น้ฉบบัขอ้เขียนท่ีอ่าน และระบุหน้าท่ีเร่ืองนั้นๆปรากฏ 
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ทั้งน้ีเพื่อประโยชน์ในการศึกษา เพิ่มเติม และท่ีส าคญัเพื่อในการอา้งอิงเม่ือน าขอ้ความจากบนัทึกไป
ใชใ้นขอ้เขียนงานวชิาการ    เช่น รายงาน  เป็นตน้ 

 
7. การเรียบเรียงเนือ้หาของรายงาน 
ในการเรียบเรียงเน้ือหาของรายงานจากขอ้มูลทั้งหมดท่ีไดบ้นัทึก ผูท้  ารายงานตอ้งตระหนกั

วา่ รายงานไม่ใช่การเล่าเร่ืองเก่ียวกบัขอ้มูลทั้งหมดท่ีไดจ้ากการศึกษา แต่เป็นการแสดงแนวคิดท่ีเกิด
จากการสะสมความรู้ท่ีไดจ้ากการศึกษาคน้ควา้ในขั้นตอนท่ีผา่นมา ดงันั้นผูเ้รียบเรียงควรเขียนดว้ย
ส านวนของตนเองให้มากท่ีสุด ใช้ภาษาอย่างถูกตอ้ง และยกขอ้ความหรืองานเขียนของผูอ่ื้น
ประกอบ เพื่อสนบัสนุนความคิดของตนใหน่้าเช่ือถือ 

 
8. การอ้างองิในเนือ้หา 
การอา้งอิงประกอบเน้ือหามีทั้งวธีิแทรกปนไปในเน้ือหาและการท าเชิงอรรถ การอา้งอิงใน

รายงานแต่ละฉบบัควรใช้วิธีใดวิธีหน่ึงเท่านั้น การอา้งอิงแบบแทรกในเน้ือหาน้ีเป็นการอา้งอิง
เฉพาะแหล่งท่ีมาของขอ้มูลเท่านั้น  การอธิบายค าหรือความ การขยายความคิดหรือขอ้มูลในเน้ือ
เร่ืองบางตอนและการอา้งโยง ให้เขียนไวส่้วนทา้ยของหนา้กระดาษ โดยใชเ้คร่ืองหมายดอกจนั (*) 
ก ากบั (จุไรรัตน์ลกัษณะศิริ : 260-271) 

การองิแบบเชิงอรรถ คือ การอา้งอิงโดยลงหมายเลขไวท่ี้ขอ้ความในเน้ือหาแลว้มี 
รายละเอียดของเอกสารท่ีอา้งอิงไวต้อนทา้ยของแต่ละหน้า  รวมถึงการอธิบายหรือเสริมความ
เพื่อใหผู้อ่้านเขา้ใจยิ่งข้ึน และแจง้ให้ผูอ่้านอ่านเร่ืองราวเพิ่มเติมจากหนา้อ่ืนของรายงานโดยไม่ตอ้ง
กล่าวซ ้ าอีก 

การเขียนเชิงอรรถมีวธีิการดงัน้ี 
ต าแหน่งท่ีเขียนเชิงอรรถส่วนใหญ่นิยมเขียนทา้ยหนา้แต่ละหนา้ โดยขีดเส้นคัน่ใต ้

ขอ้ความบรรทดัล่างสุดจากแนวขอ้ความดา้นซ้ายมือยาวประมาณ 1 ½ น้ิว แต่การเขียนรายงาน
วชิาการบางประเภทก็นิยมรวมเชิงอรรถทั้งหมดไปเขียนทา้ยบทหรือทา้ยเล่ม 

การเขียนเลขเชิงอรรถอาจจะข้ึนตน้เลข 1 ทุกคร้ังท่ีข้ึนหนา้ใหม่ หรือข้ึนเลข 1 เม่ือ 
ข้ึนบทใหม่ หรือข้ึนตน้เลข 1 แลว้เรียงไปจนจบรายงานก็ได ้การเขียนตวัเลขเชิงอรรถน้ีควรเขียนใน
ระดบัเหนือตวัอกัษรตวัแรกของขอ้ความในเชิงอรรถและเลขก ากบัขอ้ความท่ีตอ้งการอา้งท่ีมาหรือ
ตอ้งการอธิบาย 

ส่วนประกอบของเชิงอรรถหรือขอ้ความในเชิงอรรถ ไดแ้ก่ สาระส าคญัของ 
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หนงัสือหรือหลกัฐานท่ีน ามาอา้งอิงต่างๆ คือ ผูแ้ต่ง ช่ือหนงัสือหรือเอกสารหรือแหล่งขอ้มูล 
รายละเอียดเก่ียวกบัการพิมพ ์ (คร้ังท่ีพิมพ ์ เมืองท่ีพิมพ์ ส านกัพิมพ ์ ปีท่ีพิมพ)์ เลขหนา้ท่ีอา้งอิง
รวมทั้งรายละเอียดอ่ืนๆ การเขียนส่วนประกอบเหล่าน้ีจะแตกต่างกนัไปตามประเภทของหลกัฐานท่ี
น ามาอา้งอิง ทั้งน้ีมีการก าหนดรูปแบบการเขียนและการใชเ้คร่ืองหมายวรรคตอนไว ้

 
9. การเขียนบรรณานุกรม 
บรรณานุกรมอยูต่่อจากส่วนประกอบส่วนเน้ือหาในหนา้ถดัไป ให้ข้ึนหนา้ใหม่และเขียน

ค าวา่ บรรณานุกรม ไวก้ลางหนา้กระดาษโดยไม่ขีดเส้นใต ้  
ถา้เอกสารอา้งอิงมีทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศให้เรียงรายช่ือเอกสารภาษาไทยก่อน

แลว้ตามดว้ยรายช่ือเอกสารภาษาต่างประเทศ การเรียงล าดบัจะแยกตามประเภทของเอกสารและ
โสตทศันวสัดุหรือไม่ก็ได ้ส่วนการล าดบัรายช่ือนั้นหากเป็นภาษาไทยใหเ้รียงล าดบัตามตวัอกัษรตวั
แรกของช่ือผูแ้ต่ง ส่วนเอกสารภาษาต่างประเทศเรียงตามตวัอกัษรตวัแรกของช่ือสกุล  ในกรณีมี
หนงัสือผูแ้ต่งคนเดียวกนัหลายเล่ม เม่ือพิมพเ์รียงล าดบัในบรรณานุกรมไม่ตอ้งพิมพช่ื์อ  ผูแ้ต่งซ ้ า 
ให้ขีดเส้นยาวขนาด 8 ตวัอกัษรตามดว้ยมหพัภาค (.) แทนการเขียนช่ือผูแ้ต่ง และหากขอ้ความใน
บรรณานุกรมของเอกสารนั้นยาวเกิน 1 บรรทดั บรรทดัท่ี 2 ใหย้อ่เขา้ไปโดยเวน้ 4 ตวัอกัษร 

ส่วนประกอบของบรรณานุกรมหรือขอ้ความในบรรณานุกรม จะประกอบดว้ย  ช่ือผูแ้ต่ง 
ช่ือหนงัสือหรือช่ือเอกสารหรือแหล่งขอ้มูล รายละเอียดเก่ียวกบัการพิมพ ์คร้ังท่ีพิมพ ์เมืองท่ีพิมพ ์

ส านกัพิมพ ์ปีท่ีพิมพ ์การเขียนส่วนประกอบเหล่าน้ีจะแตกต่างกนัไปตามประเภทของขอ้มูล 
สรุปไดว้า่ขั้นตอนการท ารายงานการศึกษาคน้ควา้จะมีขั้นตอนทั้งหมด  8 ขั้นตอน คือ1) 

การเลือกหรือก าหนดหวัขอ้ 2) การก าหนดวตัถุประสงค ์ 3) การเขียนโครงเร่ือง 4) การส ารวจ
แหล่งขอ้มูล รวบรวม และวิเคราะห์ขอ้มูล 5) การอ่านและการบนัทึกขอ้ความ 6) การเรียบเรียง
เน้ือหาของการเขียนรายงาน 7) การอา้งอิง 8) การเขียนบรรณานุกรม และการอา้งอิง 
 
ส่วนประกอบของรายงาน 

จุไรรัตน์ ลกัษณะศิริ (2543 : 258) ศศิธร ธญัลกัษณานนัท์ (2542 : 303-308) กล่าวถึง
ส่วนประกอบของการเขียนรายงานไวใ้นท านองเดียวกนัสรุปไดด้งัน้ี 

รายงานท่ีดีควรประกอบดว้ยส่วนส าคญั 3 ส่วน ไดแ้ก่ 1. ส่วนประกอบตอนตน้  2. ส่วน
เน้ือหา และ 3. ส่วนประกอบตอนทา้ย 
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1. ส่วนประกอบตอนต้น  หมายถึงส่วนท่ีอยู่ต้นเล่มของรายงานก่อนถึงเน้ือเร่ือง
ส่วนประกอบตอนตน้ประกอบดว้ย ปกนอก หน้าปกใน ค าน า และสารบญั ดงัรายละเอียด
ดงัต่อไปน้ี 

     1) ปกนอก คือส่วนท่ีเป็นปกหุ้มรายงานทั้งหมด มีทั้งปกหนา้และปกหลงักระดาษท่ีใช้
เป็นปกควรเป็นกระดาษแข็งพอสมควร สีใดก็ได ้ขอ้ความท่ีปรากฏบนปกนอก ไดแ้ก่ ช่ือเร่ืองของ
รายงาน ช่ือผูท้  ารายงาน เลขประจ าตวัของผูท้  ารายงานขอ้ความท่ีระบุว่าเป็นรายงานประกอบ
รายวิชาใด คณะ และสถาบนัการศึกษาใด และรายงานฉบบันั้นจดัท าข้ึนภาคการศึกษาใดปี
การศึกษาใด 
 
ตัวอย่าง  ปกนอกของรายงาน 
 
 

ช่ือเร่ืองของรายงาน 
 

ช่ือและนามสกุลผูเ้ขียนรายงาน 
เลขประจ าตวั 

 
รายงานประกอบรายวชิา …….. 

ช่ือโรงเรียน …….. 
ภาคการศึกษา ………. 
ปีการศึกษา ………. 

     
 
     2) หน้าปกใน คือส่วนท่ีอยูต่่อจากปกนอก นบัเป็นหนา้ท่ีส าคญัของรายงานหนา้ปกใน

จะปรากฏรายละเอียดเหมือนหนา้ปกนอก 
     3) ค าน า คือส่วนท่ีอยูถ่ดัจากปกใน ผูร้ายงานเป็นผูเ้ขียนเองโดยกล่าวถึงวตัถุประสงค์

และขอบเขตของรายงาน อาจรวมถึงปัญหาอุปสรรคในการศึกษาคน้ควา้ท ารายงานตลอดจนค า
ขอบคุณผูท่ี้ใหค้วามช่วยเหลือในการรวบรวมขอ้มูลหรือการเขียนรายงาน (ถา้มี) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



43 

 

     4) สารบัญหรือสารบาญ คือส่วนท่ีอยูต่่อจากหน้าค าน า ในหน้าสารบญัจะมีลกัษณะ
คลา้ยโครงเร่ืองของรายงาน ท าให้ผูอ่้านได้ทราบว่าขอบเขตเน้ือหาของรายงานครอบคลุมเร่ือง
ใดบา้ง 

ขอ้ความในหนา้สารบญัควรเขียนห่างจากขอบซ้ายของหนา้กระดาษประมาณ 1 ½ น้ิว และ 
ดา้นขวาของหนา้กระดาษจะมีเลขหนา้แจง้ให้ทราบวา่แต่ละหวัขอ้เร่ิมจากหนา้ใด หนา้สารบญัควร
จดัท าเม่ือเขียนรายงานเสร็จแลว้ เพื่อจะไดท้ราบวา่แต่ละหวัขอ้เร่ิมจากหนา้ใดบา้ง 

 
2. ส่วนกลาง หมายถึง  ส่วนท่ีอยูต่่อจากส่วนน า เป็นส่วนท่ีส าคญัท่ีสุดของรายงานเพราะ 

จะครอบคลุมเน้ือหาทั้งหมดของรายงานตามโครงเร่ืองท่ีก าหนดไวห้รือตามท่ีแจง้ไวใ้นสารบญั 
ส่วนเน้ือหาจะประกอบดว้ยส่วนต่างๆ คือบทน า เน้ือหา และสรุป ดงัรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

     1) บทน า คือ ส่วนท่ีบอกเหตุผลและวตัถุประสงค์ในการท ารายงานเร่ืองนั้นช้ีแจง
ขอบเขตของเร่ืองรวมทั้งวธีิการศึกษา 

     2) เนื้อหา ถา้เป็นรายงานท่ียาวควรแบ่งออกเป็นบทและแบ่งเป็นหวัขอ้ใหญ่หวัขอ้รอง 
หวัขอ้ยอ่ย ถา้เป็นรายงานขนาดสั้นไม่จ  าเป็นตอ้งแบ่งเป็นบทหรือตอนก็ได ้เพียงแต่แบ่งตามหวัขอ้
ส าคญัๆของเน้ือหาใหต่้อเน่ืองสอดคลอ้งกนัไป 

การเรียบเรียงเนือ้หาส่วนกลาง 
ภาควิชาบรรณารักษศ์าสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั (2544 : 132 - 134) กล่าวถึงการเรียบ

เรียงเน้ือหาตามโครงเร่ืองท่ีไดว้างไวด้งัน้ี   
การเรียบเรียงเน้ือหามกัจะท าตามโครงเร่ืองท่ีได้วางไว  ้ โครงเร่ืองจะช่วยจดัล าดบัการ

น าเสนอเน้ือหาท าให้เห็นจุดเด่นหรือประเด็นส าคญัของเร่ือง และเห็นถึงความสัมพนัธ์ของเน้ือหา 
การเรียบเรียงตอ้งพยายามใหผู้อ่้านไดเ้ขา้ใจเร่ืองราวชดัเจน 

รายงานส่วนใหญ่จะเร่ิมตน้ดว้ยบทน าหรือความน า เพื่อเป็นการปูพื้นให้ผูอ่้านไดเ้ขา้ใจถึง
ความเป็นมาของปัญหาหรือเร่ืองท่ีตอ้งการศึกษาความมุ่งหมายและขอบเขตของรายงาน แลว้จึงเป็น
ส่วนเน้ือหา และควรมีบทสรุปซ่ึงอาจจะเป็นผลการคน้ควา้หรือขอ้เสนอแนะท่ีไดจ้ากการศึกษา
คน้ควา้ 

ในการน าเสนอเน้ือหาตอ้งมิใช่เป็นการคดัลอกขอ้ความจากเอกสารตน้เร่ืองท่ีอ่านมาทุก
ประโยคทุกตอน แล้วน ามาปะติดปะต่อกนัจนจบเร่ือง แต่ผูเ้ขียนจะตอ้งเขียนจากความรู้และ
ความคิดของตนเองบา้ง ตอ้งรู้จกัประมวลความรู้และความคิดจากแหล่งขอ้มูลต่างๆท่ีไดร้วบรวมมา 
และใช้เอกสารอา้งอิงเป็นส่วนประกอบ นอกจากน้ีในการเขียนรายงานท่ีดีตอ้งค านึงถึงการใช้
ถอ้ยค า ส านวนโวหาร ควรใช้ส านวนเรียบๆ อ่านเขา้ใจง่าย เลือกใช้ค  าท่ีมีความหมายชดัเจน 
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เหมาะสม และประโยคท่ีกะทดัรัด ถูกตอ้งตามหลกัไวยากรณ์ อยา่เขียนขอ้ความซ ้ าซาก  ตวัสะกด
การันตต์อ้งเขียนใหถู้กตอ้ง ถา้ไม่แน่ใจควรตรวจสอบจากหนงัสือท่ีเป็นมาตรฐาน เช่น พจนานุกรม
ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน เป็นตน้ ผูเ้ขียนรายงานตอ้งพิจารณาในเร่ืองความถูกตอ้งและความสัมพนัธ์
ของเน้ือเร่ือง การแสดงความคิดเห็นมีเหตุผล และการมองประเด็นปัญหาต่างๆ อยา่งถ่ีถว้น ลึกซ้ึง 
มุ่งใหผู้อ่้านเกิดความรู้และประโยชน์จากรายงานนั้นๆ 

เน้ือหาของรายงานมกัเรียบเรียงตามหวัขอ้ท่ีก าหนดไว ้และในแต่ละหวัขอ้จะประกอบดว้ย
ยอ่หนา้หลายๆยอ่หนา้ ซ่ึงหากพิจารณาแลว้ยอ่หนา้นั้นเป็นส่วนประกอบท่ีจะรวมกนัเขา้เป็นเร่ือง 
การเขียนยอ่หนา้จึงเป็นส่ิงท่ีผูท้  ารายงานควรจะใหค้วามสนใจดว้ย เพื่อใหเ้น้ือหาของรายงานเป็นไป
อยา่งต่อเน่ืองและมีความสัมพนัธ์กนั 

 
3. ส่วนประกอบตอนท้าย หมายถึงส่วนท่ีแสดงหลกัฐานประกอบการคน้ควา้และการเขียน

รายงาน เพื่อใหท้ราบวา่ผูท้  ารายงานไดค้น้ควา้มาจากแหล่งใดบา้ง ส่วนประกอบตอนทา้ยมีไดเ้ป็น 2 
ลกัษณะ คือ 

     1) บรรณานุกรม ซ่ึงหมายถึงรายการทรัพยากรสารนิเทศทั้งหมดท่ีผูท้  ารายงานไดใ้ช้
ประกอบการคน้ควา้การท ารายงาน ซ่ึงจะตอ้งน ามาจดัเรียงไวต้ามล าดบัตวัอกัษร และบนัทึกรายการ
ต่างๆตามแบบแผนบรรณานุกรมท่ีท่ีไดก้  าหนดไว ้ ส่วนอา้งอิงนบัวา่เป็นส่วนท่ีท าให้รายงานนั้นมี
ความน่าเช่ือถือและยงัแสดงถึงความมีจริยธรรมทางวิชาการดว้ยส าหรับรายการอา้งอิงท่ีแทรกปน
ไปในเน้ือหาของรายงาน ในกรณีท่ีผูท้  ารายงานไดค้ดัลอกขอ้ความหรืออา้งค าพูดหรือแนวความคิด
ของบุคคลอ่ืนมาไวใ้นรายงานของตน จ าเป็นตอ้งมีการอา้งอิงก ากบัไวด้ว้ยทุกคร้ัง โดยระบุนามผู ้
แต่ง ปีท่ีพิมพ ์และ/หรือเลขหนา้ 

     2). ภาคผนวก คือส่วนท่ีไม่ใช่เน้ือหาท่ีแทจ้ริงของเร่ืองท่ีจะเขียนรายงาน อาจเป็นตาราง 
ตวัเลข สถิติ รูปภาพ แผนภูมิ แผนท่ี ซ่ึงจะช่วยประกอบให้เขา้ใจเร่ืองราวเน้ือหาของรายงานไดดี้
ยิ่งข้ึน อยา่งไรก็ตาม รายงานไม่จ  าเป็นตอ้งมีภาคผนวกเสมอไป จะมีหรือไม่ข้ึนอยูก่บัความจ าเป็น
และความเหมาะสมกบัรายงานแต่ละเร่ือง หากรายงานใดมีภาคผนวก ภาคผนวกจะอยูต่อนทา้ยต่อ
จากรายการอา้งอิงหรือบรรณานุกรม หน้าแรกของภาคผนวกให้เขียนวา่  ภาคผนวก  อยูต่รงกลาง
หนา้กระดาษ หน้าถดัไปเป็นเน้ือหาของภาคผนวก ถา้ในกรณีท่ีภาคผนวกมากกวา่ 1 ภาคผนวก 
หนา้แรกของภาคผนวกให้เขียนค าวา่ ภาคผนวก ตรงกลางหน้ากระดาษเช่นเดียวกนั หน้าถดัไป
เขียนค าวา่ ภาคผนวก ก กลางหนา้กระดาษ หนา้ถดัไปเป็นเน้ือหาของภาคผนวก ก และให้ข้ึนหนา้
ใหม่ทุกคร้ัง โดยใชห้วัขอ้ตามล าดบัอกัษรเป็นภาคผนวก ข ภาคผนวก ค ตามล าดบั 
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สรุปไดว้า่ส่วนประกอบของรายงานประกอบดว้ยส่วนส าคญั 3 ส่วน ไดแ้ก่ ส่วนประกอบ
ตอนตน้ ส่วนเน้ือหา และส่วนประกอบตอนทา้ย ส่วนประกอบตอนตน้ หมายถึง ส่วนท่ีอยูต่น้เล่ม
ของรายงานก่อนถึงเน้ือหา ส่วนประกอบตอนตน้ประกอบดว้ย ปกนอก หนา้ปกในค าน า และ
สารบญั  ส่วนเน้ือหาหมายถึงส่วนท่ีอยู่ต่อจากส่วนประกอบตอนตน้ เป็นส่วนท่ีส าคญัท่ีสุดของ
รายงาน เพราะจะครอบคลุมเน้ือหาทั้งหมดของรายงานตามโครงเร่ืองท่ีก าหนดไว ้  ส่วนเน้ือหาจะ
ประกอบดว้ยส่วนต่างๆ คือบทน า เน้ือเร่ือง และบทสรุป และส่วนประกอบตอนทา้ย หมายถึง ส่วน
ท่ีแสดงหลกัฐานประกอบการคน้ควา้ และการเขียนรายงาน เพื่อให้ทราบวา่ผูท้  ารายงานไดค้น้ควา้
มาจากแหล่งใดบา้ง ส่วนประกอบตอนทา้ยมี 2 ลกัษณะคือ บรรณานุกรมและรายการอา้งอิงท่ีแทรก
ปนไปในเน้ือหาของรายงาน ส่วนรายการอา้งอิงควรมีภาคผนวกประกอบอาจเป็น ตาราง สถิติ 
รูปภาพ แผนภูมิ แผนท่ี ซ่ึงจะช่วยใหเ้ขา้ใจเร่ืองราวเน้ือหาของรายงานไดดี้ยิง่ข้ึน 
 

การประเมินตามสภาพจริง   

 

ความหมายของการประเมินตามสภาพจริง  

 ในการจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นศูนย์กลาง  คือ  การจดัการเรียนรู้ตามสภาพจริง         

ท่ีเน้นกระบวนการเรียนรู้  การท างาน  การปฏิบติังาน  และผลผลิต  ดงันั้นในการประเมินผลการ

เรียนรู้จึงต้องมีการประเมินการเรียนรู้ตามสภาพจริง  ซ่ึงนักวิชาการได้ให้ความหมายของการ

ประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assesment) ไวห้ลายท่าน  ดงัน้ี 

สมนึก  ภทัทิยธานี  (2541 : 47) กล่าววา่  การประเมินตามสภาพจริง  คือ  กระบวนการ

สังเกต  บนัทึก  และรวบรวมข้อมูลจากงานและวิธีการท่ีนักเรียนท า  เพื่อเป็นพื้นฐานของการ

ตดัสินใจในการศึกษาถึงผลกระทบต่อนกัเรียนเหล่านั้น 

พิมพนัธ์  เดชะคุปต์ (2546 : 194) กล่าววา่  การประเมินตามสภาพจริง  คือการรวบรวม

ขอ้มูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  จากกระบวนการท างาน  การปฏิบติังาน  และผลิตท่ีได้จาก

กระบวนการในสภาพท่ีสอดคลอ้งกบัชีวติจริง  โดยใชเ้ร่ืองราวเหตุการณ์  สภาพจริง  หรือคลา้ยจริง

เป็นส่ิงเร้าใหผู้เ้รียนตอบสนองแลว้น าขอ้มูลสู่การตีค่า 

สุวมิล  วอ่งวานิช (2546 : 13)  กล่าววา่  การประเมินตามสภาพจริง เป็นกระบวนการตดัสิน

ความรู้ความสามารถและทกัษะต่าง ๆ ของผูเ้รียนในสภาพท่ีสอดคลอ้งกบัชีวิตจริง โดยใชเ้ร่ืองราว 

เหตุการณ์ สภาพจริงหรือคลา้ยจริงท่ีประสบในชีวิตประจ าวนั เป็นส่ิงเร้าให้ผูเ้รียนตอบสนองโดย
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การแสดงออก ลงมือกระท า หรือผลิต จากกระบวนการท างานตามท่ีคาดหวงัและผลผลิตท่ีมี

คุณภาพ จะเป็นการสะทอ้นภาพเพื่อลงขอ้สรุปถึงความรู้ ความสามารถ และทกัษะต่าง ๆ ของผูเ้รียน

วา่มีมากนอ้ยเพียงใด น่าพอใจหรือไม่ อยูใ่นระดบัความส าเร็จใด   

สุวทิย ์ มูลค า  และคณะ (2549 : 29)  กล่าววา่  การประเมินตามสภาพจริง  เป็นการประเมิน

จากการปฏิบติังานท่ีใกลเ้คียงกบัชีวติจริง  ประกอบดว้ย 3 องคป์ระกอบ  คือ  ภาระงาน  บริบท  คือ  

สถานการณ์  หรือเหตุการณ์จ าลองท่ีใกลเ้คียงกบัลกัษณะงานท่ีเป็นจริง  เช่น  สถานการณ์จ าลอง  

เป็นตน้  และสุดทา้ยเกณฑก์ารประเมิน 

กระทรวงศึกษาธิการ (2549 : 1) กล่าวว่า  การประเมินผลจากสภาพจริง (Authentic 

Assesment)  หมายถึง  การประเมินท่ีเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนปฏิบติังานท่ีเหมือนการปฏิบติังานในชีวิต

จริง  มีเวลาเพียงพอส าหรับการวางแผน  การลงมือท างาน  จนได้งานท่ีเสร็จสมบูรณ์  มีโอกาส

ประเมินผลการท างานดว้ยตนเองและมีการปรึกษาร่วมกบัผูเ้รียน  การประเมินลกัษณะเช่นน้ี  จึง

จ าเป็นตอ้งใช้วิธีการประเมินท่ีหลากหลายมีการตดัสินโดยใช้เกณฑ์  (Criteria)  หรือมาตรฐาน  

(Standard)  เดียวกบัเกณฑ์  หรือมาตรฐานท่ีใชต้ดัสินการท างานในชีวิตจริงในช้ินงานเดียวกนัหรือ

ประเภทเดียวกนั 

 จากแนวคิดท่ีกล่าวมาพอสรุปไดว้า่    การประเมินตามสภาพจริง   เป็นกระบวนการตดัสิน

ความรู้ความสามารถและทกัษะต่าง ๆ ของผูเ้รียนในสภาพท่ีสอดคลอ้งกบัชีวิตจริง  วิธีการประเมิน

ตามสภาพจริงจะเปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการประเมินผลและมีส่วนร่วมในการจดั

กระบวนการเรียนรู้ของตนเองดว้ย 

หลกัการของการประเมินผลตามสภาพจริง 
 ผูเ้ช่ียวชาญในด้านการวดัและประเมินผลกล่าวถึงหลกัการประเมินตาม    สภาพจริงไว้

หลายท่าน  มีดงัน้ี 

 ส านกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2542 : 183) กล่าวไวว้า่   

 1. การประเมินตามสภาพจริง ไม่เนน้การประเมินทกัษะพื้นฐาน แต่เนน้การประเมินทกัษะ

การคิดท่ีซับซ้อนในการท างาน ความร่วมมือ ในการแก้ปัญหา และการประเมินตนเองทั้งภายใน

และภายนอกหอ้งเรียน 

 2. การประเมินตามสภาพจริง เป็นการวดัและประเมินความกา้วหนา้ของนกัเรียน 
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 3. การประเมินตามสภาพจริง เป็นการสะทอ้นให้เห็นการสังเกตสภาพงานปัจจุบนัของ

นกัเรียน และส่ิงท่ีนกัเรียนไดป้ฏิบติัจริง 

 4. การประเมินตามสภาพจริง เป็นการผกูติดนกัเรียนกบังานท่ีเป็นจริง โดยพิจารณาจากงาน

หลาย ๆ ช้ิน 

 5. ผูป้ระเมินควรมีหลาย ๆ คน โดยมีการประชุมระหว่างกลุ่มผูป้ระเมินเพื่อแลกเปล่ียน

ขอ้มูลเก่ียวกบัตวันกัเรียน 

 6. การประเมินตอ้งด าเนินการไปพร้อมกบัการเรียนการสอนอยา่งต่อเน่ือง 

 7. น าการประเมินตนเองมาใชเ้ป็นส่วนหน่ึงของการประเมินตามสภาพท่ีแทจ้ริง 

 8. การประเมินตามสภาพจริง ควรมีการประเมินทั้ง 2 ลกัษณะ คือ การประเมินท่ีเน้นการ

ปฏิบติัจริง และการประเมินจากแฟ้มสะสมงาน 

 อนุวติั  คูณแกว้ (2548 : 113) กล่าวถึงหลกัการของการประเมินผลจากสภาพจริงไวด้งัน้ี 

 1. เป็นการประเมินความกา้วหนา้ และการแสดงออกของนกัเรียนแต่ละคนบนรากฐานของ

ทฤษฎีทางพฤติกรรมการเรียนรู้ โดยใชเ้คร่ืองมือการประเมินท่ีหลากหลาย 

 2. การประเมินตามสภาพจริง จะตอ้งมีรากฐานบนพฒันาการและการเรียนรู้ทางสติปัญญา

ท่ีหลากหลาย 

 3. หลกัสูตรสถานศึกษา ตอ้งให้ความส าคญัต่อการประเมินตามสภาพจริง คือ หลกัสูตร

ตอ้งพฒันามาจากบริบทท่ีมีรากฐานทางวฒันธรรมท่ีนกัเรียนอาศยัอยู่ และท่ีตอ้งเรียนรู้ให้ทนักบั

กระแสการเปล่ียนแปลงของโลก 

 4. การเรียน การสอน การประเมินผล จะตอ้งหลอมรวมกนัและการประเมินตอ้งประเมิน

ต่อเน่ืองตลอดเวลาท่ีท าการเรียนการสอน โดยผูเ้รียนมีส่วนร่วม 

 5. การเรียน การสอน การประเมิน เนน้สภาพท่ีสอดคลอ้ง หรือ ใกลเ้คียงกบัธรรมชาติความ

เป็นจริงของการด าเนินชีวติ และควรเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดคิ้ดงานดว้ยตนเอง  

 6. การเรียนการสอนจะตอ้งเป็นไปเพื่อพฒันาศกัยภาพให้เต็มท่ีสูงสุด ตามสภาพท่ีเป็นจริง

ของแต่ละบุคคล เตม็ตามศกัยภาพของตนเอง การเรียน การสอน และการประเมินตอ้งเก่ียวเน่ืองกนั

และเน้นการปฏิบติัจริงในสภาพท่ีใกล้เคียงหรือสภาพท่ีเป็นจริงในชีวิตประจ าวนั เปิดโอกาสให้

ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ดว้ยตนเอง 
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  กระทรวงศึกษาธิการ (2548 : 10 – 12)  และสมศกัด์ิ  ภู่วิภาดาวรรธน์  (2553 : 98 – 99)

กล่าวถึงหลกัการพื้นฐานของการประเมินตามสภาพจริงไวด้งัน้ี 

 1. การประเมินแนวใหม่มุ่งเนน้วา่ความรู้ในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง  ท่ีมีความหมายไดห้ลากหลาย  

มิไดมี้ความหมายเดียวส าหรับทุกคนทุกโอกาส 

 2.  การเรียนรู้เป็นเร่ืองของกระบวนการท่ีเป็นธรรมชาติ  มีบูรณาการและเป็นส่วนหน่ึง 

ของชีวิต  มิใช่เป็นเร่ืองของการหยิบยื่นหรือยดัให้เรียนรู้  ผูเ้รียนตอ้งกระตือรือร้นท่ีจะคน้ควา้เพื่อ

หาความหมายของส่ิงท่ีเรียน  การเรียนรู้จึงเป็นผลจากการปฏิบติัจริงมากกวา่การท าซ ้ า  หรือท าตาม

ค าบอกกล่าวเท่านั้น 

 3.  การประเมินแนวใหม่มุ่งเน้นกระบวนการ (Process)  และผลผลิต (Product) ท่ีเกิดข้ึน  

กระบวนการมีความส าคญัเช่นเดียวกบัผลผลิตจากการกระท า  มุ่งเน้นการพิจารณาว่าผูเ้รียนได้รู้

อะไร  เรียนรู้ไดอ้ยา่งไร  และท าไมจึงเรียนรู้เช่นนั้น 

 4.  การประเมินแนวใหม่มุ่งเน้นการสืบสวนสอบสวน กล่าวคือ  เนน้การพฒันาทกัษะการ

แก้ปัญหาตามสภาพท่ีเป็นจริงในชีวิตประจ าวนั  ซ่ึงผูเ้รียนจะต้องสังเกต  คิดถามและทดสอบ

ความคิดของตนเอง 

 5.  การประเมินแนวใหม่มีจุดหมายกระตุน้  และอ านวยความสะดวกต่อการเรียนรู้ของ

ผูเ้รียน  เม่ือผูเ้รียนไดรั้บขอ้มูลยอ้นกลบัเก่ียวกบัการเรียน  จะช่วยให้ผูเ้รียนไดรั้บแนวทางใหม่ ๆ 

และสามารถพฒันาการเรียนรู้ไดก้วา้งขวางยิ่งข้ึน  นอกจากน้ี  จุดมุ่งหมายของการประเมินจึงไม่ได้

อยูท่ี่มีการจดัล าดบัหรือจดัประเภทของผูเ้รียนแต่อยา่งใด 

 6.  การประเมินแนวใหม่เน้นการเช่ือมโยงระหว่างพุทธิพิสัย (Cognitive) จิตพิสัย 

(Affective)  และทกัษะพิสัย (Skills)  เม่ือผูเ้รียนเห็นความส าคญัของกิจกรรมการเรียน  ผูเ้รียนยอ่ม

เกิดความสนใจท่ีจะศึกษาและเกิดพยายามยิง่ข้ึนซ่ึงส่งผลใหส้ามารถเรียนรู้ส่ิงนั้น ๆ ไดอ้ยา่งมาก 

 7.  การประเมินแนวใหม่มีความเช่ือวา่การตดัสินใจในส่ิงท่ีจะสอน  และส่ิงท่ีจะวดัเป็นเร่ือง

อตันยั (Subjective)  และเป็นเร่ืองเก่ียวกบัคุณค่า (Value) 

 8.  การประเมินแนวใหม่  เนน้การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ  โดยผูส้อนควรร่วมมือกบั

ผูเ้รียนในการตดัสินใจเก่ียวกบัส่ิงท่ีเรียนและร่วมกนัตรวจสอบว่าไดเ้รียนรู้มากน้อยเพียงใด  ซ่ึง

นบัเป็นกระบวนการตดัสินใจเชิงประชาธิปไตย  
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9.  การประเมินแนวใหม่เช่ือว่า  การเรียนรู้เป็นกระบวนการท่ีเกิดจากความร่วมมือ 

(Collaborative  Process)  กล่าวคือ  ผูเ้รียนและผูส้อนถือเป็นผูเ้รียนท่ีตอ้งร่วมมือกนั  มีอิสระท่ีจะ

แสดงออกทางความคิดและทดสอบความคิดซ่ึงกันและกัน  ทั้ งผูเ้รียนและผูส้อนต้องมีความ

รับผดิชอบทางปัญญาต่อกนั  เพื่อสร้างหลกัสูตรท่ีใชใ้นชั้นเรียน 

จากแนวคิดท่ีกล่าวมาพอสรุปไดว้า่  หลกัการพื้นฐานของการประเมินตามสภาพจริง  คือ   

การประเมินแนวใหม่มุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนมีอิสระท่ีจะแสดงออกทางความคิด  มีความกระตือรือร้นท่ีจะ

คน้ควา้เพื่อหาความหมายของส่ิงท่ีเรียน  โดยเนน้การเช่ือมโยงระหวา่งพุทธิพิสัย จิตพิสัย และทกัษะ

พิสัย  

 

ลกัษณะของการประเมินตามสภาพจริง 

 กระทรวงศึกษาธิการ (2548 : 12 – 13) กล่าววา่การประเมินตามสภาพจริง  มีคุณลกัษณะ

ต่อไปน้ี  

 1.  การปฏิบติัตามสภาพจริง  การประเมินน้ีผูส้อนตอ้งจดัให้ผูเ้รียนไดแ้สดงออกในการ

ปฏิบติัจริง  การคิดสร้างสรรค ์ การผลิตผลงาน  การกระท ากิจกรรมท่ีสัมพนัธ์กบัส่ิงท่ีเรียน   

 2. การกระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิดการคิดในระดบัสูง  การจดักิจกรรมให้ผูเ้รียนท ามีความสัมพนัธ์

กบัชีวิตจริง  ท่ีทา้ทายการใชส้ติปัญญาของผูเ้รียนบนพื้นฐานของความแตกต่างระหวา่งบุคคล  ทั้ง

ดา้นการเรียนความถนดั  และความสนใจ 

 3.  เกณฑก์ารประเมิน  เป็นการใชเ้กณฑก์ารประเมินท่ีเกิดจากวตัถุประสงคท่ี์ครูและผูเ้รียน

ร่วมกนัก าหนดข้ึน  มิใช่เกณฑม์าตรฐานท่ีผูห้น่ึงผูใ้ดก าหนด  ฉะนั้นเกณฑท่ี์ใชป้ระเมินจึงมีลกัษณะ

เปิดเผยและรับรู้ 

 4.  เป็นการประเมินตนเอง  การประเมินตนเองเป็นส่วนส าคญัต่อการปฏิบติัภารกิจในชีวิต

จริง  ดว้ยเหตุผลคือ  

  4.1  ช่วยเห็นความสามารถของตนเม่ือเทียบกบัมาตรฐานทัว่ไปในสังคม 

  4.2  เพื่อพฒันาหรือปรับเปล่ียนทิศทางในการด าเนินงาน 

  4.3  เพื่อริเร่ิมการตรวจสอบความกา้วหนา้ของตนเองดว้ยรูปแบบต่าง ๆ 
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 การประเมินตนเอง  เป็นลกัษณะการประเมินแบบมีส่วนร่วมของผูเ้รียน  เพราะเปิดโอกาส

ให้ผูเ้รียนไดเ้ห็นความกา้วหน้าของตนเอง  รับรู้ค ายกย่องชมเชย  เพื่อน าไปพฒันาให้ดียิ่งข้ึน  อนั

เป็นธรรมชาติในโลกของความเป็นจริง 

 5.  การประเมินตามสภาพจริง  ท าใหผู้ส้อนตอ้งเปล่ียนบทบาทจากการยึดครูเป็นศูนยก์ลาง  

มาเป็นยดึผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง 

 6.  การน าเสนอผลงาน  การประเมินตามสภาพจริง  เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนน าเสนอผลงาน

ของตนต่อสาธารณชน  ท าให้มองเห็นความสามารถท่ีแทจ้ริงของผูเ้รียน  เพราะการน าเสนอนั้น

กลัน่กรองมาจากการปฏิบติัจริง  มัน่ใจไดว้า่เกิดจากการเรียนรู้ตามศกัยภาพและความตอ้งการของ

ผูเ้รียนอยา่งแทจ้ริง 

นอกจากน้ี  สุวทิย ์ มูลค า (2540 : 75) ยงักล่าวถึง แนวทางการประเมินตามสภาพจริง  ดงัน้ี 

1. เป็นการประเมินท่ีกระท าไปพร้อม ๆ กบัการจดักิจกรรมการเรียนการสอน  และการ

เรียนรู้ของผูเ้รียน  ซ่ึงสามารถกระท าได้ตลอดเวลา  ทุกสถานการณ์ทั้งท่ีโรงเรียน  ท่ีบา้น  และ

ชุมชน 

2.  เป็นการประเมินท่ียดึพฤติกรรมการแสดงออกของผูเ้รียนท่ีแสดงออกมาจริง ๆ  

3.  เนน้การพฒันาผูเ้รียนอยา่งเด่นชดัและใหค้วามส าคญัในการพฒันาจุดเด่นของผูเ้รียน 

4.  เนน้การประเมินตนเองของผูเ้รียน 

5.  ตั้งอยูบ่นพื้นฐานของสถานการณ์ท่ีเป็นชีวิตจริง  รวมทั้งเช่ือมโยงการเรียนรู้ไปสู่ชีวิต

จริง 

6. ใช้ขอ้มูลท่ีหลากหลาย มีการเก็บขอ้มูลระหวา่งการปฏิบติัทุกดา้น  ทั้งท่ีโรงเรียน  บา้น  

และชุมชนอยา่งต่อเน่ือง 

7.  เน้นคุณภาพของผลงานท่ีผู ้เ รียนสร้างข้ึน  ซ่ึงเป็นผลจากการบูรณาการความรู้  

ความสามารถหลายดา้นของผูเ้รียน 

8.  เน้นการวดัความสามารถในการคิดระดบัสูง (ทกัษะการคิดท่ีซับซ้อน)  เช่น การ

วเิคราะห์  การสังเคราะห์  เป็นตน้ 

9. ส่งเสริมปฏิสัมพนัธ์เชิงบวก  มีการช่ืนชม  ส่งเสริมและอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้  

และผูเ้รียนไดเ้รียนรู้อยา่งมีความสุข 

   ส
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10. เนน้การมีส่วนร่วมระหวา่งผูเ้รียน  ครู  ผูป้กครอง 

สมศกัด์ิ ภู่วิภาดาวรรธน์ (2553 : 101- 102)   กล่าววา่  ลกัษณะของการประเมินตามสภาพ

จริงแบ่งออกเป็น  4  ลกัษณะ  ดงัน้ี 

1. การปฏิบติัในสภาพจริง  

การประเมินน้ีตอ้งค านึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคลในดา้นการเรียนรู้ของผูเ้รียน  ความ

ถนดั  และความสนใจของผูเ้รียน  เพื่อใชใ้นการพฒันาความสามารถและคน้หาจุดเด่นของผูเ้รียน 

2.  เกณฑท่ี์ใชใ้นการประเมิน  

ในแต่ละกิจกรรมจะมีเกณฑ์ซ่ึงระบุมาตรฐานของการปฏิบติัท่ีแจ่มชดัและโปร่งใส  เกณฑ์

จะสะทอ้นมุมมองท่ีหลากหลายของกิจกรรมท่ีมีความซบัซ้อนมากกวา่จะยน่ยอ่หรือสรุปออกมาให้

เห็นไดเ้พียงดา้นใดดา้นหน่ึงเพียงดา้นเดียว  เน่ืองจากเกณฑ์เป็นเร่ืองท่ีน ามาจากการปฏิบติัเกณฑ์จึง

เป็นขอ้ช้ีแนะส าหรับการสอนการเรียนและการประเมินท่ีสะทอ้นให้เห็นเป้าหมายและกระบวนการ

ศึกษาอยา่งแจ่มชดั 

3.  การประเมินตนเอง  

จุดประสงคข์องการประเมินตามสภาพจริงคือ 1) เพื่อช่วยให้นกัเรียนพฒันาความสามารถ

ในการประเมินงานของตน  โดยเทียบวดักบัมาตรฐานทัว่ไปของสาธารณชน 2) เพื่อปรับปรุง  ขยบั

ขยาย และเปล่ียนทิศทางการด าเนินงาน 3) เพื่อริเร่ิมในการวดัความกา้วหนา้ของตนในแบบต่าง ๆ 

หรือจุดต่าง ๆ  

4.  การน าเสนอผลงาน   

กิจกรรมการน าเสนอท าให้เกิดการเรียนรู้ท่ีหย ัง่รากลึก  เน่ืองจากนักเรียนได้สะท้อน

ความรู้สึกของตนวา่รู้อะไร  และน าเสนอเพื่อให้ผูอ่ื้นสามารถเขา้ใจได ้ ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีท าให้แน่ใจว่า

นกัเรียนไดเ้รียนรู้ในหวัขอ้นั้น ๆ อยา่งแทจ้ริง 

 

ทกัษะทีค่วรประเมินในการประเมินตามสภาพจริง 

กระทรวงศึกษาธิการ (2548 : 24 – 25) และสมศกัด์ิ  ภู่วิภาดาวรรธน์  (2553 : 104 – 105)  

ไดก้ล่าวถึงเร่ืองทกัษะท่ีควรประเมิน  ไวด้งัน้ี 
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 1.  ทกัษะดา้นความรู้  (Knowledge  Skills) 

 มีความรู้ในวิชาท่ีเรียน  สามารถใช้ความรู้ภาคทฤษฎีสู่การปฏิบติั  สามารถระบุ  วดั  

จดัระบบ  และส่ือความรู้ไดท้ั้งการพดู – การเขียน  มีความซาบซ้ึงในทกัษะท่ีจ าเป็นในการวจิยั 

 2.  ทกัษะดา้นความคิด  (Thinking  Skills) 

 สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ  คิดอย่างอิสระ  คิดอย่างสร้างสรรค์และจินตนาการ  

สามารถตดัสินใจได้ด้วยตนเอง  สามารถประเมินตนเองตามความเป็นจริง  สามารถหาวิธีแก ้ 

ปัญหาได ้

 3.  ทกัษะส่วนบุคคล  (Personal  Skills)  

 สามารถวางแผนและสัมฤทธ์ิผลตามเป้าหมายทั้งเร่ืองส่วนตวัและวิชาชีพ  สามารถและ

ตอ้งการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง  สามารถท างานร่วมกบับุคคลอ่ืน 

 4.  คุณลกัษณะส่วนบุคคล  (Personal  Attributes) 

 มีความอดทนและซ่ือสัตย ์ รู้จกัรับผดิชอบต่อตนเองและผูอ่ื้น 

 5.  ทกัษะภาคปฏิบติั  (Practical   Skills) 

 สามารถรวบรวม  สัมพนัธ์  แสดง  วิเคราะห์  และรายงานผลการศึกษาได้  สามารถ

ประยกุตผ์ลการทดลองสู่สถานการณ์ใหม่ได ้ สามารถทดสอบสมมติฐานการทดลองได ้

 จากแนวคิดดงักล่าวขา้งตน้สรุปไดว้่า  ทกัษะท่ีควรประเมินตามสภาพจริง  ไดแ้ก่  ทกัษะ

ดา้นความรู้  ทกัษะดา้นความคิด  คุณลกัษณะส่วนบุคคล  และทกัษะภาคปฏิบติั   

  

วธีิการวดัและตัวอย่างเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการประเมิน 

 การประเมินตามสภาพจริง  เป็นการประเมินท่ีเนน้ความกา้วหนา้และพฒันาการของผูเ้รียน  

การเลือกใชเ้คร่ืองมือประเมินตอ้งค านึงถึงรูปแบบ  วธีิการประเมินใหเ้หมาะสมกบัจุดประสงคท่ี์

จะตอ้งการประเมิน  ซ่ึงมีอยูห่ลายชนิด  ดงัน้ี 

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( 2549 : 7)   กล่าววา่  การวดัและประเมิน

ตามสภาพจริง  เพื่อใหก้ารตรวจสอบผลงานของผูเ้รียนไดส้อดคลอ้งกบัชีวติจริงและมีคุณภาพ

จ าเป็นตอ้งใชเ้ทคนิควธีิการท่ีหลากหลาย   
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ตารางท่ี  3  วธีิการวดัและตวัอยา่งเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการประเมินตามสภาพจริง 

 

วธีิการวดั ตัวอย่างเคร่ืองมือวดั 

การทดสอบ (Testing) 

แบบสอบขอ้เขียน (Written Test) เช่น แบบเลือกตอบ  

แบบจบัคู่  แบบถูก – ผดิ เป็นตน้ 

แบบสอบภาคปฏิบติั (Performance Test) 

แบบวดั (Scale) 

การสัมภาษณ์ (Interview) แบบสัมภาษณ์ (Interview Guide) 

การสอบถาม (Inquiry) แบบสอบถาม (Questionnaire) 

การสังเกต (Observation) 

การตรวจสอบรายการ (Checklist) 

แบบมาตรประเมินค่า (Rating Scale) 

แบบบนัทึก (Record) 

แบบประเมินพฤติกรรม 

การตรวจผลงาน แบบประเมินผลงาน 

การใชแ้ฟ้มสะสมงาน แบบบนัทึก (Record) 

 แบบประเมินผลงาน 

 แบบประเมินตนเอง 

 

 สุวทิย ์ มูลค า  และคณะ (2549 : 30) ไดเ้สนอเคร่ืองมือการประเมินตามสภาพจริง  ไว ้ ดงัน้ี 

 1. แฟ้มสะสมงาน 

 2. แบบประเมินตนเอง 

 3. แบบส ารวจความสนใจ 

 4. แบบประเมินทกัษะ 

 5. บนัทึกประจ าวนั 

 6. บนัทึกการเรียนรู้ 

 7. แบบบนัทึกการสังเกต 

   ส
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 8. แบบบนัทึกการสัมภาษณ์ 

 9. แบบการใหค้ะแนนผลงาน 

 10. แบบประเมินพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 

 11. ค  าถามท่ีกระตุน้ใหผู้เ้รียนคิด 

 12. ประเด็นการอภิปราย 

 13. ขอ้ทดสอบชนิดต่าง ๆ 

จากวธีิการวดัและตวัอยา่งเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการประเมินตามสภาพจริง  ดงักล่าวขา้งตน้  จะ

มีแบบประเมินต่าง ๆ  เช่น แบบประเมินผลงาน  แบบประเมินตนเอง  แบบประเมินพฤติกรรม   

เป็นตน้  เขา้มามีส่วนเก่ียวขอ้งมากข้ึน  ซ่ึงผูส้อนตอ้งสร้างเกณฑ์การประเมินให้ถูกตอ้ง เหมาะสม

กบัส่ิงท่ีจะวดั 

 

เกณฑ์การประเมินตามสภาพจริง  

 ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2549 : 8-9)  กล่าวถึง  การประเมินวา่ผูเ้รียน

มีความรู้  ความสามารถตามมาตรฐานการเรียนรู้นั้น  ผูส้อนจะตอ้งสร้างเกณฑ์การประเมินการ

ปฏิบติังานต่าง ๆ ของผูเ้รียน เพื่อเป็นแนวทางในการให้คะแนน  โดยเกณฑ์การประเมินจะตอ้ง

สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการเรียนรู้ท่ีไดก้ าหนดไวใ้นแต่ละคร้ังของการปฏิบติังานนั้น ๆ  

ค าว่า   Rubric  หมายถึง กฎ  หรือ  กติกา (Rule)  ส่วนค าว่า  Rubric  Assessment  นั้น  

หมายถึง  การประเมินเชิงคุณภาพ ท่ีสามารถจะแยกแยะระดบัความส าเร็จในการเรียน  หรือคุณภาพ

การปฏิบติัของผูเ้รียนไดอ้ยา่งชดัเจน  โดยการก าหนดเป็นแนวทางการใหค้ะแนนจากดีมากไปจนถึง

ตอ้งปรับปรุงแกไ้ข 

 รูปแบบของเกณฑ์การประเมิน 

 1.  เกณฑ์การประเมินในภาพรวม (Holistic  Rubric)  คือแนวทางการให้คะแนนโดย

พิจารณาจากภาพรวมของช้ินงาน  จะมีค าอธิบายลกัษณะของงานในแต่ละระดบัไวอ้ย่างชัดเจน  

เกณฑ์การประเมินในภาพรวมน้ีเหมาะท่ีจะใช้ในการประเมินความสามารถท่ีมีความต่อเน่ืองมี

ลกัษณะเป็นองคร์วม  เช่น  ทกัษะการเขียน  ความคิดสร้างสรรค์  และความสละสลวยของภาษาท่ี

เขียน  ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 

   ส
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ตารางท่ี  4   ตวัอยา่ง  เกณฑก์ารประเมินในภาพรวม (Holistic  Rubric)   

 

ระดับคะแนน ลกัษณะของงาน 

3  (ดี) 

เขียนไดต้รงประเด็นตามท่ีก าหนดไว ้

มีรูปแบบการเขียนชดัเจน เช่น ค าน า เน้ือหา  และบทสรุป 

ภาษาท่ีใช ้เช่น ตวัสะกดและไวยากรณ์มีความถูกตอ้ง สมบูรณ์ ท าให้

ผูอ่้านเขา้ใจง่าย 

มีแนวคิดท่ีน่าสนใจ ใชภ้าษาสละสลวย 

2  (ผา่น) 

เขียนไดต้รงประเด็นตามท่ีก าหนดไว ้

มีรูปแบบการเขียนชดัเจน เช่น ค าน า เน้ือหา  และบทสรุป 

ภาษาท่ีใชท้  าใหผู้อ่้านเขา้ใจ 

ใชศ้พัทเ์หมาะสม 

1 (ตอ้งปรับปรุง) 

เขียนไม่ตรงประเด็น 

มีรูปแบบการเขียนไม่ถูกตอ้ง 

ภาษาท่ีใชท้  าใหผู้อ่้านเกิดความสับสน 

ใชศ้พัทเ์หมาะสม 

0 ไม่มีผลงาน 

 

 2.  เกณฑก์ารประเมินแบบแยกส่วน (Analytic Rubric)  คือแนวทางการใหค้ะแนนโดย

พิจารณาจากแต่ละส่วนของงาน  ซ่ึงแต่ละส่วนจะตอ้งก าหนดแนวทางการใหค้ะแนน  โดยมีค า

นิยามหรือค าอธิบายลกัษณะของงานส่วนนั้น ๆ ในแต่ละระดบัไวอ้ยา่งชดัเจน 

 การเขียนรายละเอียดการใหค้ะแนนหรือระดบัคะแนนแบบแยกส่วน (Analytic) มีเทคนิค

วธีิการเขียน  ดงัน้ี 

 ก าหนดรายละเอียดขั้นต ่าไวท่ี้ระดบั 1 แลว้เพิ่มลกัษณะท่ีส าคญั ๆ สูงข้ึนมาทีละระดบั  

ตวัอยา่งเช่น  งานเขียนมีประเด็นการประเมิน  คือ  เน้ือหา  การใชภ้าษาและรูปแบบ 

   ส
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 ก าหนดรายละเอียดถา้แบ่งออกเป็น  4  ระดบั  ควรก าหนดลกัษณะยอ่ย  หรือตวัแปรยอ่ยท่ี

ส าคญัใหไ้ด ้ 4  ลกัษณะ  เช่น 

 

ตารางท่ี  5   ตวัอยา่ง  เกณฑก์ารประเมินแบบแยกส่วน (Analytic Rubric)   

 

ประเด็นการประเมิน ระดบั เกณฑก์ารใหค้ะแนน 

เน้ือหา 

1 เน้ือหาสอดคลอ้งกบัเน้ือเร่ือง 

2 เน้ือหาสอดคลอ้งกบัเน้ือเร่ือง  เรียงล าดบัเน้ือเร่ืองชดัเจน 

3 
เน้ือหาสอดคลอ้งกบัเน้ือเร่ือง  เรียงล าดบัเน้ือเร่ืองชดัเจน 

มีรายละเอียดน่าสนใจ 

4 
เน้ือหาสอดคลอ้งกบัเน้ือเร่ือง  เรียงล าดบัเน้ือเร่ืองชดัเจน 

มีรายละเอียดน่าสนใจ  แสดงออกถึงการมีจินตนาการ 

การใชภ้าษา 

1 ผดิพลาดมาก  แต่ยงัสามารถส่ือความหมายได ้

2 ใชภ้าษาถูกตอ้งบา้ง  และสามารถส่ือความหมายได ้

3 
ใชภ้าษาถูกตอ้งเป็นส่วนใหญ่  ส่ือความหมายได ้ และ

สามารถเช่ือมโยงภาษาไดดี้ 

4 
ใชภ้าษาถูกตอ้งเป็นส่วนใหญ่  ส่ือความหมายไดช้ดัเจน  มี

การเช่ือมโยงภาษาไดอ้ยา่งสละสลวย  งดงาม 

รูปแบบ 4 
มีปก  ค าน า  สารบญั  การอา้งอิง  และบรรณานุกรม         

มีรูปแบบถูกตอ้งครบถว้น 

 3 ขาดองคป์ระกอบใดองคป์ระกอบหน่ึง 

 2 ขาด  2  องคป์ระกอบ 

 1 ขาด  3  องคป์ระกอบ 

 

การก าหนดประเด็นการประเมินและรายละเอียดการให้ระดับคะแนนมีความจ าเป็นท่ี     

นกัประเมินผลควรค านึง  เพราะเป็นคุณภาพของการประเมินผล  คือ  ความเท่ียงตรงและความ
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เช่ือมั่น  คุณภาพทั้งสององค์ประกอบน้ีจะมีผลถึงศักยภาพของผูเ้รียนในการน าความรู้ไปใช้

ปฏิบติังาน  ผลิตผลงาน  ตลอดจนคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูเ้รียนตามหลกัสูตร 

 นอกจากน้ี  พิมพนัธ์  เดชะคุปต ์ 2546 : 198-199 กล่าววา่  การจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน

เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีมุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนรู้จกัการแสวงหาความรู้ดว้ยการลงมือปฏิบติั  และน าเสนอ

ผลงานหรือช้ินงาน  ท่ีเนน้การพฒันาศกัยภาพของผูเ้รียนซ่ึงการประเมินผลการเรียนรู้จ าเป็นอยา่งยิ่ง

ท่ีตอ้งมีเกณฑ์ประเมินท่ีชัดเจน  วดัได้จริง  หรือตรงตามสภาพจริง  โดยเฉพาะการประเมินผล

โครงงานท่ีมาจากการลงมือปฏิบติัของผูเ้รียน  ซ่ึงไม่มีค  าเฉลยหรือค าตอบถูกท่ีแน่ชดัลงไปเหมือน

แบบทดสอบเลือกตอบ  การประเมินผลงานแต่ละช้ินของผูเ้รียนจ าเป็นตอ้งประเมินคุณภาพผลงาน

อยา่งเป็นปรนยั  โดยการสร้างเกณฑก์ารประเมินท่ีนิยมมาก  มี  2  วธีิ  คือ 

 1. เกณฑ์การให้คะแนนแบบรูบริกส์  เป็นเกณฑ์ท่ีตอ้งก าหนดรายละเอียดให้คะแนนอยา่ง

ชดัเจนส าหรับทุกตวับ่งช้ี  ผลการเก็บรวบรวมขอ้มูลจะมีความเป็นปรนยัสูง  และมีความตรงสูง  ซ่ึง

การให้คะแนนของรูบิกส์  คือ การตอบค าถามว่านกัเรียนท าอะไรส าเร็จหรือวา่มีระดบัความส าเร็จ

ในขั้นต่าง ๆ กนั  หรือมีผลงานเป็นอยา่งไร  การใหค้ะแนนรูบริกส์มี  2  แบบ คือ 

  1.1  การให้คะแนนเป็นภาพรวม  คือ  การให้คะแนนงานช้ินใดช้ินหน่ึงโดยดู

ภาพรวมของช้ินงานวา่มีความเขา้ใจ  ความคิดรวบยอด  การส่ือความหมาย  กระบวนการท่ีใชแ้ละ

ผลงานเป็นอยา่งไร  แลว้เขียนอธิบายคุณภาพของงานหรือความส าเร็จของงานเป็นช้ิน ๆ โดยอาจจะ

แบ่งเป็นระดบัคุณภาพตั้งแต่  0 – 4  หรือ  0 – 6  เป็นตน้ 

  1.2  การให้คะแนนแบบแยกองค์ประกอบ  เพื่อให้การมองคุณภาพงาน  หรือ

ความสามารถของนกัเรียนไดอ้ย่างชดัเจน  จึงไดมี้การแยกองค์ประกอบของการให้คะแนน  และ

อธิบายคุณภาพของงานในแต่ละองคป์ระกอบเป็นระดบั  โดยทัว่ไปแลว้จะมีการแยกองคป์ระกอบ

ของงานเป็น  4  ดา้นคือ  1)  ความเขา้ใจในความคิดรวบยอด  2) การส่ือความหมาย  การส่ือสาร    

3) การใชก้ระบวนการและยทุธวธีิ  4)  ผลส าเร็จของงาน 

 2. เกณฑ์การให้คะแนนแบบมาตราส่วนประมาณค่า  เป็นเกณฑ์ท่ีก าหนดเป็นกลางไม่มี

รายละเอียดการใหค้ะแนนอยา่งชดัเจนในแต่ละขอ้มูล  สะดวกต่อการเก็บรวบรวมขอ้มูล  โดยขอ้มูล

ท่ีได้มีความเป็นปรนัยน้อยกว่าวิธีให้คะแนนแบบรูบริกส์  เช่น  ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน  5  

ระดบั  เป็น  5- 4- 3- 2- 1  หรือก าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนน  4  ระดบั  เป็น 4- 3- 2- 1 เป็นตน้ เช่น 
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  เกณฑก์ารใหค้ะแนน  5  ระดบั 

  5 หมายถึง  ดีมาก 

  4 หมายถึง  ดี 

  3 หมายถึง  ปานกลาง 

  2 หมายถึง  พอใช ้

  1 หมายถึง  ปรับปรุง 

 

สรุปไดว้่า  การประเมินตามสภาพจริง  เป็นวิธีการประเมินท่ีออกแบบมาเพื่อสะทอ้นให้

เห็นพฤติกรรม  และทกัษะท่ีจ าเป็นของนกัเรียนในสถานการณ์จริง  และเป็นวิธีการประเมินท่ีเน้น

งานท่ีนักเรียนแสดงออกในภาคปฏิบติั  เน้นกระบวนการเรียนรู้  ผลผลิต   โดยการท่ีจะท าให้

นกัเรียนแต่ละคนบรรลุเป้าหมายนั้น  จะตอ้งมีวธีิการประเมินตามสภาพจริงท่ีเปิดโอกาสให้นกัเรียน

มีส่วนร่วมในการประเมินผล  และมีส่วนร่วมในการจดักระบวนการเรียนรู้ของตนเอง  เคร่ืองมือท่ี

ใชจ้ะตอ้งสอดคลอ้งกบัวธีิการประเมินในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อใหเ้ห็นผลท่ีเกิดกบันกัเรียนโดยตรง 

 
งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

 
งานวจิยัในประเทศและต่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน  มีดงัน้ี 

งานวจัิยในประเทศ 
มาลิสา เงียบก่ิง (2544 : 78) ศึกษาเร่ืองการพฒันากิจกรรมโครงงานเพื่อการเรียนรู้ภาษาไทย

เร่ืองพระมหาชนกฉบบัการ์ตูน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 กลุ่มตวัอยา่งไดแ้ก่ นกัเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี 4 โรงเรียนบา้นไทยสามคัคี จงัหวดันครราชสีมา เคร่ืองมือท่ีใชคื้อแผนพฒันากิจกรรมโครงงาน
เพื่อการเรียนรู้ภาษาไทยเร่ืองพระมหาชนกฉบบัการ์ตูน  แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิและแบบ
ประเมินระหว่างเรียน ผลการวิจยัพบว่าแผนการพฒันาการจดักิจกรรมโครงงานเพื่อการเรียนรู้
ภาษาไทยเร่ืองพระมหาชนกฉบบัการ์ตูน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีผูศึ้กษาพฒันาข้ึนมีประสิทธิภาพ
เท่ากบั 87.21/87.67 ซ่ึงสูงกวา่เกณฑ ์75/75 ท่ีตั้งไว ้

กลัน่แกว้ ประชุมแดง (2544 : บทคดัยอ่) ศึกษาเร่ืองการพฒันาทกัษะการเรียนรู้ภาษาไทย
เร่ือง “ป่าดีน ้าอุดม” ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 โดยโครงงาน กลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี 3  จ านวน 27 คน โรงเรียนบา้นเหล่าฮก จงัหวดัร้อยเอ็ด เคร่ืองมือท่ีใชคื้อแผนการสอน          
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เพื่อพฒันาทักษะการเรียนรู้  แบบประเมินพฤติกรรมนักเรียนระหว่างการปฏิบัติโครงงาน 
แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ผลการวิจยัพบว่าแผนการสอนท่ีเน้นการท าโครงงานมี
ประสิทธิภาพ88.06/82.23 ซ่ึงสูงกวา่เกณฑ ์75/75 ท่ีตั้งไว ้และมีค่าดชันีประสิทธิภาพทางการเรียนรู้
คิดเป็นร้อยละ 47 

ทศัพร เดชะยา (2547 : 115-118) ไดศึ้กษาพฒันาแผนการเรียนรู้แบบโครงงานเร่ือง การแต่ง
กาพยย์านี 11 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โดยมีความมุ่งหมายเพื่อพฒันา
แผนการเรียนรู้แบบโครงงาน เร่ือง การแต่งกาพยย์านี 11 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 เพื่อหาค่าดชันีประสิทธิผลของแผนการ
เรียนรู้แบบโครงงาน เร่ือง การแต่งกาพยย์านี 11 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีท่ี 
5 และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีมีต่อการแผนการเรียนรู้แบบ
โครงงาน เร่ือง การแต่งกาพยย์านี 11 ผลการศึกษาพบวา่ แผนการเรียนรู้แบบโครงงาน เร่ือง การ
แต่งกาพยย์านี 11 มีประสิทธิภาพ 88.26/86.85 ซ่ึงสูงกวา่เกณฑ์ 80/80 และมีค่าดชันีประสิทธิผล
ของแผนการเรียนรู้เท่ากบั 0.7430 แสดงวา่นกัเรียนมีคะแนนเพิ่มข้ึนร้อยละ 74.30 และนกัเรียนมี
ความพึงพอใจต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยโดยโครงงานเร่ือง การแต่งกาพยย์านี 11 
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 

บุญศรี นุฤทธ์ิมนตรี (2547 : 82-83) ไดศึ้กษาการพฒันาแผนการเรียนรู้ภาษาไทยโดย
โครงงาน เร่ือง ทางแห่งความส าเร็จ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 มีความมุ่งหมายในการศึกษาคน้ควา้  
เพื่อพฒันาแผนการเรียนรู้ภาษาไทยโดยโครงงาน เร่ือง ทางแห่งความส าเร็จ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
ท่ีมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 เพื่อศึกษาดชันีประสิทธิผลของแผนการเรียนรู้ภาษาไทยโดย
โครงงาน เร่ือง ทางแห่งความส าเร็จ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 และเพื่อศึกษาผลการเรียนรู้แบบ
โครงงาน ผลการศึกษาพบว่า แผนการเรียนรู้โดยโครงงาน เร่ือง ทางแห่งความส าเร็จชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 6 มีประสิทธิภาพเท่ากบั 85.57/81.75 ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ท่ีตั้งไวแ้ละมีค่า
ดชันีประสิทธิผลของแผนการเรียนรู้เท่ากบั 0.6353 แสดงวา่นกัเรียนมีคะแนนเพิ่มข้ึนร้อยละ 63.53 
 เครือวลัย ์ วงศน์ากลาง (2549 : บทคดัยอ่) ศึกษาการพฒันาแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้
แบบโครงงานภาษาไทย  เร่ือง  รามเกียรต์ิ  ตอนศึกไมยราพ  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนบา้น
หนองหล่ม  มีความมุ่งหมายเพื่อ  1) พฒันาแผนการเรียนรู้แบบโครงงาน  เร่ืองรามเกียรต์ิ  ตอนศึก
ไมยราพ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  ท่ีมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  
2) หาดชันีประสิทธิผลของแผนการจดัการเรียนรู้แบบโครงงานเร่ืองรามเกียรต์ิ  3) ศึกษาความพึง
พอใจของนกัเรียนชั้นประถมศึกษา 6 ท่ีมีต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน  กลุ่มตวัอยา่ง 
ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  จ  านวน 35 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาคน้ควา้  ได้แก่ 
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แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน และแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแบบ
ปรนัย 4 ตวัเลือก ผลการศึกษาคน้ควา้พบว่า 1) แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน
ภาษาไทย  เร่ือง รามเกียรต์ิ  ตอน  ศึกไมยราพ  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีผูศึ้กษาคน้ควา้พฒันาข้ึน    
มีประสิทธิภาพเท่ากบั 86.85/81.42  ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ์  80/80 ท่ีตั้งไว ้ 2) ดชันีประสิทธิผล     
ของแผนการกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานภาษาไทย  เร่ือง  รามเกียรต์ิ  ตอนศึกไมยราพ         
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6  มีค่าเท่ากบั  0.5428  หมายความวา่  ผูเ้รียนมีคะแนนเพิ่มข้ึนร้อยละ  54.28       
3)  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6 โรงเรียนบ้านหนองหล่ม  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มหาสารคาม  เขต 1  มีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานภาษาไทย  เร่ืองรามเกียรต์ิ  
ตอน ศึกไมยราพ  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยรวมและเป็นรายดา้น 4 ดา้น  คือ  ดา้นเน้ือหา  ดา้นการ
จดักิจกรรม  การเรียนการสอน  ด้านส่ือการสอน  และด้านการวดัผลประเมินผลโดยรวมอยู่ใน
ระดบัมาก  

รัชนี สีดา (2551 : 83-87) ไดศึ้กษาการพฒันาการเรียนรู้แบบโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย เร่ือง ค าราชาศพัท์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยมีความมุ่งหมายเพื่อพฒันาแผนการเรียนรู้
แบบโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เร่ือง ค าราชาศพัท์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีมีระสิทธิ
ภาพตามเกณฑ์ 80/80 เพื่อศึกษาดชันีประสิทธิผลของแผนการเรียนรู้แบบโครงงาน  เร่ือง ค าราชา
ศพัท ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีมีต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานเร่ือง ค าราชาศพัท์ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย และเพื่อศึกษาผลการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน เร่ือง ค าราชาศพัท์ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ผลการศึกษาพบวา่แผนการเรียนรู้แบบโครงงาน 
เร่ือง ค าราชาศพัท์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถม ศึกษาปีท่ี 6 มีประสิทธิภาพเท่ากบั 
83.96/81.30 มีค่าดชันีประสิทธิผลเท่ากบั 0.7146 นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 มีความพึงพอใจต่อ
การจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน เร่ือง ค าราชาศพัทโ์ดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด และนกัเรียนมีผล
การเรียนรู้เร่ืองค าราชาศพัท์ ดา้นการเรียนรู้สามารถวางแผนการท างาน  ลงมือท างาน ท างานเป็น
กลุ่ม ฝึกปฏิบติัจริง รู้จกัคิดคน้หาค าตอบไดด้ว้ยตนเองและมีผลการประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้
ของนกัเรียนรวมทุกแผนอยูใ่นเกณฑดี์ท่ีสุด 

สุรีรัตน์  กองสี  (2553 : บทคดัยอ่)  ศึกษาผลการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย  เร่ือง ชนิดของค า ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  มีความมุ่งหมายเพื่อ (1) พฒันา
แผนการจดัการเรียนรู้แบบโครงงานท่ีมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 (2) ศึกษาดชันีประสิทธิผล
ของแผนการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน (3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ท่ีมีต่อการจดั
กิจกรรม (4) ศึกษาผลการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคน้ควา้ 
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ไดแ้ก่ นกัเรียน จ านวน 20 คน ซ่ึงไดม้าโดยการสุ่มแบบกลุ่ม เคร่ืองมือท่ีใช้ ไดแ้ก่ แผนการจดัการ
เรียนรู้แบบโครงงาน แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง ชนิดของค า เป็นแบบปรนยั
ชนิดเลือกตอบ ผลการศึกษาพบว่า 1. แผนการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน เร่ือง ชนิดของค า มี
ประสิทธิภาพเท่ากบั85.06/82.88 ซ่ึงสูงกวา่เกณฑ์ท่ีตั้งไว ้ คือ 80/80  2. แผนการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้แบบโครงงาน เร่ือง ชนิดของค า มีค่าดชันีประสิทธิผลเท่ากบั 0.6975 3. นกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 6  มีความพึงพอใจต่อการเรียนดว้ยการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน เร่ือง ชนิด  
ของค าโดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
 การศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง  พบว่า  การจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยการใช้วิธีสอนแบบ
โครงงาน  เป็นการจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง  โดยเปิดโอกาสให้
ผูเ้รียนไดมี้อิสระในการเลือกเร่ืองท่ีจะตอ้งการศึกษาด้วยตนเอง  ก าหนดประเด็นปัญหาข้ึนตาม
ความสนใจ  และกรอบเน้ือหาท่ีก าหนดให้  แล้วใช้กระบวนการในการแกปั้ญหา  ศึกษาคน้ควา้
น าเสนอผลการคน้ควา้อย่างมีขั้นตอนและเป็นระบบ  และสามารถสรุปความคิดรวบยอดเร่ืองท่ี
ศึกษาได ้

 
 

งานวจัิยต่างประเทศ 
นอกจากงานวิจยัในประเทศแลว้  ยงัพบงานวิจยัของต่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสอน

โดยวธีิโครงงาน ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ   มีดงัน้ี 
คราจคิก (Krajcik 1994 : 483-497) ไดศึ้กษารูปแบบความช่วยเหลือของครูมธัยมศึกษา

ตอนตน้ในการด าเนินงานโครงงานของนกัเรียน  ผลการศึกษาพบว่าการสอนโครงงานไดมี้การ
น าไปใช้จดักิจกรรมการเรียนรู้ในสภาพห้องเรียนท่ีแตกต่างกนั โดยนกัเรียนจะเป็นผูด้  าเนินการ
ศึกษาคน้ควา้จากเร่ืองท่ีตนเองสนใจ ซ่ึงส่วนใหญ่จะเก่ียวขอ้งกบับทเรียนและด าเนินการคน้ควา้ 
ปรึกษาและใชเ้ทคโนโลยี เน่ืองจากการสอนโดยโครงงานมีการด าเนินการท่ีแตกต่างจากการสอน
วิธีอ่ืนๆผูส้อนจ าเป็นตอ้งช่วยเหลือนกัเรียนท่ีเรียนอ่อน และตอ้งประสานงานเพื่อขอความร่วมมือ
ความช่วยเหลือจากผูเ้ช่ียวชาญทั้งในดา้นเน้ือหาและเทคโนโลยี เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลพิจารณาโครงงาน
ของนกัเรียน ส าหรับนกัเรียนจะวางแผนโครงงานตามความคิดและประสบการณ์  ซ่ึงจะมีการ
ร่วมมือกนัเองเม่ือประสบปัญหา หรือเม่ือโครงงานมีความสัมพนัธ์กบัโครงงานของผูอ่ื้นลกัษณะ
การสอนโครงงาน ความร่วมมือ การให้ความช่วยเหลือ การด าเนินงานและผลท่ีไดรั้บจากโครงงาน 
เป็นการพฒันาความคิดรวบยอดและมนุษยสัมพนัธ์ทางวชิาการของนกัเรียนไดเ้ป็นอยา่งดี 
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โพลแมน (Polman 1997 : 1193-A) ศึกษาการออกแบบสภาพแวดลอ้มของการเรียนรู้
ส าหรับการศึกษาวชิาวทิยาศาสตร์ดว้ยวิธีโครงงาน ผลการศึกษาพบวา่ไดมี้การพฒันา การสอนดว้ย
วิธีโครงงานเป็นกลยุทธ์การสอนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนกัเรียนในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์
ดว้ยการลงมือปฏิบติั และไดป้ฏิรูปอยา่งกวา้งขวางเพื่อน าไปใชใ้นระดบัมธัยมศึกษาดว้ยการใชส่ื้อ 
เช่น คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต สรุปวา่การวิจยัทางการศึกษาและการใชเ้ทคโนโลยีใหม่ยงัไม่เพียง
พอท่ีจะท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงในห้องเรียนอย่างแทจ้ริงได ้ ในท่ีสุดแลว้ครูจะเป็นผูร่้วมสร้าง
กิจกรรมกบันกัเรียนในห้องเรียนทุกวนั โดยให้ขอ้คิดเห็นในการสอนดว้ยวิธีโครงงานว่าเป็นการ
ปฏิบติัท่ีข้ึนอยูก่บัสภาพงานของครูและนกัเรียนเป็นส่วนใหญ่ 

ไนสซ์ (Nieze. 2004 : 378) ไดว้ิจยัวิธีการเรียนรู้แบบโครงงาน เพื่อศึกษาวา่ วิธีการเรียนรู้
แบบโครงงานเปิดโอกาสสู่การเรียนรู้อยา่งแทจ้ริงอยา่งไร วตัถุประสงค์ เพื่อส ารวจวา่วิธีการเรียนรู้
แบบโครงงานเป็นการเปิดโอกาสให้กบันกัเรียนทุกคนไดก้า้วไปสู่วิธีการเรียนอยา่งแทจ้ริงและเป็น
วธีิการเรียนรู้ท่ีมีคุณประโยชน์อยา่งไร เพราะในการบริหารชั้นเรียน อยา่งงเช่นในปัจจุบนัน้ีครูตอ้ง
ใชค้วามพยายามเพื่อขยายขีดความสามารถในการเรียนรู้ของผูเ้รียน  ให้เปิดกวา้งออกไปให้ไดม้าก
ท่ีสุด ดงันั้น ครูส่วนใหญ่จึงไม่สามารถท าหน้าท่ีหลกัในการสอนเพียงอย่างเดียวต่อไปไดอี้กแต่
จะตอ้งสอนและให้โอกาสกบันักเรียนทุกคน ได้น าความสามารถและศกัยภาพสูงสุดท่ีมีอยู่ใน
ตนเองออกมาใชม้ากท่ีสุด ดงันั้นในการวิจยัคร้ังน้ีจึงเป็นการเรียกร้องให้ครูท าการศึกษาและคน้หา
รูปแบบการสอน ซ่ึงจะท าให้นกัเรียนทุกคนสามารถประสบความส าเร็จได้ และยงัเป็นการศึกษาวา่
วิธีการเรียนรู้แบบโครงงานถูกน ามาใช้ในชั้นเรียนอย่างไร และเป็นรูปแบบท่ีเปิดโอกาสในการ
เรียนรู้อยา่งมีคุณค่าใหก้บันกัเรียนทุกคนอยา่งไร ซ่ึงผลจากการศึกษาวิจยัพบวา่ หลงัจากท่ีหลกัสูตร
ไดรั้บการออกแบบมาโดยใชว้ิธีการเรียนรู้แบบโครงงานแลว้  ท าให้การเรียนรู้ของนกัเรียนเกิดผล
กระทบในดา้นบวกไดจ้ริง 

กรีนวดู (Greenwood. 2004 : 377) ไดท้  าการวิจยัความเป็นกลางดา้นวฒันธรรมเร่ืองการ
คิดคน้วิธีการเรียนรู้แบบโครงงาน เพื่อการตอบสนองตามมาตรฐานปัจจุบนั โดยท าการวิเคราะห์
บทบาทของวิธีการเรียนรู้แบบโครงงานในชั้นเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ ภายใตปั้จจยัของ
สภาวะแวดลอ้มทางการศึกษาในปัจจุบนั และผลจากการทดลองใชว้ิธีการเรียนรู้แบบโครงงานแลว้
ปรากฏวา่งานวจิยัเก่ียวกบัการสอนโดยวธีิโครงงานส่วนใหญ่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ จะเป็น
งานวิจยัในด้านประสิทธิภาพของแผนการสอนด้วยวิธีการสอนแบบโครงงาน  ซ่ึงส่วนใหญ่
ผลการวจิยัพบวา่   การสอนโดยวธีิโครงงานมีผลสัมฤทธ์ิต่อผูเ้รียน 

ฮาร์เกรฟ (Hargrave. 2004 : 359) ไดศึ้กษาการเรียนรู้ท่ีอาศยัโครงงานเป็นฐานการเรียนรู้
ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 การเรียนรู้แบบน้ีสามารถส่งเสริมความส าเร็จของนกัเรียนไดทุ้ก
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คนเน่ืองจากมีการใชรู้ปแบบการเรียนรู้และสติปัญญาท่ีหลากหลายเพื่อท าให้งานการเรียนรู้ส าเร็จ
สมบูรณ์ การเรียนรู้ท่ีอาศยัโครงงานเป็นฐานเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดใ้ชก้ารเรียนรู้แบบร่วมมือกนั
เพื่อพฒันาความคิดและการแกปั้ญหางานท่ีไดรั้บมอบหมาย โครงงานเน้นประเด็นปัญหาชีวิตจริง
เป็นส าคญั ซ่ึงเป็นการสร้างสภาพจริงเพื่อใหน้กัเรียนสามารถเช่ือมโยงการเรียนรู้ของตนเขา้กบัโลก 
ภายนอกได้ ในการศึกษาข้อมูลคร้ังน้ีข้อมูลท่ีเก็บรวบรวมได้ ได้แก่ ผลงานของนักเรียน
แบบสอบถามท่ีถามนกัเรียนและบนัทึกภาคสนาม ผลการศึกษาน้ี ช้ีให้เห็นว่าการใชก้ารเรียนรู้ท่ี
อาศยัโครงงานเป็นฐานมีผลทางบวกต่อความส าเร็จของนกัเรียน ไดพ้ฒันาความตอ้งการและหา
ค าตอบของปัญหาท่ีเผชิญหนา้ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

บทที ่3 
วธีิด ำเนินกำรวจัิย 

 

 การวจิยัเร่ือง  การพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเขียนรายงานการศึกษาคน้ควา้  ส าหรับนกัเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  3  ดว้ยวิธีการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน  มีวตัถุประสงคข์องการวิจยัเพื่อ 1) 
เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเขียนรายงานการศึกษาคน้ควา้ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  
3  ก่อนเรียนและหลงัเรียนดว้ยวิธีการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน  2) ศึกษาความสามารถในการท า
โครงงานส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  3  ดว้ยวิธีการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน 3) ศึกษา
ความคิดเห็นของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  3  ท่ีมีต่อวธีิการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน  เป็นการ
วิจยัแบบการทดลองขั้นพื้นฐาน (Pre -Experimental Design) มีแบบแผนการทดลองเป็นแบบหน่ึง
กลุ่ม  สอบก่อนและสอบหลงั  (One – Group Pretest – Posttest Design) (Tuckman 1999 :160)   
ดงัน้ี 
  
  O1        X        O2 
 

 สัญลกัษณ์ท่ีใชใ้นแบบแผนการวจิยั มีความหมายดงัต่อไปน้ี 
  O1   แทน   การทดสอบผลการเรียนรู้ก่อนเรียน (Pretest) 
    X    แทน   การจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน 

 O2   แทน   การทดสอบผลการเรียนรู้หลงัเรียน (Posttest) 
 
ขั้นตอนกำรวจัิย 
 ผูว้จิยัด าเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ  ดงัน้ี 
 1. ขั้นเตรียมการ 
      1.1  การศึกษาคน้ควา้  หนงัสือ  ต ารา  เอกสาร  และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
      1.2  ก าหนดประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
 2.  ขั้นสร้างและหาประสิทธิภาพเคร่ืองมือ 
      2.1  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการทดลอง 
      2.2  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 3.  ขั้นทดลอง 
 4.  ขั้นวเิคราะห์ขอ้มูล 
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1.  ขั้นเตรียมกำร 
 1.1  ศึกษาคน้ควา้  หนงัสือ  เอกสาร  ต ารา  และงานวยัท่ีเก่ียวขอ้งตามล าดบั  ดงัน้ี 
  1.1.1  ศึกษาหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศกัราช  2551  กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย   
  1.1.2  ศึกษาหนังสือ  ต ารา  เอกสาร  และงานวิจยัท่ีเก่ียวกบัการเขียนรายงาน
การศึกษาคน้ควา้ 
  1.1.3  ศึกษาหนงัสือ  ต ารา  เอกสาร  และงานวิจยัท่ีเก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้แบบ
โครงงาน 
  1.1.4  ศึกษาหนังสือ  ต ารา  เอกสาร  และงานวิจยัท่ีเก่ียวกับการสร้างแผนการ
จดัการเรียนรู้และแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
  1.1.5  ศึกษาหนงัสือ  ต ารา  เอกสาร  และงานวิจยัท่ีเก่ียวกบัการสร้างแบบประเมิน
ความสามารถ 

1.1.6  ศึกษาหนงัสือ  ต ารา  เอกสาร  และงานวจิยัท่ีเก่ียวกบัการสร้างแบบสอบถาม 
ความคิดเห็น 

1.2  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
  1.2.1  ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี   ไดแ้ก่   นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  3  ท่ี
เรียนอยูใ่น  ภาคเรียนท่ี  2  ปีการศึกษา  2554  กลุ่มโรงเรียนโซนคุณภาพบูรพาศึกษา  ประกอบดว้ย
โรงเรียนจ านวน  12 โรงเรียน  คือ   โรงเรียนอนุบาลนครปฐม  โรงเรียนวดัพระประโทนเจดีย ์ 
โรงเรียนบา้นมาบแค   โรงเรียนวดัพะเนียงแตก  โรงเรียนวดัสามควายเผือก  โรงเรียนวดัตากอ้ง  
โรงเรียนบา้นรางมะเด่ือ โรงเรียนบา้นล าท่าโพ  โรงเรียนบา้นตน้ส าโรง  โรงเรียนวดัดอนยายหอม    
โรงเรียนวดัดอนขนาก  และโรงเรียนวดัธรรมศาลา (หลวงพ่อน้อยอุปถมัภ์) สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม  เขต 1  จ านวนนกัเรียนทั้งส้ิน  215  คน 

1.2.2  กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี  ไดแ้ก่  นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  3   
โรงเรียนวดัธรรมศาลา (หลวงพ่อนอ้ยอุปถมัภ์) อ าเภอเมือง จงัหวดันครปฐม สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ท่ีเรียนอยูใ่นภาคเรียนท่ี  2  ปีการศึกษา 2554 จ  านวน 
35 คน ไดม้าจากการสุ่มอยา่งง่าย  ใชโ้รงเรียนเป็นหน่วยสุ่ม  และนกัเรียนเป็นหน่วยการวเิคราะห์ 
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2.  ขั้นกำรสร้ำงและหำประสิทธิภำพเคร่ืองมือ 
 2.1  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการทดลอง  ไดแ้ก่ 
  2.1.1  แผนการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน   

2.2  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูล  ไดแ้ก่ 
2.2.1. แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเขียนรายงานการศึกษาคน้ควา้   
2.2.2. แบบประเมินความสามารถในการท าโครงงานของนกัเรียนชั้นประถมศึกษา     

ปีท่ี  3 
2.2.3  แบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  3  ท่ีมีต่อ 

วธีิการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน   
  
1  แผนกำรจัดกำรเรียนรู้แบบโครงงำน   ผูว้จิยัสร้างโดยมีขั้นตอนการด าเนินการ  ดงัน้ี 

1.1  ศึกษาต ารา  เอกสาร  คู่มือ  ในการสร้างแผนการจดัการเรียนรู้  
1.2  ศึกษาหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551  เก่ียวกบัมาตรฐาน  

ตวัช้ีวดั  สาระการเรียนรู้  ค  าอธิบายรายวชิาและขอบเขตเน้ือหา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
1.3 วิเคราะห์หลกัสูตร  ค าอธิบายรายวิชา และคู่มือการจดัการจดัการเรียนรู้กลุ่มสาระการ

เรียนรู้ภาษาไทย     
1.4  ศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเขียนรายงานการศึกษาคน้ควา้ 

 1.5 ศึกษาวธีิสอนและกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน 
 1.6  สร้างแผนการจดัการเรียนรู้การเขียนรายงานการศึกษาคน้ควา้ดว้ยวิธีการจดัการเรียนรู้
แบบโครงงาน  จ านวน  5  แผน   แผนละ  2  ชัว่โมง  รวม  10  ชัว่โมง  ประกอบดว้ย 
  1.6.1  แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  1  เร่ือง  ความรู้เก่ียวกบัโครงงาน (การศึกษาปัญหา
และหวัขอ้โครงงาน) 

1.6.2  แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  2  เร่ือง  ออกแบบการท าโครงงาน (วางแผนและ 
เขียนเคา้โครงโครงงาน) 

1.6.3  แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  3  เร่ือง  ฝึกปฏิบติัการท าโครงงาน  
1.6.4  แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  4  เร่ือง  รายงานผล (การเขียนรายงานและการ 

น าเสนอผลงาน) 
1.6.5  แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  5  เร่ือง  รายงานผล 2 (การเขียนรายงานและการ 

น าเสนอผลงาน) 
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 1.7  น าแผนการจดัการเรียนรู้เสนออาจารยท่ี์ปรึกษา  ตรวจสอบความถูกตอ้ง  ความ
สอดคลอ้งและความเหมาะสมของเน้ือหา  จุดประสงค ์ กิจกรรมการเรียนรู้  ส่ือและการประเมินผล 
 1.8  น าแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีปรับปรุงแก้ไขแล้วเสนอให้ผูเ้ช่ียวชาญ 3 คน ซ่ึงเป็น
ผูเ้ช่ียวชาญด้านภาษาไทย  ผูเ้ช่ียวชาญด้านวิธีสอน  และผูเ้ช่ียวชาญด้านการวดัและประเมินผล  
จ านวน  3  คน  ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา  และหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item  
Objective  Congruence : IOC)  โดยก าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนน  ดงัน้ี 

+1 หมายถึง      แน่ใจวา่ แผนการจดัการเรียนรู้มีความสอดคลอ้งเหมาะสม 
     ของเน้ือหากบักิจกรรมการเรียนรู้ 

  0 หมายถึง     ไม่แน่ใจวา่ แผนการจดัการเรียนรู้ความสอดคลอ้งเหมาะสม 
     ของเน้ือหากบักิจกรรม การเรียนรู้ 

 -1 หมายถึง     แน่ใจวา่ แผนการจดัการเรียนรู้ไม่มีความสอดคลอ้งเหมาะสม 
     ของเน้ือหากบักิจกรรมการเรียนรู้ 

จากนั้นน าข้อคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญมาหาดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ได้ค่าดชันีความ
สอดคล้องของแผนการจดัการเรียนรู้อยู่ระหว่าง 0.67 ถึง 1.00 และมีค่าเฉล่ียเท่ากบั  0.96 (ดู
ภาคผนวก ข  หนา้ 101) 

1.9  น าแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้ จ านวน  5  แผน  ไปทดลองกบันกัเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  3  โรงเรียนวดัเกาะวงัไทร   ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 1 ห้องเรียน 35  คน  
เพื่อดูความเหมาะสมในดา้นต่างๆ  เช่น  สาระการเรียนรู้ กระบวนการจดัการเรียนรู้  กระบวนการ
วดัและประเมินผล  แหล่งเรียนรู้  จากการน าแผนการจดัการเรียนรู้  เร่ือง การเขียนรายงานจากการ
คน้ควา้  ไปทดลองพบว่า  นกัเรียนปฏิบติักิจกรรมตามค าสั่งได้และช่วยกนัท างานกลุ่มอย่างเป็น
ระบบ  มีความกระตือรือร้นในการปฏิบติักิจกรรมดี  และสามารถเขียนรายงานได ้ แต่มีปัญหาเร่ือง
เวลาในการคิดและท าเคา้โครงของโครงงาน นกัเรียนตอ้งศึกษาหาขอ้มูล เพื่อให้ไดข้อ้มูลมาคิดตั้ง
ประเด็นปัญหาท่ีน่าสนใจ แล้วตั้งเป็นหัวขอ้เร่ืองโครงงาน ในขั้นน้ีนักเรียนขาดทกัษะในการ
แสวงหาความรู้ ท าให้ใชเ้วลาในขั้นตอนน้ีนานเกินเวลาท่ีก าหนด ในแผนการจดัการเรียนรู้  การ
ปฏิบติัโครงงานตามแผน บางกลุ่มเตรียมอุปกรณ์ไม่พร้อมตอ้งเสียเวลาในการจดัเตรียมอุปกรณ์
เคร่ืองมือ  บางกลุ่มตอ้งรอดูผลการปฏิบติันาน ท าใหเ้สียเวลาในส่วนน้ี  จึงแกไ้ขโดยการให้นกัเรียน
ใชเ้วลาช่วงพกักลางวนัในแต่ละวนัเพิ่มเติม  และใหพ้ี่ท่ีเรียนมาแลว้ช่วยเป็นพี่ล้ียงใหแ้ต่ละกลุ่ม 

1.10 น าแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีปรับปรุงแล้วไปใช้กบักลุ่มตวัอย่างนักเรียนโรงเรียน        
วดัธรรมศาลา (หลวงพอ่นอ้ยอุปถมัภ)์ 
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2  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรรวบรวมข้อมูล  ไดแ้ก่    
 2.1 แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเขียนรายงานการศึกษาคน้ควา้ ตอนท่ี  1  เป็น
แบบทดสอบปรนยัชนิดเลือกตอบ 4  ตวัเลือก  จ านวน  15  ขอ้  และตอนท่ี  2  แบบทดสอบอตันยั 1 
ขอ้  ใชท้ดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนซ่ึงผูว้จิยัด าเนินการสร้างตามขั้นตอนต่อไปน้ี 

2.1.1   ศึกษาหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551   
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
  2.1.2  ศึกษาทฤษฎี  หลกัการ  และวิธีการสร้างเคร่ืองมือวดัผลทางการศึกษา
วเิคราะห์เน้ือหาและจุดประสงคใ์นค าอธิบายของหลกัสูตรเพื่อเขียนจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
  2.1.3  สร้างตารางวิเคราะห์แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิการเขียนรายงานการศึกษา
คน้ควา้  เป็นแบบทดสอบปรนยัชนิดเลือกตอบ 4  ตวัเลือก  จ านวน  15  ขอ้  และแบบทดสอบอตันยั 
1 ขอ้ 
 
ตารางท่ี 6  การวเิคราะห์แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเขียนรายงานการศึกษาคน้ควา้ 
 

เนือ้หำ 
พฤติกรรม 

ควำมรู้
ควำมจ ำ 

ควำม
เข้ำใจ 

กำร
น ำไปใช้ 

กำร
วเิครำะห์ 

กำร
สังเครำะห์ 

กำร
ประเมนิค่ำ 

รวม 

1. บอกความหมาย 
ประเภท 
องคป์ระกอบ และ
ขั้นตอนการเขียน
รายงานการศึกษา
คน้ควา้ 

6 4 2 2 1 - 15 

2. เขียนสรุปความ - - - - 1* - 1 
รวม 6 4 2 2 2 - 16 

 
หมายเหตุ : เลขท่ีมีเคร่ืองหมายดอกจนั (*) ก ากบัคือขอ้ท่ีเป็นขอ้สอบอตันยั 
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  2.1.4  สร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเขียนรายงานการศึกษาคน้ควา้ชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี  3  ตอนท่ี  1  เป็นขอ้สอบปรนยั  ชนิดเลือกตอบ  4  ตวัเลือก  จ านวน  30  ขอ้  และ
ตอนท่ี  2  เป็นขอ้สอบอตันยั  จ  านวน  2  ขอ้ 
  2.1.5  เสนอแบบทดสอบให้อาจารยท่ี์ปรึกษาตรวจสอบความถูกตอ้งของภาษา 
และเน้ือหา 
  2.1.6  น าแบบทดสอบท่ีปรับปรุงแก้ไขแล้วเสนอให้ผู ้เ ช่ียวชาญด้านเน้ือหา  
ผูเ้ช่ียวชาญด้านการวดัและประเมินผล  และผูเ้ช่ียวชาญดา้นวิธีสอน  จ านวน  3  คน  ตรวจสอบ
ความถูกต้อง ความสอดคล้องของแบบทดสอบกับจุดประสงค์  แล้วน าไปหาค่าดัชนีความ
สอดคลอ้ง (IOC) แลว้เลือกแบบทดสอบท่ีมีค่าดชันีความสอดคลอ้งตั้งแต่ 0.50 ข้ึนไป  ค านวณได ้
ค่าดชันีความสอดคลอ้งรายขอ้ต ่าสุดคือ  0.67 ค่าดชันีความสอดคลอ้งรายขอ้สูงสุดคือ 1.00 และค่า
ดชันีความสอดคลอ้งเฉล่ียคือ 0.92 ซ่ึงผา่นเกณฑ ์0.50 ท่ีตั้งไว ้(ดูภาคผนวก ข หนา้ 103) 
  2.1.7  น าแบบทดสอบ ตอนท่ี  1  เป็นขอ้สอบปรนยั  ชนิดเลือกตอบ  4  ตวัเลือก  
จ านวน  30  ขอ้  และตอนท่ี  2  เป็นขอ้สอบอตันยั  จ  านวน  2  ขอ้ท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้ไปทดลอง 
(Try-out) กบันกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนวดัเกาะวงัไทร ท่ีผา่นการเรียนเร่ืองการเขียน
รายงานการศึกษาคน้ควา้มาแลว้  จ  านวน  35  คน ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง 
  2.1.8  น าผลการทดสอบตอนท่ี  1  แบบปรนยัมาวิเคราะห์รายขอ้ หาค่าความยาก
ง่าย และหาค่าอ านาจจ าแนก คดัเลือกแบบทดสอบท่ีมีความยากง่าย 0.20 – 0.80 และค่าอ านาจ
จ าแนกตั้งแต่ 0.20 ข้ึนไป คดัเลือกแบบทดสอบท่ีผา่นเกณฑ์การคดัเลือกจ านวน 18 ขอ้ จากนั้นน า
แบบทดสอบมาคดัเลือกตามจุดประสงคก์ารเรียนรู้ท่ีก าหนดจนไดแ้บบทดสอบก่อนเรียนและหลงั
เรียนท่ีสมบูรณ์จ านวน 15 ขอ้ ค านวณไดค้่าความยากง่ายของขอ้สอบ(p) ระหวา่ง 0.32– 0.78  และ
ค่าอ านาจจ าแนกของขอ้สอบ (r) ระหวา่ง 0.44 – 0.88  (ดูภาคผนวก ข หนา้ 104)  
  2.1.9  น าแบบทดสอบหาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ตามสูตร KR-20 ของคูเดอร์ 
และริชาร์ดสัน (Kuder and Richardson) ไดค้่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบเท่ากบั 0.97 
  2.1.10  ส่วนขอ้สอบตอนท่ี 2 ซ่ึงเป็นขอ้สอบอตันยั  2  ขอ้  ผูว้ิจยัเป็นผูต้รวจตาม
เกณฑก์ารใหค้ะแนนเป็นรายขอ้ดงัน้ี  คือ  การเขียนเน้ือหาสาระ 3  คะแนน  การใชภ้าษา  3  คะแนน  
อกัขรวธีิ  3  คะแนน  และความสะอาด  3  คะแนน  รวมเป็น  12  คะแนนต่อ  1  ขอ้  โดยขอ้สอบขอ้
ท่ี 1  มีค่าความเช่ือมั่นของข้อสอบโดยใช้สูตรสัมประสิทธ์ิอลัฟา  ของครอนบาค  (Cronbach)  
เท่ากบั  0.85 ส่วนขอ้สอบขอ้ท่ี 2 มีค่าความเช่ือมัน่ของขอ้สอบโดยใช้สูตรสัมประสิทธ์ิอลัฟา  
ของครอนบาค   (Cronbach)  เท่ากบั 0.94  ผูว้ิจยัจึงคดัเลือกขอ้สอบอตันยัท่ีมีค่าความเช่ือมัน่ของ
ขอ้สอบสูงกวา่ไว ้ 1  ขอ้ (ดูภาคผนวก ข หนา้ 104) 
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  2.1.11  น าแบบทดสอบท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้ ไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่ง 
2.2  แบบประเมินความสามารถในการท าโครงงานของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 มี

ลกัษณะเป็นมาตรประเมินค่า  3  ระดบั  และก าหนดการใหค้ะแนนแบบรูบริก  มีวธีิสร้างดงัน้ี 
2.2.1  ศึกษารูปแบบประเมินความสามารถในการท าโครงงานและก าหนดประเด็น 

การประเมินตามขั้นตอนการท าโครงงาน  ซ่ึงประกอบดว้ย  5  ขั้นตอน  ไดแ้ก่  1) ศึกษาปัญหาและ
ก าหนดหวัขอ้ท่ีจะท าโครงงาน  2)  วางแผนการท าโครงงาน  3)  ปฏิบติังานตามแผนท่ีไดว้างไว  ้  4)  
เขียนรายงาน  และ  5)  น าเสนอโครงงาน 

2.2.2  สร้างเกณฑก์ารประเมินความสามารถในการท าโครงงาน 5 ขั้นตอน  พร้อม 
ทั้งก าหนดค าอธิบายคุณภาพการประเมินในแต่ละขั้นตอน  แบบประเมินลกัษณะเป็นแบบประมาณ
ค่า  3  ระดบั  ไดแ้ก่  3  =  ดี   2  =  พอใช ้ และ 1  =  ปรับปรุง  (ดูภาคผนวก ข  หนา้ 107)   

ส าหรับการใหค้วามหมายของค่าท่ีวดั  ผูว้จิยัก าหนดเกณฑท่ี์ใชใ้นการวจิยัโดยการ 
ใหค้่าเฉล่ียเป็นรายขั้น 3 ระดบั  ดงัน้ี 
  ค่าเฉล่ียระหวา่ง  2.50 – 3.00    หมายถึง    มีความสามารถอยูใ่นระดบัดี 
  ค่าเฉล่ียระหวา่ง  1.50 – 2.49    หมายถึง    มีความสามารถอยูใ่นระดบัพอใช ้

ค่าเฉล่ียระหวา่ง  1.00 – 1.49    หมายถึง    มีความสามารถอยูใ่นระดบัปรับปรุง 
  2.2.3  เสนอแบบประเมินให้อาจารยท่ี์ปรึกษาตรวจสอบความถูกตอ้งของภาษา
และเน้ือหา 
  2.2.4  น าแบบประเมินท่ีปรับปรุงแก้ไขแล้วเสนอให้ผูเ้ช่ียวชาญด้านเน้ือหา  
ผูเ้ช่ียวชาญด้านการวดัและประเมินผล  และผูเ้ช่ียวชาญด้านวิธีสอน  จ านวน 3  คน  ตรวจสอบ
ความถูกต้อง ความสอดคล้องของแบบประเมินกับจุดประสงค์  แล้วน าไปหาค่าดัชนีความ
สอดคลอ้ง (IOC)  ค  านวณไดค้่าดชันีความสอดคลอ้งรายขอ้ต ่าสุดคือ 0.67 ค่าดชันีความสอดคลอ้ง
รายขอ้สูงสุดคือ 1.00 และค่าดชันีความสอดคลอ้งเฉล่ียคือ 0.96 (ดูภาคผนวก ข  หนา้ 105) 

2.2.5   น าแบบประเมินความสามารถในการท าโครงงานของนกัเรียนชั้นประถม  
ศึกษาปีท่ี  3  ท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้ ไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่งนกัเรียนโรงเรียนวดัธรรมศาลา  (หลวงพ่อ
นอ้ยอุปถมัภ)์ 

2.3  แบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  3 ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้
แบบโครงงาน   มีวธีิสร้างดงัน้ี 

2.3.1  ศึกษาทฤษฎี  หลกัการและวธีิการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็น 
2.3.2  สร้างแบบสอบถามแบบ  จ านวน 10  ขอ้  เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า  
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(Rating  Scale)  ก าหนดช่วงความคิดเห็นของนกัเรียนเป็น  3  ระดบั  ไดแ้ก่  มาก  ปานกลาง  นอ้ย  
มีคะแนน 3, 2, 1 ตามล าดบั โดยวดัความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ 3 ดา้น ไดแ้ก่
ด้านบรรยากาศในการจัดการเรียนรู้  ด้านบทบาทครูท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้ และด้านการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้  มีเกณฑก์ารใหค้ะแนนดงัน้ี 

ระดบั  3     หมายถึง ความคิดเห็นท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบโครงงานของ 
นกัเรียนอยูใ่นระดบัมาก 

ระดบั  2     หมายถึง ความคิดเห็นท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบโครงงานของ 
นกัเรียนอยูใ่นระดบัปานกลาง   

ระดบั  1    หมายถึง ความคิดเห็นท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบโครงงานของ 
นกัเรียนอยูใ่นระดบันอ้ย 

การแปลความหมายของระดบัคะแนนเฉล่ียความคิดเห็น 3 ระดบั  ดงัน้ี 
  ค่าเฉล่ียระหวา่ง  2.50 – 3.00    หมายถึง    มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก 
  ค่าเฉล่ียระหวา่ง  1.50 – 2.49    หมายถึง    มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง 

ค่าเฉล่ียระหวา่ง  1.00 – 1.49    หมายถึง    มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบันอ้ย 
2.3.3  น าแบบสอบถามความคิดเห็นไปเสนออาจารยท่ี์ปรึกษา  ตรวจสอบความ  

ถูกตอ้งของเน้ือหาและน ามาปรับปรุงแกไ้ข 
2.3.4  น าแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้  เสนอใหผู้เ้ช่ียวชาญ   

ด้านเน้ือหา  ผูเ้ช่ียวชาญด้านการวดัและประเมินผล และผูเ้ช่ียวชาญด้านวิธีสอน จ านวน 3 คน  
ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา  น าขอ้คิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญมาหาค่าดชันีความสอดคล้อง 
(IOC)  ค  านวณไดค้่าดชันีความสอดคล้องรายขอ้ต ่าสุดคือ 0.67 ค่าดชันีความสอดคลอ้งสูงสุดคือ 
1.00 และค่าดชันีความสอดคลอ้งเฉล่ียคือ 0.97 ซ่ึงผา่นเกณฑ ์0.50 ท่ีตั้งไว ้(ดูภาคผนวก ข หนา้ 113) 
  2.3.5  น าแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้ ไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่ง 
 
3. ขั้นทดลอง 
 ผูว้จิยัไดด้ าเนินการทดลอง ดงัน้ี 
 3.1  ก่อนการทดลองสอน ผูว้ิจยัได้ทดสอบก่อนเรียนโดยใช้แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ
ก่อนเรียน เป็นขอ้สอบปรนยัชนิดเลือกตอบ 4 ตวัเลือก  จ านวน  15 ขอ้ และขอ้สอบอตันยั 1 ขอ้ 
แลว้ตรวจใหค้ะแนน 
 3.2  ด าเนินการทดลอง ผูว้ิจยัเป็นผูส้อนดว้ยตนเองโดยใช้การจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน
ควบคู่กบัแผนการจดัการเรียนรู้  พร้อมสังเกตพฤติกรรมของกลุ่มตวัอยา่ง เร่ิมทดลองในภาคเรียนท่ี 
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2 ปีการศึกษา 2554 รวม 2 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 5 วนั วนัละ 1 ชัว่โมง รวมทั้งหมด 10 ชัว่โมง รวม
ทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน 
 3.3  หลงัทดลองผูว้ิจยัด าเนินการทดสอบหลงัเรียน  จากนั้นให้นักเรียนท าแบบสอบถาม
ความคิดเห็นท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน 

3.4  ตรวจโครงงานของนกัเรียน โดยใชแ้บบประเมินความสามารถในการท าโครงงานของ
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  3  ซ่ึงเป็นการประเมินความสามารถท่ีนกัเรียนแสดงออกระหวา่งการ
จดัการเรียนรู้แบบโครงงาน  
 
4.  กำรวเิครำะห์ข้อมูล  
 ผูว้จิยัน าขอ้มูลทั้งหมดมาวิเคราะห์ดว้ยวิธีการทางสถิติสรุปเป็นผลการทดลองและทดสอบ
สมมติฐานตามล าดบั ดงัน้ี 
 4.1  เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ของนกัเรียนโดยใช้ค่าเฉล่ีย (X ) และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และน าคะแนนมาเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนก่อนเรียนและหลงั
เรียน โดยการทดสอบ ค่าสถิติทดสอบที  แบบไม่เป็นอิสระต่อกนั  (t-test  Dependent)    

4.2 ศึกษาความสามารถในการท าโครงงาน จากแบบประเมินความสามารถในการท า
โครงงานของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  3 ใช้การแปลค่าแบบประเมินความสามารถในการท า
โครงงาน3 ระดบั  วเิคราะห์ขอ้มูลโดยค่าเฉล่ีย (X ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  เทียบเกณฑ์
การแปลผล  ดงัน้ี 

        คะแนนเฉล่ียระหวา่ง  2.50 – 3.00    หมายถึง    มีความสามารถอยูใ่นระดบัดี 
        คะแนนเฉล่ียระหวา่ง  1.50 – 2.49    หมายถึง    มีความสามารถอยูใ่นระดบัพอใช ้
        คะแนนเฉล่ียระหวา่ง  1.00 – 1.49    หมายถึง    มีความสามารถอยูใ่นระดบัปรับปรุง 
4.3 ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อวิธีการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน  จาก

แบบสอบถามคิดเห็นท่ีมีต่อวิธีการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน  ใช้การแปลค่าแบบสอบถามความ
คิดเห็น 3 ระดบั  วิเคราะห์ขอ้มูลโดยค่าเฉล่ีย (X ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทียบเกณฑ์
การแปลผล  ดงัน้ี 

        คะแนนเฉล่ียระหวา่ง  2.50 – 3.00    หมายถึง    มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก 
        คะแนนเฉล่ียระหวา่ง  1.50 – 2.49    หมายถึง    มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง 

                คะแนนเฉล่ียระหวา่ง  1.00 – 1.49    หมายถึง    มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบันอ้ย 

   ส
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บทที ่4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 

การวจิยัเร่ือง  การพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเขียนรายงานการศึกษาคน้ควา้  ส าหรับนกัเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  3  ดว้ยวิธีการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน  มีวตัถุประสงค์ของการวิจยัเพื่อ  1) 
เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเขียนรายงานการศึกษาคน้ควา้ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  
3  ก่อนเรียนและหลงัเรียนดว้ยวิธีการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน  2) ศึกษาความสามารถในการท า
โครงงานส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  3  ดว้ยวิธีการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน 3) ศึกษา
ความคิดเห็นของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  3  ท่ีมีต่อวิธีการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน ผูว้ิจยั
น าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูล  ดงัน้ี 

ตอนท่ี  1  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเขียนรายงานการศึกษาคน้ควา้ของนกัเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  3  ก่อนเรียนและหลงัเรียนดว้ยวธีิการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน   

ตอนท่ี  2  ความสามารถในการท าโครงงานส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ด้วย
วธีิการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน 

ตอนท่ี  3  ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมีต่อวิธีการ
จดัการเรียนรู้แบบโครงงาน 
 
ตอนที่ 1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าของนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปีที ่ 3  ก่อนเรียนและหลงัเรียนด้วยวธีิการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน   

 

 

 

 

 

 

 

 

73 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



74 

 

ตารางท่ี   7   ผลสัมฤทธ์ิทางการเขียนรายงานการศึกษาคน้ควา้ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3   

       ก่อนเรียนและหลงัเรียนดว้ยวธีิการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน   

 

การทดสอบ คะแนนเตม็ 
ค่าเฉลีย่  

(X ) 

ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

(S.D. ) 

t p 

ปรนยั 
ก่อน 15 5.20 1.69 -10.15* 0.00 

หลงั 15 8.06 1.32   

อตันยั 
ก่อน 12 6.77 1.14 -25.17* 0.00 

หลงั 12 9.46 1.07   

รวม 
ก่อน 27 11.97 2.20 -19.05* 0.00 

หลงั 27 17.52 1.99   

  

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลตารางท่ี 7 พบวา่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ก่อนเรียนมีค่าเฉล่ีย (X ) 

เท่ากบั 11.97 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D. ) เท่ากบั 2.20  และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้หลงัเรียน

มีค่าเฉล่ีย (X ) เท่ากบั 17.52  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D. ) เท่ากบั 1.99 ผลการทดสอบแตกต่าง

ของค่าเฉล่ีย  พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้หลงัเรียนสูงกว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ก่อนเรียน  

อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

 

ตอนที ่ 2   ความสามารถการท าโครงงานส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที ่3 ด้วยวธีิการจัด          

                   การเรียนรู้แบบโครงงาน 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



75 

 

ตารางท่ี 8 แสดงผลการประเมินความสามารถในการท าโครงงานของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 

 

รายการประเมนิ 
ระดบัคะแนน แปล 

ความหมาย 
ล าดบัที่ 

X  S.D.  

ศึกษาปัญหาและก าหนดหัวข้อที่จะศึกษา 2.33 0.23 ดี 3 

1. ขอ้มลูศึกษาจากแหล่งความรู้ต่าง ๆ ในชุมชน 2.28 0.19 ดี 3 

2. ขอ้มลูจากการอ่านหนงัสือหลายประเภท 2.34 0.22 ดี 2 

3. หวัขอ้สอดคลอ้งกบัเน้ือหา  มีความน่าสนใจ        

    ส่ือความไดดี้ 

2.38 0.28 ดี 1 

วางแผนปฏิบัตงิาน 2.36 0.25 ดี 1 

4. มีการเกบ็ขอ้มูลจากส่ือต่าง ๆ  เช่น หนงัสือพิมพ ์ 

   วิทย ุ โทรทศัน ์ อินเทอร์เน็ต ฯลฯ 

2.29 0.22 ดี 5 

5. ในการจดัเกบ็ขอ้มลูใชวิ้ธีการต่าง ๆ ดูภาพยนตร์  

   ฟังซีดี  สมัภาษณ์จากผูรู้้ ป้ายนิเทศ 

2.33 0.21 ดี 6 

6. มีการสนบัสนุนขอ้ความท่ีไดรั้บจากการศึกษา 

   คน้ควา้ดว้ยค าพดูภาษาของตนเองใหเ้ขา้ใจง่าย 

2.39 0.26 ดี 4 

7. มีการวางแผนในการจดัเกบ็ขอ้มลู 2.37 0.21 ดี 6 

8. แบ่งความรับผิดชอบในการจดัเกบ็ขอ้มลู 2.39 0.28 ดี 2 

9. มีการสร้างเคร่ืองมือในการจดัเกบ็ขอ้มูล 2.34 0.29 ดี 1 

10. มีการจดัเกบ็รวบรวมขอ้มลูเป็นระบบ  ขั้นตอน 2.38 0.28 ดี 2 

ปฏิบัตงิานตามแผนที่ได้วางไว้ 2.31 0.30 ดี 4 

11. ไดล้งมือปฏิบติัจริง 2.28 0.28 ดี 4 

12. รู้จกัการแกปั้ญหา 2.31 0.31 ดี 1 

13. รู้จกัการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 2.39 0.30 ดี 3 

14. รู้จกัการท างานอยา่งมีระบบ  มีขั้นตอน 2.27 0.31 ดี 1 
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ตารางท่ี  8  (ต่อ) 

 

รายการประเมนิ 
ระดบัคะแนน แปล 

ความหมาย 
ล าดบัที่ 

X  S.D.  

เขียนรายงาน 2.35 0.26 ดี 2 

15. ความถกูตอ้งของรูปแบบการเขียน 2.40 0.24 ดี 5 

16. การน าเสนอขอ้มลู 2.34 0.27 ดี 3 

17. การใชภ้าษา 2.33 0.27 ดี 3 

18. การอภิปรายและสรุปผล 2.32 0.30 ดี 1 

19. เขียนรายการหนงัสืออา้งอิงถกูตอ้งตามหลกั    

     การเขียน 

2.30 0.22 ดี 6 

20. ระบุช่ือรายการหนงัสืออา้งอิงครบทุกเร่ือง 2.39 0.28 ดี 2 

น าเสนอโครงงาน 2.31 0.27 ดี 5 

21. ความเหมาะสมในการใชอุ้ปกรณ์ ช้ินส่วน วสัดุ   

     หรือส่วนประกอบการแสดงโครงงาน 

2.34 0.21 ดี 6 

22. ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ความแปลกใหม่ 2.14 0.32 ดี 1 

23. การจดัแสดงแนวคิดโดยการจดัรูปแบบของ 

     โครงงานท่ีกระชบัและดึงดูดความสนใจ 

2.34 0.26 ดี 4 

24. สามารถสรุปประเดน็ศึกษาไดใ้จความกระชบั  ชดัเจน 2.24 0.32 ดี 1 

25. สามารถอธิบายและตอบค าถามขอ้ซกัถามไดถ้กูตอ้ง 2.32 0.27 ดี 3 

26. การใชภ้าษาสละสลวย ส่ือความไดดี้ 2.46 0.25 ดี 5 

เฉลีย่ทั้ง  5  ด้าน 2.33 0.27 ดี  

 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลตารางท่ี 8  พบวา่ ความสามารถในการท าโครงงาน ส าหรับนกัเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ระดบัคะแนนในภาพรวมทั้ง  5  ดา้นอยูใ่นระดบัดีมาก (X  2.33, S.D.  0.27) 

เม่ือพิจารณารายดา้นโดยเรียงล าดบัจากมากไปน้อย  พบว่า  ล าดบัท่ี  1  การวางแผนปฏิบติังาน    

(X  2.36, S.D.  0.25)  ล าดบัท่ี  2  การเขียนรายงาน  (X 2.35, S.D.  0.26)  ล าดบัท่ี  3  ศึกษาปัญหา

   ส
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และก าหนดหัวขอ้ท่ีจะศึกษา  ( X 2.33, S.D.  0.23)  ล าดบัท่ี  4  ปฏิบติังานตามแผนท่ีได้วางไว้

(X 2.31, S.D.  0.30)  และน าเสนอโครงงาน (X 2.31, S.D.  0.27)  ตามล าดบั  

 

ตอนที ่  3   ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที ่3 ทีม่ีต่อวธีิการจัดการเรียนรู้    

                    แบบโครงงาน 

 

ตารางท่ี  9  ผลการศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมีต่อวีธีการจดัการเรียนรู้   

แบบโครงงาน 

 

ความคิดเห็น 
ระดบัความ
คิดเห็น 

แปล
ความหมาย 

ล าดบั 

X  S.D.  
ความคิดเห็นต่อบรรยากาศในการเรียนรู้     
1.นกัเรียนไดเ้รียนรู้อยา่งมีความสุข 2.74 0.44 มาก 1 
2.นกัเรียนไดร่้วมกิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยความสบายใจ 2.71 0.46 มาก 4 

รวม 2.73 0.44 มาก  
ความคิดเห็นต่อบทบาทครูในการเรียนรู้     
3.ครูใหข้อ้เสนอแนะในการเรียนรู้อยา่งสม ่าเสมอ 2.66 0.59 มาก 6 
4.ครูเป็นผูก้ระตุน้ใหน้กัเรียนรู้จกัคิด 2.74 0.44 มาก 1 
5.ครูตอบค าถามนกัเรียนทุกคร้ังเม่ือนกัเรียนถาม 2.57 0.70 มาก 8 
6.ครูดูแลนกัเรียนอยา่งใกลชิ้ดตลอดเวลาในการร่วมกิจกรรม 2.71 0.46 มาก 4 
7. ครูคอยใหก้ าลงัใจเม่ือนกัเรียนท าผดิ 2.54 0.70 มาก 9 

รวม 2.65 0.56 มาก  
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ตารางท่ี  9  (ต่อ) 
 

ความคิดเห็น 
ระดบัความ
คิดเห็น 

แปล
ความหมาย 

ล าดบั 

X  S.D.  
ความคิดเห็นต่อกจิกรรมในการเรียนรู้     
8.ในการเรียนเขียนรายงานโดยใชว้ธีิโครงงานช่วยให้
นกัเรียนคิดเป็นล าดบัขั้นตอน 

2.74 0.44 มาก 1 

9.ในการเรียนเขียนรายงานโดยใชว้ธีิโครงงาน ช่วยให้
นกัเรียนคิดหาค าตอบไดอ้ยา่งหลากหลาย 

2.60 0.65 มาก 7 

10. ในการเรียนเขียนรายงานโดยใชว้ธีิโครงงาน ช่วยให้
นกัเรียนคิดไดอ้ยา่งละเอียดถ่ีถว้นมากข้ึน 

2.43 0.74 ปานกลาง 10 

รวม 2.59 0.58 มาก  
รวมทั้ง 3 ดา้น 2.65 0.53 มาก  

 

จากตารางท่ี  9   พบว่า  ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมีต่อวิธีการ

จดัการเรียนรู้แบบโครงงาน โดยภาพรวมทั้ง  3  ดา้นเห็นดว้ยมาก (X  2.65, S.D.  0.53)  แลว้เม่ือ

พิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่า นักเรียนมีความคิดเห็นโดยรวมเห็นด้วยมากท่ีสุดในด้านความ    

คิดเห็นต่อบรรยากาศในการเรียนรู้ ( X  2.73, S.D.  0.44 )  รองลงมาคือ  ด้านความคิดเห็นต่อ 

บทบาทครูในการเรียนรู้  (X  2.65, S.D.  0.56)  และด้านความคิดเห็นต่อกิจกรรมในการเรียนรู้    

(X  2.59, S.D.0.58 )  ตามล าดบั 
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บทที ่5 

สรุปผล  อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ 

 

การวจิยัเร่ือง  การพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเขียนรายงานการศึกษาคน้ควา้  ส าหรับนกัเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  3  ดว้ยวิธีการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน  มีวตัถุประสงค์ของการวิจยัเพื่อ 1) 

เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้การเขียนรายงานการศึกษาค้นควา้ส าหรับนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี  3  ก่อนเรียนและหลงัเรียนดว้ยวิธีการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน  2) ศึกษา

ความสามารถในการท าโครงงานส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  3  3) ศึกษาความคิดเห็นของ

นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมีต่อวิธีการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน โดยผูว้ิจยัไดด้ าเนินการ

ทดลองและเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเอง   

 ประชากรในการศึกษาในคร้ังน้ี คือ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีเรียนอยู่ในภาคเรียน  

ท่ี  2  ปีการศึกษา  2554  กลุ่มโรงเรียนโซนคุณภาพบูรพาศึกษา 12 โรงเรียน  (โรงเรียนอนุบาล

นครปฐม  โรงเรียนวดัพระประโทนเจดีย ์โรงเรียนบา้นมาบแค   โรงเรียนวดัพะเนียงแตก โรงเรียน

วดัสามควายเผือก โรงเรียนวดัตาก้อง โรงเรียนบา้นรางมะเด่ือ  โรงเรียนบา้นล าท่าโพ  โรงเรียน 

บา้นต้นส าโรง  โรงเรียนวดัดอนยายหอม โรงเรียนวดัดอนขนาก  และโรงเรียนวดัธรรมศาลา  

(หลวงพ่อน้อยอุปถมัภ์)  สังกดัส านกังานพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม  เขต 1)  จ  านวน

ทั้งส้ิน  215  คน  กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี เป็นนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียน  

วดัธรรมศาลา (หลวงพ่อนอ้ยอุปถมัภ)์ อ าเภอเมือง จงัหวดันครปฐม   ท่ีเรียนอยูใ่นภาคเรียนท่ี  2  ปี

การศึกษา  2554  จ  านวน 35 คน ไดม้าจากการสุ่มอยา่งง่าย (Simple  Random  Sampling)  ดว้ยการ

จบัฉลาก ใชโ้รงเรียนเป็นหน่วยสุ่ม  และนกัเรียนเป็นหน่วยการวเิคราะห์ 

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี  ไดแ้ก่  แผนการจดัการเรียนรู้โดยวิธีโครงงาน  จ านวน       

5  แผน  แผนละ  2  ชัว่โมง  รวมเวลา 10  ชัว่โมง แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้การ

เขียนรายงานการศึกษาคน้ควา้  ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนเอง  ใช้เป็นแบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน 

ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  3  มีลกัษณะเป็นแบบปรนยั  จ  านวน  15  ขอ้  และแบบ   

อตันยั  1  ขอ้ แบบประเมินความสามารถในการท าโครงงานของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  3  
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และแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  3  ท่ีมีต่อวิธีการจดัการเรียนรู้แบบ

โครงงาน    มีลกัษณะแบบมาตราส่วนประเมินค่า  3  ระดบั   

 

สรุปผลการวจัิย 

 

 ผลการวจิยัพบวา่ 

1.  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเขียนรายงานการศึกษาคน้ควา้ของนกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี  3  ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยวิธีการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน  พบว่า  
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้หลงัเรียนมีค่าเฉล่ีย (X ) เท่ากบั 17.51  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D. ) 
เท่ากับ 1.99 เม่ือตรวจสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียโดยใช้สถิติทดสอบค่า (t-test) พบว่า 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้หลงัเรียนสูงกวา่ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ก่อนเรียน  อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05  

 2.  ความสามารถในการท าโครงงานส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  3  ผลการ

วิเคราะห์ข้อมูลตารางท่ี  8  พบว่า  ความสามารถในการท าโครงงาน ส าหรับนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 3 ระดบัคะแนนในภาพรวมทั้ง  5  ดา้นอยูใ่นระดบัดี (X  2.33, S.D.  0.27)   

3. ผลการศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมีต่อวิธีการจดัการเรียนรู้

แบบโครงงาน จากตารางท่ี  9   พบว่า  ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมี ต่อ

วธีิการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน โดยภาพรวมทั้ง  3  ดา้นเห็นดว้ยมาก (X  2.65, S.D.  0.53) 

 
อภิปรายผล 

 
 การวิจัยเร่ือง การพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้การเขียนรายงานการศึกษาค้นควา้  
ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  3  ด้วยวิธีการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน  ผูว้ิจยัมีประเด็น
อภิปรายผลจากขอ้คน้พบในการวจิยัดงัน้ี 

1. ผลการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าของนักเรียนชั้ น
ประถมศึกษาปีท่ี  3  ก่อนเรียนและหลงัเรียนด้วยวิธีการจดัการเรียนรู้โดยวิธีโครงงาน   พบว่า  
คะแนนเฉล่ียของการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ทางการเขียนรายงานการศึกษาคน้ควา้
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ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  3  ก่อนเรียน และหลงัเรียน  โดยหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน  ทั้งน้ี
มาจาก นกัเรียนมีพฒันาการทางการคิดวางแผน  การศึกษาคน้ควา้  การปฏิบติัตามแผน  การเก็บ
รวบรวมขอ้มูล  การเขียนรายงาน  การสรุปผล  และการน าเสนอ  เพิ่มมากข้ึนตามล าดบั  อาจเป็น
เพราะนักเรียนได้รับการฝึกปฏิบติัอย่างต่อเน่ือง  ประกอบกับครูผูส้อนได้ดูแลนักเรียนอย่าง   
ใกลชิ้ด  แนะน าแนวทางในการปฏิบติัตลอดการด าเนินการจดัการเรียนการสอน  จึงท าให้นกัเรียนมี
ความเขา้ใจและมองเห็นแนวทางในการท าโครงงานทุกขั้นตอน  ดงังานวิจยัของนยันา  จนัทมิตร 
(2547 : 62) ท่ีศึกษาผลการสอนแบบโครงงานในวิชาภาษาไทย  ท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและ
ความรับผดิชอบของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  5  โรงเรียนมะขามสรรเสริญ  จงัหวดัจนัทบุรี  โดย
มีวตัถุประสงค์ส่วนหน่ึงเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาไทยของนกัเรียนก่อนและ
หลงัการเรียนแบบกิจกรรมโครงงาน  พบว่านกัเรียนท่ีเรียนแบบกิจกรรมโครงงาน  มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชาภาษาไทยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ  0.05       
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของทศัพร เดชะยา (2547 : 115-118) ไดศึ้กษาพฒันาแผนการเรียนรู้แบบ
โครงงานเร่ือง การแต่งกาพยย์านี 11  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 พบวา่
นักเรียนมีคะแนนเพิ่มข้ึนร้อยละ 74.30   หลงัเรียนด้วยแผนการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน        
และงานวิจยัของบุญศรี นุฤทธ์ิมนตรี (2547 : 82-83) ไดศึ้กษาการพฒันาแผนการเรียนรู้ภาษาไทย
โดยโครงงาน เร่ือง ทางแห่งความส าเร็จ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ผลการศึกษาพบวา่  นกัเรียนมี
คะแนนเพิ่มข้ึนร้อยละ 63.53 หลงัเรียนดว้ยแผนการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน  

2.  ความสามารถในการท าโครงงานของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  สรุปไดว้า่   ผล  
การประเมินความสามารถของนักเรียนด้านต่าง ๆ  ระหว่างการจดัการเรียนรู้แบบโครงงานนั้น  
พบว่า  นกัเรียนมีความสามารถในการท าโครงงาน  และเกิดทกัษะท่ีจ าเป็น  หลงัจากเรียนดว้ยการ
จดัการเรียนรู้แบบโครงงานอยูใ่นระดบัมาก  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานการวจิยัขอ้ท่ี 2 ท่ีก าหนดไว ้ 
ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก นกัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีตอ้งอาศยั
การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองและศึกษาคน้ควา้จากแหล่งความรู้ท่ีหลากหลาย นักเรียนสามารถ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเองและเขา้ใจมีทกัษะในการท างานกลุ่มมากข้ึน นักเรียนแต่ละกลุ่มจะ
ช่วยกนัปฏิบติังานจนส าเร็จ  นกัเรียนท่ีเรียนเก่งจะช่วยแนะน านกัเรียนท่ีเรียนอ่อน ท าให้นกัเรียน   
ท่ีเรียนอ่อนสามารถตอบค าถามไดม้ากข้ึน และในการปฏิบติัโครงงานนกัเรียนสามารถท าได้ดี    
สรุปความรู้ท่ีไดรั้บดว้ยตนเอง  นกัเรียนมีความคุน้เคยกบัรูปแบบการเรียน และเรียนรู้ขั้นตอนของ
กิจกรรมโครงงานมากข้ึน นกัเรียนมีความพร้อมในการท ากิจกรรมมากข้ึน  มีความกระตือรือร้น  
กลา้แสดงออก และมีความมัน่ใจในการน าเสนอผลงานมากจากการท่ีนกัเรียนไดป้ฏิบติักิจกรรม   
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เพื่อฝึกพฒันาการคิดอย่างสม ่าเสมอทั้งจากแผนการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน  จากการฝึกท า
กิจกรรมโครงงานโดยฝึกคิดระบุปัญหา  คิดวางแผน  ศึกษาคน้ควา้  เสนอวธีิการแกไ้ข  เก็บรวบรวม
ขอ้มูล  เขียนรายงาน  สรุปผล   ท าให้นกัเรียนไดส้ะสมประสบการณ์ดา้นการคิดแกปั้ญหา ทั้งน้ี
สอดคลอ้งกบักระทรวงศึกษาธิการ (2538 : 23 – 24)  ไดก้ล่าววา่ การคิดแกปั้ญหาเป็นกระบวนการ
ส าคญัดา้นทกัษะท่ีนกัเรียนควรได้รับการฝึกเป็นประจ า  หากโรงเรียนหรือครูผูส้อนสามารถจดั   
การเรียนการสอนให้นักเรียนมีโอกาสได้พฒันาสติปัญญาด้วยการฝึกผ่านกิจกรรมแก้ปัญหา       
ยอ่มส่งผลให้นกัเรียนมีวิถีทางในการเรียนรู้อยา่งคิดเป็น  ท าเป็น  และแกปั้ญหาเป็น  ซ่ึงการพฒันา
ดงักล่าวจะน าไปสู่การพฒันาประเทศไดดี้ท่ีสุด  เช่นเดียวกบัก่ิงทอง  ใบหยก (2544 : 44)  กล่าววา่ 
กิจกรรมโครงงานไม่ใช่เพียงฝึกให้นักเรียนเรียนรู้ทางวิชาการเท่านั้น ยงัเป็นการพฒันาทกัษะ 
ทศันคติ ซ่ึงจะช่วยให้ประสบผลส าเร็จในการแก้ปัญหาด้วย และงานวิจยัของ รัชนี  สีดา            
(2551 : 83-87)  ท่ีพบว่าแผนการพฒันาการเรียนรู้แบบโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   
เร่ือง ค าราชาศพัท์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 การพฒันากิจกรรมการเรียนรู้อยา่งเป็นระบบ จะท าให้
ครูผูส้อนสามารถจดักิจกรรมการเรียนการสอนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ นกัเรียนไดเ้รียนรู้ดว้ยวิธี 
การปฏิบติั  จะท าให้นกัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจในกระบวนการ และขั้นตอนในการท าโครงงาน    
มีทกัษะดา้นการเขียน การอ่านการคน้ควา้หาค าตอบดว้ยตนเอง นกัเรียนเกิดความสนใจ จดจ า    
และไดฝึ้กกิจกรรมบ่อย ๆ ท าให้เกิดความช านาญ เกิดทกัษะ เกิดองคค์วามรู้ดว้ยตนเอง สามารถ    
น าความรู้ไปสร้างสรรคผ์ลงาน และประยุกตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนัได้ ซ่ึงส่งผลให้นกัเรียนสามารถ
ท างานได้บรรลุเป้าหมายของแผนการจัดการเรียนรู้    สอดคล้องกับงานวิจัยของคราจคิก       
(Krajcik 1994 : 483-497) ไดศึ้กษารูปแบบความช่วยเหลือของครูมธัยมศึกษาตอนตน้ในการ
ด าเนินงานโครงงานของนักเรียน ผลการศึกษาพบว่าการสอนโครงงานได้มีการน าไปใช้จดั 
กิจกรรมการเรียนรู้ในสภาพห้องเรียนท่ีแตกต่างกัน โดยนักเรียนจะเป็นผูด้  าเนินการศึกษา      
คน้ควา้จากเร่ืองท่ีตนเองสนใจ ซ่ึงส่วนใหญ่จะเก่ียวขอ้งกบับทเรียนและด าเนินการคน้ควา้ ปรึกษา 
เน่ืองจากการจดัการเรียนรู้โดยโครงงานมีการด าเนินการท่ีแตกต่างจากการจดัการเรียนรู้วิธีอ่ืนๆ
ผูส้อนจ าเป็นตอ้งช่วยเหลือนกัเรียนท่ีเรียนอ่อน และตอ้งประสานงานเพื่อขอความร่วมมือความ
ช่วยเหลือจากผูเ้ช่ียวชาญ  เพื่อใช้เป็นขอ้มูลพิจารณาโครงงานของนกัเรียน  ส าหรับนกัเรียนจะ
วางแผนโครงงานตามความคิดและประสบการณ์   ซ่ึงจะมีการร่วมมือกนัเองเม่ือประสบปัญหา   
หรือเม่ือโครงงานมีความสัมพนัธ์กบัโครงงานของผูอ่ื้น  ลกัษณะการสอนโครงงาน ความร่วมมือ 
การใหค้วามช่วยเหลือ การด าเนินงานและผลท่ีไดรั้บจากโครงงาน เป็นการพฒันาความคิดรวบยอด
และมนุษยสัมพนัธ์ทางวชิาการของนกัเรียนไดเ้ป็นอยา่งดี 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



83 

 

3. ผลการศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมีต่อวิธีการจดัการเรียนรู้
แบบโครงงาน    โดยพิจารณาจากค่าเฉล่ียการตอบแบบสอบถามความคิดเห็น  พบว่า อยูใ่นระดบั
มากทุกดา้น  ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด  คือ  ดา้นความคิดเห็นต่อบรรยากาศในการเรียนรู้  การจดัการ
ศึกษาเพื่อให้เด็กบรรลุศักยภาพแห่งตนได้เองได้นั้ น จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีครูผูส้อนจะต้องจัด
สภาพแวดล้อมกิจกรรมการเรียนการสอนให้ตอบสนองต่อความตอ้งการของผูเ้รียน  โดยจดั
บรรยากาศการเรียนให้น่าสนใจ   ท าให้ผูเ้รียนรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า (Maslow อา้งถึงใน ประภา
พรรณ เอ่ียมสุภาษิต, 2536 : 98)   สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ รจนา  จนัทร์กอง ( 2546 : 111) กล่าววา่
นกัเรียนไดศึ้กษาเรียนรู้ตามความถนดั  ตามความสนใจของตนเอง  มีโอกาสแสดงความคิดเห็น  
สอดคลอ้งกบัความเช่ือของนกัจิตวิทยากลุ่มมนุษยนิยมท่ีเนน้ส่ิงท่ีเรียกวา่  ตวัตน อิสรภาพ การท่ี
บุคคลมีโอกาสเลือกก าหนดตนเอง  และการเจริญงอกงามส่วนตนท าให้นักเรียนมีความ
กระตือรือร้นในการท างานเพิ่มข้ึน  ไม่เบ่ือหน่ายในการเรียน  นกัเรียนมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม
ทุกขั้นตอน มีอิสระในการท างาน สามารถแสดงความคิดเห็นไดอ้ยา่งกวา้งขวาง รองลงมาคือ ดา้น
ความคิดเห็นต่อบทบาทครูในการเรียนรู้  การจดัการเรียนการสอนโดยใช้กิจกรรมโครงงาน  เป็น
การเปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดแ้สดงออกทางความคิด  การลงมือปฏิบติั   จึงท าให้ครูไดดู้แลนกัเรียน
อย่างใกลชิ้ด  แนะน าแนวทางในการปฏิบติัตลอดการจดัการเรียนการสอน  ท าให้นกัเรียนมีความ
เขา้ใจแนวทางการท าโครงงานทุกขั้นตอน  ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของวิถาฤดี   วิภาวิน (2543 : 
64)  ท่ีพบว่าถ้าครูให้โอกาสกับนักเรียนได้คิดอย่างเต็มท่ีท าให้บรรยากาศการเรียนมีความ
สนุกสนาน  การให้ความเป็นกนัเองของครูท าให้นกัเรียนสามารถถ่ายทอดความคิดของตนเองได้
อย่างอิสระ  จะท าให้นักเรียนท่ีขลาดอายเปล่ียนพฤติกรรมกล้าแสดงออกมากข้ึน  ครูจึงควรมี
บทบาทในการใหข้อ้เสนอแนะแก่นกัเรียนอยา่งสม ่าเสมอ  ให้ก าลงัใจแก่นกัเรียนเม่ือนกัเรียนท าผิด  
กระตุน้ให้นกัเรียนคิด  ให้ขอ้มูลแก่นักเรียนทุกคร้ังเม่ือนกัเรียนสงสัย  ดูแลนกัเรียนอย่างใกลชิ้ด
ตลอดระยะเวลาการท ากิจกรรม  การเรียนรู้ส่งผลให้นักเรียนกล้าท า  กล้าคิด  กล้าแสดงออก  มี
ความมัน่ใจในการพฒันาการเขียนภาษาไทย 
 ดา้นกิจกรรมการเรียนรู้ของนกัเรียนในการเรียนแบบโครงงานช่วยให้นกัเรียนคิดไดเ้ร็วข้ึน
ในการเรียนแบบโครงงานช่วยให้นกัเรียนคิดง่ายข้ึน  ในการเรียนแบบโครงงานช่วยให้นกัเรียนคิด
หาค าตอบไดอ้ยา่งหลากหลาย  ในการเรียนแบบโครงงานช่วยใหน้กัเรียนคิดไดล้ะเอียดถ่ีถว้น      
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ข้อเสนอแนะ 
การวิจยัเร่ือง การพฒันาทกัษะการเขียนรายงานการศึกษาค้นควา้  ส าหรับนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี  3  ดว้ยวธีิการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน   ผูว้จิยัมีประเด็นในการเสนอแนะดงัน้ี 
 
ข้อเสนอแนะทัว่ไป 
 1 ควรมีเวลาให้นกัเรียนไดป้ฏิบติักิจกรรมในแต่ละขั้นตอนอยา่งเพียงพอทั้งขั้นการคิดและ
เลือกหวัเร่ืองหรือประเด็นปัญหาท่ีจะศึกษา  การวางแผนในการท าโครงงาน  การลงมือท าโครงงาน 
การเขียนรายงานโครงการ  และการแสดงผลงานโครงงาน  เพื่อให้นกัเรียนไดฝึ้กพฒันาดา้นการคิด
แกปั้ญหา  ฝึกทกัษะการอ่าน   การพดู (การพดูประชุม, การน าเสนอผลงาน)  การเขียนอยา่งเตม็ท่ี 

2. นกัเรียนไดรั้บความรู้จากเน้ือหาท่ีเรียนเพิ่มเติม  ไดฝึ้กใชท้กัษะการคิดแกปั้ญหาในการ
แสวงหาความรู้  สามารถเช่ือมโยงการเรียนรู้มาใชใ้นการแกปั้ญหาในชีวิตประจ าวนั ตวัอยา่งเช่น 
เม่ือนกัเรียนเรียนเน้ือหาเร่ือง  ขยะ  แลว้  นกัเรียนสามารถน าความรู้ท่ีไดรั้บจากเน้ือหามาเช่ือมโยง
ความรู้ใหม่เป็นโครงงานเร่ือง โครงงานขวดน ้ ารีไซเคิล โครงงานกระเป๋าจากถุงนม  โครงงานสมุด
เล่มเล็กจากกระดาษเหลือใช ้  เป็นตน้ 

 
ข้อเสนอแนะต่อการวจัิยคร้ังต่อไป 
 1.  ควรมีการศึกษาวจิยัการพฒันาทกัษะการเขียนรายงานการศึกษาคน้ควา้  ดว้ยการจดัการ
เรียนรู้แบบอ่ืน เช่น การพฒันาทกัษะการเขียนรายงานการศึกษาคน้ควา้  โดยวิธีการจดัการเรียนรู้
แบบสืบสวนสอบสวน (Inquiry Method)   การพฒันาทกัษะการเขียนรายงานการศึกษาคน้ควา้    
โดยวิธีการจดัการเรียนรู้แบบวิธีสอน Motivation  Information  Application  Progress  (MIAP)  
เป็นตน้ 
 2.  ควรมีการศึกษาการใชว้ิธีการจดัการเรียนรู้แบบโครงงานกบัวิชาอ่ืน ๆ เช่น  วิชาสังคม  
ศาสนา  และวฒันธรรม  วชิาภาษาองักฤษ  เป็นตน้ 
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ภาคผนวก  ก 

รายช่ือผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือ 

และหนังสือราชการ 
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รายช่ือผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือวจัิย 

......................................... 

 

 รายช่ือผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบแผนการจดัการเรียนรู้  แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้การเขียน

รายงานจากการศึกษาค้นควา้  แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 

โรงเรียนวดัธรรมศาลา (หลวงพ่อน้อยอุปถมัภ์) ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน เพื่อเพิ่ม

ทกัษะการเขียนรายงานจากการศึกษาคน้ควา้ 

 

1.  อาจารยสุ์ดารัตน์  ชิณณะพงศ ์  ต าแหน่งครู  วทิยฐานะครูช านาญการพิเศษ 

     โรงเรียนสิรินธรราชวทิยาลยั 

     ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 9 

     ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการสอนวชิาภาษาไทย 

 

2.  อาจารยป์ระณีต  เจย้ทองศรี  ต าแหน่งครู  วทิยฐานะครูช านาญการ 

     โรงเรียนสิรินธรราชวทิยาลยั 

     ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 9 

     ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการสอนวชิาภาษาไทย 

 

3.  อาจารยพ์ินิจ  สิงห์โต   ต าแหน่งครู  วทิยฐานะครูช านาญการพิเศษ 

     โรงเรียนสิรินธรราชวทิยาลยั 

     ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 9 

     ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการวดัผลและประเมินผล 
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ภาคผนวก  ข 

การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

 
1.  แผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 
2.  แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้การเขียนรางงานการศึกษาค้นคว้า 
3.  แบบประเมินความสามารถในการท าโครงงานของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที ่ 3 
4.  แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที ่ 3  ทีม่ีต่อการจัดการเรียนรู้ 
     แบบโครงงาน 
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ตารางที่  10  แสดงผลการพจิารณาความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้ของผู้เช่ียวชาญ 

                   จ านวน 3 ท่าน 

รายการประเมนิ 
ผู้เช่ียวชาญ 

รวม แปลความ 1 2 3 

1. สาระส าคญั      

1.1 ความสอดคลอ้งของสาระส าคญักบัตวัช้ีวดั +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

1.2 ความสอดคลอ้งของสาระส าคญักบัเน้ือหา +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

2. ตวัช้ีวดั      

2.1 ความสอดคลอ้งเน้ือหา +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

2.2  มีความชดัเจนและน าไปประเมินผลได ้ +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

3. เนือ้หา      

3.1ความสอดคลอ้งตรงตามหลกัสูตร +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

3.2 ความสอดคลอ้งกบัตวัช้ีวดั +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

4. การจดักจิกรรมการเรียนรู้      

4.1 ความสอดคลอ้งของกิจกรรมการเรียนรู้กบัตวัช้ีวดั +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

4.2  ความสอดคลอ้งของกิจกรรมการเรียนรู้กบัเน้ือหา +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

4.3 ความสอดคลอ้งของกิจกรรมการเรียนรู้กบัการ 

      ประเมินผล 

+1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

4.4 ความสอดคลอ้งของกิจกรรมการเรียนรู้กบัเวลา 0 +1 +1 0.67 มีความสอดคลอ้ง 

5. ส่ือ      

5.1 ความสอดคลอ้งของส่ือกบัเน้ือหา +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

5.2 ความสอดคลอ้งของส่ือกบักิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

5.3 ความสอดคลอ้งของส่ือกบัผูเ้รียน +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

6.การวดัผลและประเมนิผล      

6.1 ความสอดคลอ้งของการวดัผลและประเมินผลกบั 

      ตวัช้ีวดั 

0 +1 +1 0.67 มีความสอดคลอ้ง 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี  10   (ต่อ) 
 

รายการประเมนิ 
ผู้เช่ียวชาญ 

รวม แปลความ 1 2 3 

6.2 ความสอดคลอ้งของการวดัผลและประเมินผลกบั

เน้ือหา 

+1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

6.3 ความสอดคลอ้งของการวดัผลและประเมินผลกบั

กิจกรรมการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

ค่าเฉลีย่รวม                                   0.96 มีความสอดคลอ้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่  11  ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างแบบทดสอบกบัจุดประสงค์ทีไ่ด้จากความคิดเห็น     

       ของผู้เช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน 

 

ข้อที่ 

คะแนนความคิดเห็นของ

ผู้เช่ียวชาญ 
ค่าดัชนีความสอดคล้อง 

(IOC) 
ความหมาย 

1 2 3 

1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

2 0 +1 +1 0.67 มีความสอดคลอ้ง 

3 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

4 +1 +1 0 0.67 มีความสอดคลอ้ง 

5 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

6 +1 +1 0 0.67 มีความสอดคลอ้ง 

7 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

8 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

9 0 +1 +1 0.67 มีความสอดคลอ้ง 

10 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

11 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

12 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

13 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

14 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

15 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

16* +1 +1 0 0.67 มีความสอดคลอ้ง 

เฉลีย่ 0.92 มีความสอดคล้อง 

 

หมายเหตุ : เลขท่ีมีเคร่ืองหมายดอกจนั (*) ก ากบัคือขอ้ท่ีเป็นขอ้สอบอตันยั 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที ่ 12  ค่าอ านาจจ าแนก  และค่าความยากง่ายของข้อสอบ  จ านวน  15  ข้อ 

ขอ้ p r 

1 0.63 0.66 

2 0.63 0.44 

3 0.42 0.66 

4 0.32 0.44 

5 0.42 0.88 

6 0.53 0.44 

7 0.37 0.55 

8 0.37 0.55 

9 0.78 0.44 

10 0.79 0.55 

11 0.63 0.66 

12 0.68 0.77 

13 0.63 0.88 

14 0.79 0.55 

15 0.74 0.66 

 

ส าหรับขอ้สอบท่ีเป็นอตันยัจะใชสู้ตรหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (  Coefficient )  

                            = 
















2

2

1
1

t

i

s

s

n

n  

เม่ือ         หมายถึง  สัมประสิทธ์ิความเช่ือมัน่ 

              n     หมายถึง   จ  านวนขอ้ 

                        2

is    หมายถึง  คะแนนความแปรปรวนแต่ละขอ้ 

                        2

ts    หมายถึง  คะแนนความแปรปรวนทั้งฉบบั 

ไดค้่าความเช่ือมัน่เท่ากบั  0.94 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่  13   แสดงผลการพิจารณาความสอดคล้องของแบบประเมินความสามารถในการท า 

       โครงงานของนักเรียน  ของผู้เช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน 

 

รายการประเมนิ 
ผู้เช่ียวชาญ 

รวม แปลความ 1 2 3 

ศึกษาปัญหาและก าหนดหัวข้อที่จะศึกษา      

1. ขอ้มลูศึกษาจากแหล่งความรู้ต่าง ๆ ในชุมชน +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

2. ขอ้มลูจากการอ่านหนงัสือหลายประเภท +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

3. หวัขอ้สอดคลอ้งกบัเน้ือหา  มีความน่าสนใจ        

    ส่ือความไดดี้ 

+1 +1 0 0.67 มีความสอดคลอ้ง 

วางแผนปฏิบัตงิาน      

4. มีการเกบ็ขอ้มูลจากส่ือต่าง ๆ  เช่น หนงัสือพิมพ ์ 

   วิทย ุ โทรทศัน ์ อินเทอร์เน็ต ฯลฯ 

+1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

5. ในการจดัเกบ็ขอ้มลูใชวิ้ธีการต่าง ๆ ดูภาพยนตร์  

   ฟังซีดี  สมัภาษณ์จากผูรู้้ ป้ายนิเทศ 

+1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

6. มีการสนบัสนุนขอ้ความท่ีไดรั้บจากการศึกษา 

   คน้ควา้ดว้ยค าพดูภาษาของตนเองใหเ้ขา้ใจง่าย 

0 +1 +1 0.67 มีความสอดคลอ้ง 

7. มีการวางแผนในการจดัเกบ็ขอ้มลู +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

8. แบ่งความรับผิดชอบในการจดัเกบ็ขอ้มลู +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

9. มีการสร้างเคร่ืองมือในการจดัเกบ็ขอ้มูล +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

10. มีการจดัเกบ็รวบรวมขอ้มลูเป็นระบบ  ขั้นตอน +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

ปฏิบัตงิานตามแผนที่ได้วางไว้      

11. ไดล้งมือปฏิบติัจริง +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

12. รู้จกัการแกปั้ญหา +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

13. รู้จกัการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

14. รู้จกัการท างานอยา่งมีระบบ  มีขั้นตอน +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่  13  (ต่อ) 

รายการประเมนิ 
ผู้เช่ียวชาญ 

รวม แปลความ 1 2 3 

เขียนรายงาน      

15. ความถกูตอ้งของรูปแบบการเขียน +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

16. การน าเสนอขอ้มลู +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

17. การใชภ้าษา +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

18. การอภิปรายและสรุปผล +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

19. เขียนรายการหนงัสืออา้งอิงถกูตอ้งตามหลกั    

     การเขียน 

+1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

20. ระบุช่ือรายการหนงัสืออา้งอิงครบทุกเร่ือง +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

น าเสนอโครงงาน      

21. ความเหมาะสมในการใชอุ้ปกรณ์ ช้ินส่วน วสัดุ   

     หรือส่วนประกอบการแสดงโครงงาน 

+1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

22. ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ความแปลกใหม่ +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

23. การจดัแสดงแนวคิดโดยการจดัรูปแบบของ 

     โครงงานท่ีกระชบัและดึงดูดความสนใจ 

0 +1 +1 0.67 มีความสอดคลอ้ง 

24. สามารถสรุปประเดน็ศึกษาไดใ้จความกระชบั    

      ชดัเจน 

+1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

25. สามารถอธิบายและตอบค าถามขอ้ซกัถามได ้

      ถกูตอ้ง 

+1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

26. การใชภ้าษาสละสลวย ส่ือความไดดี้ +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

ค่าเฉลีย่รวม 0.96 มคีวามสอดคล้อง 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที ่ 14   เกณฑ์การประเมินความสามารถในการท าโครงงาน 
 

รายการประเมนิ 
เกณฑ์การประเมนิ 

3   (ด)ี 2  (พอใช้) 1  (ปรับปรุง) 

ศึกษาปัญหาและก าหนดหัวข้อทีจ่ะศึกษา    

1. ขอ้มูลศึกษาจากแหล่งความรู้ต่าง ๆ ในชุมชน ระบุแหล่งความรู้ได้

มากกวา่ 3 ประเภท 

ระบุแหล่งความรู้ได ้

2 ประเภท 

ระบุแหล่งความรู้

ได ้1 ประเภท 

2. ขอ้มูลจากการอ่านหนงัสือหลายประเภท ระบุแหล่งความรู้ได้

มากกวา่ 3 ประเภท 

ระบุแหล่งความรู้ได ้

2 ประเภท 

ระบุแหล่งความรู้

ได ้1 ประเภท 

3. หวัขอ้สอดคลอ้งกบัเน้ือหา  มีความน่าสนใจ        

    ส่ือความไดดี้ 

ระบุความเป็นมา 
ความส าคญั ปัญหา
และวตัถุประสงค์
ครบถว้น  น่าสนใจ 
มีประโยชน ์

ระบุความเป็นมา 
ความส าคญั ปัญหา
และวตัถุประสงค์
ครบถว้น  มี
ประโยชน์ แต่
น่าสนใจ 

ระบุความเป็นมา 

ความส าคญั 

ปัญหาและ

วตัถุประสงค์

ครบถว้น ไม่ชดัเจน 

ไม่น่าสนใจ 

วางแผนปฏบิัตงิาน    

4. มีการเก็บขอ้มูลจากส่ือต่าง ๆ  เช่น 

หนงัสือพิมพ ์ วทิย ุ โทรทศัน์  อินเทอร์เน็ต ฯลฯ 

มีการเก็บขอ้มูลจาก

ส่ือต่างๆ มากกวา่  3 

ส่ือ 

มีการเก็บขอ้มูลจาก

ส่ือต่างๆ 2 ส่ือ 

มีการเก็บขอ้มูล
จากส่ือต่างๆ 1 ส่ือ 
 

5. ในการจดัเก็บขอ้มูลใชว้ธีิการต่าง ๆ ดู

ภาพยนตร์ ฟังซีดี  สมัภาษณ์จากผูรู้้ ป้ายนิเทศ 

มีการเก็บขอ้มูลจาก

ส่ือต่างๆ มากกวา่ 3 

วธีิ 

มีการเก็บขอ้มูลจาก

ส่ือต่างๆ  2  วธีิ 

มีการเก็บขอ้มูล

จากส่ือต่างๆ 1 วธีิ 

6. มีการสนบัสนุนขอ้ความท่ีไดรั้บจากการศึกษา 

   คน้ควา้ดว้ยค าพดูภาษาของตนเองใหเ้ขา้ใจง่าย 

 

 

 

มีการศึกษาคน้ควา้
ขอ้มูลหรือขอ้เท็จ 
จริง  ครอบคลุมทุก
ประเด็นท่ีศึกษา 

มีการศึกษาคน้ควา้
ขอ้มูลหรือขอ้เท็จ 
จริง แต่ไม่
ครอบคลุมประเดน็ท่ี 
ศึกษา 

มีการศึกษา

คน้ควา้ขอ้มูลหรือ

ขอ้เทจ็จริง แต่ไม่

ตรงประเด็นท่ี

ศึกษา        

 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่  14  (ต่อ) 

 

รายการประเมนิ 
เกณฑ์การประเมนิ 

3   (ด)ี 2  (พอใช้) 1  (ปรับปรุง) 

วางแผนปฏบิัตงิาน    

7. มีการวางแผนในการจดัเก็บขอ้มูล ก าหนดขั้นตอน มี

ความชดัเจน สามารถ 

ปฏิบติัไดจ้ริง 

ก าหนดขั้นตอน มี
ความชดัเจนบางส่วน 
สามารถปฏิบติัไดบ้า้ง 
 

ก าหนดขั้นตอน 

ไม่ชดัเจน ไม่

สามารถปฏิบติั 

ไดจ้ริง 

8. แบ่งความรับผิดชอบในการจดัเก็บขอ้มูล สมาชิกปฏิบติัตาม

บทบาทอยา่ง

ถูกตอ้ง มีความ

รับผิดชอบ 

สมาชิกปฏิบติัตาม

บทบาท  แต่ขาด

ความรับผิดชอบ 

สมาชิกไม่ปฏิบติั

ตามบทบาท  และ

ขาดความ

รับผิดชอบ 

9. มีการสร้างเคร่ืองมือในการจดัเก็บขอ้มูล ก าหนดไดถู้กตอ้ง 

สอดคลอ้งกบั

กระบวนการสืบคน้ 

ก าหนดถูกตอ้ง

บางส่วน 

ก าหนดไม่ถูกตอ้ง 

10. มีการจดัเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นระบบ  

ขั้นตอน 

จดักระท าขอ้มูล
อยา่งเป็นระบบ 
ชดัเจน ประณีต 
สวยงาม ถูกตอ้ง             
สมบูรณ์ 

จดักระท าขอ้มูล

อยา่งเป็นระบบ 

ชดัเจน ขาดความ

ประณีตสวยงาม 

จดักระท าขอ้มูล

ไม่เป็นระบบ 

ปฏิบัตงิานตามแผนทีไ่ด้วางไว้    

11. ไดล้งมือปฏิบติัจริง ปฏิบติังานดว้ย

ตนเองอยา่งตั้งใจ

ดว้ยตนเอง   

ปฏิบติัอยา่งตั้งใจ  

แต่มีผูอ่ื้นช่วยเหลือ 

ปฏิบติัอยา่งไม่

ตั้งใจและมีผูอ่ื้น

ช่วยเหลือ 

 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่  14  (ต่อ) 

 

รายการประเมนิ 
เกณฑ์การประเมนิ 

3   (ด)ี 2  (พอใช้) 1  (ปรับปรุง) 

12. รู้จกัการแกปั้ญหา สามารถบอกวธีิการ
ต่าง ๆ ท่ีใชใ้นการ
แกปั้ญหาได ้  
สามารถแกปั้ญหา  
ท่ีเกิดข้ึนเฉพาะ
หนา้ในระหวา่ง
ปฏิบติังานได ้ มี
ส่วนร่วมคิดและ
แกปั้ญหาในกลุ่ม 

สามารถบอกวธีิการ
ต่าง ๆ ท่ีใชใ้นการ
แก ้ปัญหาได ้  ไม่
สามารถแกปั้ญหาท่ี
เกิดข้ึนเฉพาะหนา้
ในระหวา่งปฏิบติั  
งานได ้  
 

ไม่สามารถบอก
วธีิการต่าง ๆ ท่ีใช้
ในการแกปั้ญหา
ได ้ ไม่สามารถ 
แกปั้ญหาท่ี
เกิดข้ึนเฉพาะ
หนา้ในระหวา่ง
ปฏิบติังานได ้ ไม่
มีส่วนร่วมการ
แกปั้ญหาในกลุ่ม 

13. รู้จกัการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น มีการเสนอความ
คิดเห็น  และรับฟัง
ความคิดเห็นของ
ผูอ่ื้น  มีส่วนร่วมใน
การปฏิบติั   มีน ้ าใจ
ช่วยเหลือสมาชิก 
ในกลุ่ม 
 

มีส่วนร่วมในการ

แสดงความคิดเห็น   

ไม่มีส่วนร่วมใน

การแสดงความ

คิดเห็น 

14. รู้จกัการท างานอยา่งมีระบบ  มีขั้นตอน มีการประชุม  

วางแผน  แบ่งหนา้ท่ี 

รับผิดชอบ 

มีการประชุมวางแผน  

แต่ไม่ปฏิบติัหนา้ท่ี

ของตน 

ไม่มีการวางแผน

ต่างคนต่างท างาน 

เขียนรายงาน    

15. ความถูกตอ้งของรูปแบบการเขียน หวัขอ้ในการเขียน
รายงานครบถว้น
และเรียง ล าดบัครบ 
10 หวัขอ้ 
 

หวัขอ้ของรายงาน

เรียงล าดบั แตข่าด

ไป 1 หวัขอ้ 

หวัขอ้ของรายงาน

เรียงล าดบั แตข่าด

ตั้งแต่ 2 หวัขอ้  

ข้ึนไป 
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ตารางที่  14  (ต่อ) 

 

รายการประเมนิ 
เกณฑ์การประเมนิ 

3   (ด)ี 2  (พอใช้) 1  (ปรับปรุง) 

16. การน าเสนอขอ้มูล ขอ้มูลถูกตอ้ง  
ขอ้มูลตรงตาม
หวัขอ้เร่ือง 
เรียงล าดบัขอ้มูลได้
เหมาะสม 
รายละเอียด
ครอบคลุมและ
สอดคลอ้ง 

เรียงล าดบัขอ้มูลได้
เหมาะสม    แต่
รายละเอียดไม่
ครอบคลุมกบั                      
หวัขอ้เร่ือง 
 

ขอ้มูลไม่ถูกตอ้ง
รายละเอียดไม่
ครอบคลุมและไม่
สอดคลอ้งกบั
หวัขอ้เร่ือง               
หวัขอ้เร่ือง 
 

17. การใชภ้าษา ภาษาท่ีใชใ้นการ
เขียนเป็นภาษาเขียน
ไม่ใชภ้าษาพดู    
สามารถส่ือความไดดี้  
ใชถ้อ้ยค ากะทดัรัด 
สะกดการันตถ์ูกตอ้ง
ทั้งหมด 

ใชภ้าษาพดูในการ
เขียน  สามารถส่ือ
ความได ้ แต่ใช้
ถอ้ยค าฟุ่ มเฟือย                      
สะกดการันตผ์ิด   
1-2 ค า 
 

ใชภ้าษาพดูใน
การเขียน   ใช้
ถอ้ยค าฟุ่ มเฟือย 
และส่ือความ
สบัสน  วกวน  
สะกดการันตผ์ิด 
มากกวา่ 3 ค  า 

18. การอภิปรายและสรุปผล สรุปผลไดถู้กตอ้ง
สมเหตุ สมผล  
เรียงล าดบัตาม
วตัถุประสงค ์                    
สามารถเขียนช้ีให ้
เห็นวา่ผลท่ีเกิด
สอดคลอ้งหรือ
ขดัแยง้กบัหลกัการ                     
โดยบอกเหตุผล
และขอ้อา้งอิงได ้

สรุปผลได ้ 
เรียงล าดบัตาม
วตัถุประสงค ์แต่ไม่
มีหลกัการประกอบ                      
ขอ้อา้งอิง 

 

สรุปผลไม่ถูกตอ้ง  
ไม่สามารถเขียน
ช้ีใหเ้ห็นวา่ผลท่ี
เกิดสอดคลอ้ง                      
หรือขดัแยง้กบั
หลกัการ  โดยบอก
เหตผุลและขอ้ 
อา้งอิงได ้
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ตารางที่  14  (ต่อ) 

 

รายการประเมนิ 
เกณฑ์การประเมนิ 

3   (ด)ี 2  (พอใช้) 1  (ปรับปรุง) 

19. เขียนรายการหนงัสืออา้งอิงถกูตอ้งตามหลกั    

     การเขียน 

เขียนบรรณานุกรม

ถูกตอ้งตามหลกัการ

เขียนครบถว้น 

เขียนบรรณานุกรม

ผิดพลาด  1 แห่ง 

เขียนบรรณานุกรม   

มีท่ีผิดมากกวา่ 2 

แห่งข้ึนไป 

20. ระบุช่ือรายการหนงัสืออา้งอิงครบทุกเร่ือง ระบุช่ือบรรณานุกรม

ครบ 

ระบุช่ือบรรณานุกรม 

ขาดหายไป 1 ช่ือ 

ระบุช่ือ
บรรณานุกรม    
ขาดหายไปมากกวา่ 
2 ช่ือ 

น าเสนอโครงงาน    

21. ความเหมาะสมในการใชอุ้ปกรณ์ ช้ินส่วน   

     วสัดุ  หรือส่วนประกอบการแสดงโครงงาน 

ก าหนดไดถู้กตอ้ง 

สอดคลอ้งกบั

กระบวนการสืบคน้ 

ก าหนดถูกตอ้ง

บางส่วน 

ก าหนดไม่ถูกตอ้ง 

22. ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ความแปลกใหม่ รูปแบบการน าเสนอ 
ผลงานแปลกใหม่ 
สวยงาม น่าสนใจ 
สอดคลอ้งกบัขอ้มูล
ท่ีศึกษา 
 

รูปแบบการน าเสนอ 
ผลงานแปลกใหม่ 
สอดคลอ้งกบัขอ้มูล 
ท่ีศึกษา  แต่ไม่
น่าสนใจ 
 

รูปแบบการ
น าเสนอผลงาน
ไม่น่าสนใจ 
สอดคลอ้งกบั
ขอ้มูลท่ีศึกษา     
บา้ง 

23. การจดัแสดงแนวคิดโดยการจดัรูปแบบ  

     ของโครงงานท่ีกระชบัและดึงดูดความสนใจ 

รูปแบบการน าเสนอ 
ผลงานแปลกใหม่ 
สวยงาม น่าสนใจ 
สอดคลอ้งกบัขอ้มูล
ท่ีศึกษา 

รูปแบบการน าเสนอ 
ผลงานแปลกใหม่ 
สอดคลอ้งกบัขอ้มูล
ท่ีศึกษา    แต่ไม่
น่าสนใจ 
 

รูปแบบการ
น าเสนอผลงาน   
ไม่น่าสนใจ 
สอดคลอ้งกบั
ขอ้มูลท่ีศึกษา    
บา้ง 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



111 

 

ตารางที่  14  (ต่อ) 

 

รายการประเมนิ 
เกณฑ์การประเมนิ 

3   (ด)ี 3   (ด)ี 3   (ด)ี 

น าเสนอโครงงาน    

24. สามารถสรุปประเดน็ศึกษาไดใ้จความกระชบั    

      ชดัเจน 

การแปลผลและ
สรุปผลถูกตอ้ง 
สอดคลอ้งกบั
วตัถุประสงค ์
กระชบัชดัเจน 
 

การแปลผลและ
สรุปผลถูกตอ้ง 
สอดคลอ้งกบั
วตัถุประสงค ์แตข่าด
ความสมบูรณ์ของ
เน้ือหา ไม่กระชบั 

การแปลผลและ

สรุปผลถูกตอ้ง

บางส่วน ไม่

กระชบัและไม่

ชดัเจน 

25. สามารถอธิบายและตอบค าถามขอ้ซกัถามได ้

      ถูกตอ้ง 

การตอบขอ้ซกัถาม
ชดัเจน ยกตวัอยา่ง
ประกอบ เช่ือมโยง
เป็นเหตเุป็นผลท่ี
สมัพนัธ์กนั 
 

การตอบขอ้ซกัถาม
ชดัเจน แตข่าดการ
เช่ือมโยงเป็นเหตุ
เป็นผลท่ีสมัพนัธ์
กนั 
 

การตอบขอ้

ซกัถามไม่ชดัเจน  

ขาดการเช่ือมโยง

เป็นเหตเุป็นผล

สมัพนัธ์กนั 

26. การใชภ้าษาสละสลวย ส่ือความไดดี้ ภาษาท่ีใชใ้นการ
เขียนเป็นภาษาเขียน
ไม่ใชภ้าษาพดู    
สามารถส่ือความ 
ไดดี้  ใชถ้อ้ยค า
กะทดัรัด  

ใชภ้าษาพดูในการ

เขียน  สามารถส่ือ

ความได ้ แต่ใช้

ถอ้ยค าฟุ่ มเฟือย 

ใชภ้าษาพดูใน
การเขียน  ใช้
ถอ้ยค าฟุ่ มเฟือย 
และส่ือความ
สบัสน  วกวน   
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ตารางที ่ 15   ผลการประเมินความสอดคล้องของแบบแสดงความคิดเห็นทีม่ีต่อวธีิการจัดการ 

        เรียนรู้แบบโครงงาน  ของผู้เช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน 

 

รายการประเมนิ 
ผู้เช่ียวชาญ 

รวม แปลความ 1 2 3 

รายการความคิดเห็นต่อบรรยากาศในการเรียน      

1. นกัเรียนไดเ้รียนรู้อยา่งมีความสุข +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

2. นกัเรียนไดร่้วมกิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยความ
สบายใจ 

+1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

รายการความคิดเห็นต่อบทบาทครูในการเรียน      

3. ครูใหข้อ้เสนอแนะในการเรียนอยา่งสม ่าเสมอ +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

4. ครูเป็นผูก้ระตุน้ใหน้กัเรียนรู้จกัคิด +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

5. ครูตอบค าถามของนกัเรียนทุกคร้ังเม่ือนกัเรียน
ถาม 

+1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

6. ครูดูแลนกัเรียนอยา่งใกลชิ้ดตลอดเวลาท่ีร่วม
กิจกรรม 

+1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

7. ครูคอยใหก้ าลงัใจเม่ือนกัเรียนท าผดิ +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

รายการความคิดเห็นต่อกจิกรรมในการเรียนรู้      

8. ในการเรียนเขียนรายงานโดยใชว้ธีิโครงงานช่วย
ใหน้กัเรียนเขียนคิดเป็นล าดบัขั้นตอน 

+1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

9. ในการเรียนเขียนรายงานโดยใชว้ธีิโครงงานช่วย
ใหน้กัเรียนคิดหาค าตอบไดอ้ยา่งหลากหลาย 

+1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

10. ในการเรียนเขียนรายงานโดยใชว้ธีิโครงงาน
ช่วยใหน้กัเรียนคิดไดอ้ยา่งละเอียดถ่ีถว้นมากข้ึน 

+1 +1 0 0.67 มีความสอดคลอ้ง 

ค่าเฉลีย่รวม 0.97 มีความสอดคลอ้ง 
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ภาคผนวก  ค   

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

 

 แผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 

  1.   แผนการจัดการเรียนรู้ที ่ 1  เร่ือง  ความรู้เกีย่วกบัโครงงาน  

                                (การศึกษาปัญหาและหัวข้อโครงงาน) 

2.   แผนการจัดการเรียนรู้ที ่ 2  เร่ือง  ออกแบบการท าโครงงาน  

      (วางแผนและเขียนเค้าโครงโครงงาน) 

3.   แผนการจัดการเรียนรู้ที ่ 3  เร่ือง  ฝึกปฏิบัติการท าโครงงาน  

4.   แผนการจัดการเรียนรู้ที ่ 4  เร่ือง  รายงานผล  

      (การเขียนรายงานและการน าเสนอผลงาน) 

5.   แผนการจัดการเรียนรู้ที ่ 5  เร่ือง  รายงานผล 2  

      (การเขียนรายงานและการน าเสนอผลงาน) 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที ่ 1 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย          ช้ันประถมศึกษาปีที ่ 3 
เร่ือง  ความรู้เกีย่วกบัโครงงาน  (การศึกษาปัญหาและหัวข้อโครงงาน ) จ านวน  2  ช่ัวโมง 
_____________________________________________________________________ 
1.  มาตรฐานการเรียนรู้ 
 มาตรฐาน ท2.1  ใช้กระบวนการเขียนเขียนส่ือสาร  เขียนเรียงความ  ย่อความ  และเขียน
เร่ืองราวในรูปแบบต่าง ๆ  เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาคน้ควา้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
2.  ตัวช้ีวดั 
 ขอ้  2  เขียนบรรยายเก่ียวกบัส่ิงใดส่ิงหน่ึงไดอ้ยา่งชดัเจน 
 ขอ้  6  มีมารยาทในการเขียน 
 
3.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1.  บอกความหมายของโครงงานได ้
 2.  อธิบายประเภทโครงงานได ้
 3.  ระบุขั้นตอนการด าเนินการโครงงานได ้
 4.  สามารถก าหนดหวัขอ้โครงงานได ้
 
4.  สาระการเรียนรู้ 
 ความรู้ 

1.  ความหมายของโครงงาน 
 2.  ประเภทของโครงงาน 
 3.  ขั้นตอนการด าเนินการโครงงาน 
 4.  ก าหนดหวัขอ้โครงงาน 

ทกัษะ/กระบวนการ 
-  การสืบคน้ขอ้มูล 
-  การน าเสนอผลงาน 
-  กระบวนการท างาน 
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-  กระบวนการคิด 
-  กระบวนการกลุ่ม 
คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
-  ใฝ่เรียนรู้ 
-  มุ่งมัน่ในการท างาน 
-  มีจิตสาธารณะ 

 
5.  สาระส าคัญ 
 โครงงานเป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความรู้เกิดทกัษะแก้ปัญหาตามล าดับ
ขั้นตอน  รู้จกัวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยกระบวนการกลุ่ม 
  
6.  วธีิการจัดการเรียนรู้ 
 การสอนแบบโครงงาน 
 
7.  กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
 ชัว่โมงท่ี 1 

1)  ครูซักถามนักเรียนเก่ียวกับปัญหาต่าง ๆ ทีเกิดข้ึนในปัจจุบัน  เช่น  ปัญหาน ้ าท่วม  
ปัญหาขยะ  ปัญหาควนัพิษ  ซ่ึงลว้นท าให้เกิดความเสียหายต่อมนุษย ์ แต่ปัญหาเหล่าน้ีเราสามารถ
ช่วยกนัลดความรุนแรงท่ีจะเกิดข้ึนได ้ เช่นเดียวกบัภายในโรงเรียนของเรา  ก าลงัประสบปัญหาต่าง 
ๆ ท่ีอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายได้ในอนาคต  ดงันั้นวนัน้ีเรา (ครูและนักเรียน) จะไปส ารวจ
ปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนภายในโรงเรียนของเราว่ามีอะไรบ้าง  และเราสามารถจะหาวิธีในการ
แกปั้ญหาอยา่งไรเพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด   

2)  ใหน้กัเรียนแบ่งกลุ่ม  กลุ่มละ 5 คน  แลว้เลือกประธาน  รองประธาน  และเลขาฯประจ า
กลุ่มของตน 

3)  ใหน้กัเรียนเดินส ารวจปัญหาต่าง ๆ ท่ีพบภายในบริเวณโรงเรียน  แลว้เขียนบนัทึกลงใน
สมุด 
 4)  ให้นักเรียนเลือกปัญหาท่ีกลุ่มตนเองสนใจ  1  ปัญหา  แลว้ช่วยกนัคิดหาวิธีแกปั้ญหา  
พร้อมทั้งเขียนบนัทึกลงในใบงาน 
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 ชัว่โมงท่ี 2 
5)  ครูและนกัเรียนร่วมกนัสนทนาถึงวิธีการเรียนรู้แบบโครงงานวา่เป็นวิธีสอนอีกวิธีหน่ึง

ท่ีผูเ้รียนสามารถศึกษาคน้ควา้หาค าตอบดว้ยตนเอง 
6)  ครูและนกัเรียนร่วมกนัสนทนาเก่ียวกบัโครงงานวชิาต่าง ๆ  ท่ีครูน ามาให้นกัเรียนดูเป็น

ตวัอยา่ง  แลว้ถามนกัเรียนวา่อยากท าโครงงานเก่ียวกบัเร่ืองอะไร   
7)   ครูอธิบายถึงเร่ืองการท าโครงงานและโครงงานท่ีนกัเรียนสนใจ  แลว้ร่วมกนัสนทนา

ดงัน้ี  
-  นกัเรียนรู้จกัโครงงานอะไรบา้ง 
-  นกัเรียนสนใจจะท าโครงงานเก่ียวกบัเร่ืองอะไร 
-  ท าไมนกัเรียนจึงอยากท าโครงงานน้ี 

 8)   ให้นักเรียนใช้กลุ่มท่ีแบ่งไว ้ โดยสมาชิกในกลุ่มทุกคนมีหมายเลขประจ าตวัดงัน้ี  
หมายเลข  1  มี  1  คน, หมายเลข  2  มี  2 คน, หมายเลข  3  มี  1  คน, หมายเลข  4  มี  1  คน   
เรียกวา่  กลุ่มบา้น 
  8.1  ครูจดัเน้ือหาไว ้ 4  หวัขอ้   เรียกวา่  บตัรเน้ือหา  และจดัไวป้ระจ าโตะ๊ตามล าดบั   
1- 4 ไดแ้ก่ 
   โตะ๊ท่ี  1  ความหมายของการจดักิจกรรมแบบโครงงาน 
   โตะ๊ท่ี  2  ประเภทของโครงงาน 
   โตะ๊ท่ี  3  ส่วนประกอบของโครงงาน     
   โตะ๊ท่ี  4  ขั้นตอนการท าโครงงาน 
  8.2 นกัเรียนจากกลุ่มบา้นท่ีมีหมายเลขใดใหไ้ปศึกษาเน้ือหาท่ีโตะ๊หมายเลขนั้น  
 เราเรียกวา่  กลุ่มผูรู้้ 
  8.3  นกัเรียนกลุ่มผูรู้้แต่ละกลุ่มจะช่วยกนัอ่านเน้ือหาโดยคนเก่งอ่านออกเสียง 
น าสมาชิกอ่านออกเสียงตามเพื่อใหค้นท่ีอ่านไม่คล่องไดอ่้านดว้ย  แลว้จึงช่วยกนัสรุปความรู้จด
บนัทึกน ากลบักลุ่มบา้นตนเอง 
  8.4  สมาชิกกลุ่มบา้นต่างน าความรู้มาช่วยกนัเรียบเรียงเป็นแผนผงัความคิด  (Mind  
Mapping)  ลงบนกระดาษบรุ๊ฟดว้ยปากกาเคมีและสีเทียน 

9)  ใหน้กัเรียนน าเสนอหนา้ชั้น  ครูอธิบายเพิ่มเติม 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



117 

 

8.  ส่ือ/ แหล่งเรียนรู้ 
 1.  บริเวณภายในโรงเรียน 
 2.   ใบงานท่ี  1 
 3.   บตัรเน้ือหาเก่ียวกบัโครงงาน  ประเภทของโครงงาน   และขั้นตอนการด าเนินการ
โครงงาน   
 4.   หอ้งสมุด 
 5.   สืบคน้อินเทอร์เน็ต 
 6.   กระดาษบรุ๊ฟ 

7.   ปากกาเคมีและสีเทียน 
 
9.  การวดัและประเมินผล 

1.   การวดัและประเมินผล 
    1.1.  สังเกตการร่วมกิจกรรม 
    1.2.  สังเกตการสนทนาซกัถาม 
    1.3.  การตรวจผลงาน 
2.  เคร่ืองมือในการวดัและประเมินผล 
    2.1. ใบงาน 
    2.2. แบบประเมินความสามารถ   
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โครงงาน 

 โครงงาน  หมายถึง  การศึกษาเร่ืองใด เร่ืองหน่ึงท่ีเก่ียวกบัเน้ือหาสาระต่างๆ  ซ่ึงผูเ้รียนเป็น
ผูป้ฏิบติัและศึกษาค้นควา้ด้วยตนเอง  โดยอาศยักระบวนการแสวงหาความรู้ต่างๆ  ภายใต้การ
แนะน าปรึกษาและการดูแลของครู  ผูเ้ช่ียวชาญ  อาจใช้เคร่ืองมืออุปกรณ์ต่างๆ  ช่วยในการศึกษา
คน้ควา้เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์

สาระส าคัญของโครงงาน 
1.  เป็นเร่ืองท่ีนกัเรียนสนใจ  สงสัย  และตอ้งการค าตอบ 
2.  เป็นการเรียนรู้ท่ีมีกระบวนการ  มีระบบ  อยา่งครบกระบวนการ 
3.  เป็นการบูรณาการการเรียนรู้ 
4.  ผูเ้รียนมีความสามารถหลายดา้น 
5.  มีความสอดคลอ้งกบัชีวิตจริง 
6.  มีการศึกษาอยา่งลุ่มลึก ดว้ยวธีิการและแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
7.  เป็นการแสวงหาความรู้และสรุปดว้ยตนเอง 
8.  มีการเสนอโครงงานดว้ยวิธีการท่ีเหมาะสมในดา้นกระบวนการและผลงานท่ีคน้พบ 
9.  มีขอ้คน้พบหรือส่ิงท่ีคน้พบ  สามารถน าไปใชใ้นชีวติประจ าวนัได ้

ประเภทของโครงงาน 

 จากขอบข่ายของโครงงานดังกล่าวแล้ว  จะเห็นได้ว่านักเรียนเป็นผูด้  าเนินงาน  โดย
ค าแนะน าปรึกษาของครูอาจารยท่ี์สนบัสนุนให้นกัเรียนเป็นผูล้งมือปฏิบติัดว้ยตนเอง  ทั้งดา้นการ
เสนอโครงงาน  รายละเอียดและขั้นตอนการปฏิบติั  ตลอดจนถึงจดัท าแผนปฏิบติังาน  การแปรผล
และรายงานผลตามจุดมุ่งหมายท่ีก าหนดไว ้ ท าใหส้ามารถแบ่งประเภทของโครงงานได ้ ดงัน้ี 

1.  โครงงานประเภทส ารวจ (Survey  research  project)    

2.  โครงงานประเภททดลอง  (Experimental  research project) 

3.  โครงงานประเภทส่ิงประดิษฐ ์(Development  research  project) 

 4.  โครงงานประเภทสร้างทฤษฎี (Theoretical  research  project) 
 
 

 

บัตรเนือ้หา 
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1.  โครงงานประเภทส ารวจ (Survey  research  project)    

      โครงงานประเภทน้ีเป็นการศึกษา  ส ารวจและรวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัประเด็นท่ี

ผูเ้รียนตอ้งการศึกษา  หลงัจากนั้นจึงน าขอ้มูลท่ีไดม้าจดักระท าให้เป็นระบบระเบียบเป็นหมวดหมู่  

ส่ือความหมาย  แลว้น าเสนอในรูปแบบต่าง ๆ  เช่น  ตาราง  กราฟ  แผนภูมิ  และค าอธิบายประกอบ

เพื่อใหเ้ห็นลกัษณะหรือความสัมพนัธ์ในเร่ืองท่ีศึกษาชดัเจนยิ่งข้ึน  เช่น  การส ารวจพืชสมุนไพรใน

ชุมชนบา้นสบปราบ  ปัญหาขยะของตลาดสดเทศบาล 2  เป็นตน้ 

2.  โครงงานประเภททดลอง  (Experimental  research project) 

      โครงงานประเภทน้ีเป็นการศึกษาเพื่อหาค าตอบของปัญหา  โดยมีการออกแบบการ

ทดลอง  เพื่อศึกษาตวัแปรท่ีส่งผลต่อตวัแปรท่ีตอ้งการศึกษา  โดยควบคุมตวัแปรอ่ืน ๆ ท่ีอาจมีผล

ต่อตัวแปรท่ีต้องการศึกษาไว้  โดยทั่วไปขั้นตอนการด าเนินงานของโครงงานประเภทน้ีจะ

ประกอบดว้ยการก าหนดปัญหา  ตั้งสมมติฐาน  ออกแบบการทดลอง  รวบรวมขอ้มูล  แปรผลและ

สรุปผลการทดลอง  ซ่ึงขั้นตอนท่ีปฏิบติัจะเป็นกระบวนการวทิยาศาสตร์อยา่งสมบูรณ์  เช่น  การท า

ยากนัยงุจากตะไคร้หอม  การผลิตยาสระผมจากพืชสมุนไพรในทอ้งถ่ิน  เป็นตน้ 

3.  โครงงานประเภทส่ิงประดิษฐ์ (Development  research  project) 

      โครงงานประเภทน้ีเป็นการประยุกต์ทฤษฎี    หรือหลกัการทางวิทยาศาสตร์หรือดา้น

อ่ืน ๆ  มาสร้างหรือประดิษฐ์เป็นของเล่น  เคร่ืองมือ  เคร่ืองใช ้ หรืออุปกรณ์ส าหรับใช้สอยต่าง ๆ   

ซ่ึงอาจจะเป็นการปรับปรุงเปล่ียนแปลงของเดิมท่ีมีอยูแ่ลว้  หรือประดิษฐ์ส่ือใหม่  หรืออาจเป็นการ

เสนอแบบจ าลองทางความคิดเพื่อแกปั้ญหาก็ได้  เช่น  การประดิษฐ์ของเล่นพื้นบา้นจากวสัดุใน

ทอ้งถ่ิน  การบ าบดัน ้าเสียโดยวธีิธรรมชาติ  เป็นตน้ 

4.  โครงงานประเภทสร้างทฤษฎ ี(Theoretical  research  project)   

      โครงงานประเภทน้ีเป็นการน าเสนอทฤษฎี  หลกัการหรือแนวคิดใหม่ ๆ   ซ่ึงแตกต่าง

จากแนวคิดของผูอ่ื้นท่ีมีอยูแ่ลว้  โดยมีหลกัทางวทิยาศาสตร์ หรือทฤษฎีอ่ืน ๆ ตลอดจนขอ้มูลต่าง ๆ 

สนบัสนุน  ซ่ึงอาจเป็นลกัษณะทฤษฎี  หลกัการ  แนวคิดใหม่  หรืออาจขดัแยง้กบัทฤษฎีเดิม  หรือ

เป็นการขยายทฤษฎี  หลกัการหรือแนวคิดเดิมก็ได ้ จุดส าคญัอยูท่ี่ผูท้  าโครงงานประเภทน้ีจะตอ้งมี

ความรู้พื้นฐานในเร่ืองนั้น ๆ อย่างดี  โดยทั่วไปโครงงานประเภทน้ีมักจะเป็นโครงงานทาง
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คณิตศาสตร์  หรือวิทยาศาสตร์  อาจน าเสนอในรูปของสูตร  สมการหรือค าอธิบายก็ได้  เช่น  

การเกษตรทฤษฎีใหม่  การผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว ์ เป็นตน้  

 
ขั้นตอนของการท าโครงงาน 
1. สังเกตปรากฏการณ์หรือศึกษาหาความรู้จากแหล่งต่าง ๆ เพื่อท าใหม้องเห็นปัญหา  
2. ก าหนดปัญหาท่ีสนใจจะศึกษาใหช้ดัเจนหลงัจากท่ีไดห้วัขอ้ท่ีสนใจแลว้ 
3. ศึกษาทฤษฎี  หลกัการ  เพื่อเป็นการรวบรวมขอ้มูลประกอบการท าโครงงาน 
4. วางแผนการปฏิบติังาน เป็นการจดักิจกรรมหรือวิธีการท่ีจะท าการศึกษาคน้ควา้ รวมทั้ง

พิจารณาแหล่งขอ้มูล แหล่งความรู้ 
5. ปฏิบติัตามแผนท่ีวางไว ้เป็นช่วงส าคญัของการเรียนรู้โดยโครงงานเพราะผูเ้รียนจะเป็นผู ้

ศึกษาคน้ควา้ มีการรับรู้ดว้ยวิธีการต่าง ๆ เช่น การสังเกต สอบถาม ทดลอง แลว้บนัทึกส่ิงท่ีคน้พบ
หรือส่ิงประดิษฐใ์หม่ 

6. การเขียนรายงาน เป็นการน าขอ้มูลจากการศึกษาคน้ควา้มาท ารายงานสรุป  อภิปราย 
ประเมินผล โดยผูเ้รียนจะแสดงใหเ้ห็นถึงส่ิงท่ีคน้พบ พร้อมทั้งแสดงเหตุผลหรือขอ้เสนอแนะต่าง ๆ 

7. การน าเสนอโครงงานต่อสาธารณชน ผูเ้รียนจะเป็นผูน้ าเสนอขอ้มูล ผลสรุป  หรือ
ส่ิงประดิษฐท่ี์ไดจ้ากการศึกษาคน้ควา้ ซ่ึงอาจน าเสนอในรูปรายงานการจดัป้ายนิเทศ หรือการ 
แสดงละคร 
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ปัญหา สาเหตุ 
ปัญหาถ้าไม่แก้จะเกดิผล การแก้ปัญหา 

อุปกรณ์ 
อย่างไร วตัถุประสงค์ กจิกรรมทีท่ า 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

ใบงานที ่ 1 
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แบบประเมินความสามารถในการท าโครงงาน 
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            4. …………………………………………………………………………... 
            5. …………………………………………………………………………... 

 
เกณฑก์ารใหค้ะแนนแบบมาตราส่วนประมาณค่าแบบประเมินความสามารถในการท าโครงงาน 
   3 หมายถึง  ดีมาก 
   2 หมายถึง  พอใช ้
   1 หมายถึง  ปรับปรุง   
 

รายการประเมนิ 
คะแนน 

3 2 1 

ศึกษาปัญหาและก าหนดหัวข้อที่จะศึกษา    

1. ขอ้มลูศึกษาจากแหล่งความรู้ต่าง ๆ ในชุมชน    

2. ขอ้มลูจากการอ่านหนงัสือหลายประเภท    

3. หวัขอ้สอดคลอ้งกบัเน้ือหา  มีความน่าสนใจ        

    ส่ือความไดดี้ 

   

วางแผนปฏิบัตงิาน    

4. มีการเกบ็ขอ้มูลจากส่ือต่าง ๆ  เช่น หนงัสือพิมพ ์ 

   วิทย ุ โทรทศัน ์ อินเทอร์เน็ต ฯลฯ 

   

5. ในการจดัเกบ็ขอ้มลูใชวิ้ธีการต่าง ๆ ดูภาพยนตร์  

   ฟังซีดี  สมัภาษณ์จากผูรู้้ ป้ายนิเทศ 

   

6. มีการสนบัสนุนขอ้ความท่ีไดรั้บจากการศึกษา 

   คน้ควา้ดว้ยค าพดูภาษาของตนเองใหเ้ขา้ใจง่าย 

   

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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รายการประเมนิ 
คะแนน 

3 2 1 

วางแผนปฏิบัตงิาน    

7. มีการวางแผนในการจดัเกบ็ขอ้มลู    

8. แบ่งความรับผิดชอบในการจดัเกบ็ขอ้มลู    

9. มีการสร้างเคร่ืองมือในการจดัเกบ็ขอ้มูล    

10. มีการจดัเกบ็รวบรวมขอ้มลูเป็นระบบ  ขั้นตอน    

ปฏิบัตงิานตามแผนที่ได้วางไว้    

11. ไดล้งมือปฏิบติัจริง    

12. รู้จกัการแกปั้ญหา    

13. รู้จกัการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น    

14. รู้จกัการท างานอยา่งมีระบบ  มีขั้นตอน    

เขียนรายงาน    

15. ความถกูตอ้งของรูปแบบการเขียน    

16. การน าเสนอขอ้มลู    

17. การใชภ้าษา    

18. การอภิปรายและสรุปผล    

19. เขียนรายการหนงัสืออา้งอิงถกูตอ้งตามหลกั    

     การเขียน 

   

20. ระบุช่ือรายการหนงัสืออา้งอิงครบทุกเร่ือง    

น าเสนอโครงงาน    

21. ความเหมาะสมในการใชอุ้ปกรณ์ ช้ินส่วน วสัดุ   

     หรือส่วนประกอบการแสดงโครงงาน 

   

22. ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ความแปลกใหม่    

23. การจดัแสดงแนวคิดโดยการจดัรูปแบบของ 

     โครงงานท่ีกระชบัและดึงดูดความสนใจ 

   

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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รายการประเมนิ 
คะแนน 

3 2 1 

น าเสนอโครงงาน    

24. สามารถสรุปประเดน็ศึกษาไดใ้จความกระชบั  ชดัเจน    

25. สามารถอธิบายและตอบค าถามขอ้ซกัถามไดถ้กูตอ้ง    

26. การใชภ้าษาสละสลวย ส่ือความไดดี้    

รวม   78  คะแนน  

 
 
ระดับคุณภาพ 
 

 60 – 78  คะแนน  ดีมาก  40 – 59  คะแนน  พอใช้    ต ่ากว่า  39 คะแนน  ปรับปรุง 
 
 
ลงช่ือ.......................................................... ผูป้ระเมิน 

......... / .................. / ......... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
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 เกณฑ์การให้คะแนนความสามารถในการท าโครงงาน 
 
ขั้นที ่1 ศึกษาปัญหาและก าหนดหัวข้อทีจ่ะศึกษา 
 1 ขอ้มูลศึกษาจากแหล่งความรู้ต่างๆ ในชุมชน 
  3   หมายถึง   ระบุแหล่งความรู้ไดม้ากกวา่ 3 ประเภท 
  2   หมายถึง   ระบุแหล่งความรู้ได ้2 ประเภท 

1   หมายถึง   ระบุแหล่งความรู้ได ้1 ประเภท 
 2  ขอ้มูลจากการอ่านหนงัสือหลายประเภท 

3   หมายถึง   ระบุแหล่งความรู้ไดม้ากกวา่ 3 ประเภท 
  2   หมายถึง   ระบุแหล่งความรู้ได ้2 ประเภท 

1   หมายถึง   ระบุแหล่งความรู้ได ้1 ประเภท 
 3  การก าหนดเร่ืองท่ีศึกษา 

3   หมายถึง   ระบุความเป็นมา ความส าคญั ปัญหาและวตัถุประสงคค์รบถว้น  
                    น่าสนใจ มีประโยชน์ 
2   หมายถึง   ระบุความเป็นมา ความส าคญั ปัญหาและวตัถุประสงคค์รบถว้น  
                    มีประโยชน์ แต่น่าสนใจ 
1   หมายถึง   ระบุความเป็นมา ความส าคญั ปัญหาและวตัถุประสงคค์รบถว้น  
                    ไม่ชดัเจน ไม่น่าสนใจ  

 
ขั้นที ่2 วางแผนปฏิบัติงาน 
 4  มีการเก็บขอ้มูลจากส่ือต่างๆ เช่น หนงัสือพิมพ ์วทิย ุโทรทศัน์ อินเทอร์เน็ต ฯลฯ 

3   หมายถึง   มีการเก็บขอ้มูลจากส่ือต่างๆ มากกวา่ 3 ส่ือ 
2   หมายถึง   มีการเก็บขอ้มูลจากส่ือต่างๆ 2 ส่ือ 
1   หมายถึง   มีการเก็บขอ้มูลจากส่ือต่างๆ 1 ส่ือ 

 5  ในการจดัเก็บขอ้มูลใชว้ธีิการต่างๆ เช่น ดูภาพยนตร์ ฟังซีดี  สัมภาษณ์จากผูรู้้ ป้ายนิเทศ 
3   หมายถึง   มีการเก็บขอ้มูลจากส่ือต่างๆ มากกวา่ 3 วธีิ 
2   หมายถึง   มีการเก็บขอ้มูลจากส่ือต่างๆ 2 วธีิ 
1   หมายถึง   มีการเก็บขอ้มูลจากส่ือต่างๆ 1 วธีิ 

  
 

   ส
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6  มีการสนบัสนุนขอ้ความท่ีไดรั้บจากการศึกษา คน้ควา้ดว้ยค าพดู ภาษาของตนเอง ให้
เขา้ใจง่าย 

3   หมายถึง   มีการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลหรือขอ้เทจ็จริง ครอบคลุมทุกประเด็นท่ี 
       ศึกษา 

2   หมายถึง   มีการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลหรือขอ้เทจ็จริง แต่ไม่ครอบคลุมประเด็นท่ี 
       ศึกษา 

1   หมายถึง   มีการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลหรือขอ้เทจ็จริง แต่ไม่ตรงประเด็นท่ีศึกษา        
 7  มีการวางแผนในการจดัเก็บขอ้มูล 

3   หมายถึง   ก าหนดขั้นตอน มีความชดัเจน สามารถปฏิบติัไดจ้ริง 
2   หมายถึง   ก าหนดขั้นตอน มีความชดัเจนบางส่วน สามารถปฏิบติัไดบ้า้ง 
1   หมายถึง   ก าหนดขั้นตอน ไม่ชดัเจน ไม่สามารถปฏิบติัไดจ้ริง 

 8  แบ่งความรับผิดชอบในการจดัเก็บขอ้มูล 
3   หมายถึง   สมาชิกปฏิบติัตามบทบาทอยา่งถูกตอ้ง มีความรับผดิชอบ  
2   หมายถึง   สมาชิกปฏิบติัตามบทบาท  แต่ขาดความรับผิดชอบ  
1   หมายถึง   สมาชิกไม่ปฏิบติัตามบทบาท  และขาดความรับผดิชอบ  

 9  มีการสร้างเคร่ืองมือในการจดัเก็บขอ้มูล 
3   หมายถึง   ก าหนดไดถู้กตอ้ง สอดคลอ้งกบักระบวนการสืบคน้ 
2   หมายถึง   ก าหนดถูกตอ้งบางส่วน  
1   หมายถึง   ก าหนดไม่ถูกตอ้ง 

 10 มีการจดัเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นระบบขั้นตอน  
3   หมายถึง   จดักระท าขอ้มูลอยา่งเป็นระบบ ชดัเจน ประณีต สวยงาม ถูกตอ้ง 
             สมบูรณ์ 
2   หมายถึง   จดักระท าขอ้มูลอยา่งเป็นระบบ ชดัเจน ขาดความประณีตสวยงาม 
1   หมายถึง   จดักระท าขอ้มูลไม่เป็นระบบ  

  
ขั้นที ่3 ปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว้ 

11 ไดล้งมือปฏิบติัจริง   
 3   หมายถึง   ปฏิบติังานดว้ยตนเองอยา่งตั้งใจดว้ยตนเอง   
 2   หมายถึง   ปฏิบติัอยา่งตั้งใจ  แต่มีผูอ่ื้นช่วยเหลือ 
 1   หมายถึง   ปฏิบติัอยา่งไม่ตั้งใจและมีผูอ่ื้นช่วยเหลือ 

   ส
ำนกัหอ
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12 รู้จกัการแกปั้ญหา 
3   หมายถึง   สามารถบอกวธีิการต่าง ๆ ท่ีใชใ้นการแก ้ปัญหาได ้  สามารถ    
                      แกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนเฉพาะหนา้ในระหวา่งปฏิบติังานได ้ มีส่วนร่วม 
                      คิดและแกปั้ญหาในกลุ่ม 
2   หมายถึง   สามารถบอกวธีิการต่าง ๆ ท่ีใชใ้นการแก ้ปัญหาได ้  ไม่สามารถ 
                     แกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนเฉพาะหนา้ในระหวา่งปฏิบติั  งานได ้  
1   หมายถึง   ไม่สามารถบอกวธีิการต่าง ๆ ท่ีใชใ้นการแกปั้ญหาได ้ ไม่สามารถ 
                     แกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนเฉพาะหนา้ในระหวา่งปฏิบติังานได ้ ไม่มีส่วน 
                     ร่วมการแกปั้ญหาในกลุ่ม 

 13 รู้จกัการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 
3   หมายถึง   มีการเสนอความคิดเห็น  และรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น  มีส่วน 
                     ร่วมในการปฏิบติั   มีน ้าใจช่วยเหลือสมาชิกในกลุ่ม 
2   หมายถึง   มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น   
1   หมายถึง   ไม่มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น 

 14 รู้จกัการท างานอยา่งมีระบบ มีขั้นตอน 
3   หมายถึง   มีการประชุม  วางแผน  แบ่งหนา้ท่ีรับผิดชอบ 
2   หมายถึง   มีการประชุม  วางแผน  แต่ไม่ปฏิบติัหนา้ท่ีของตน 
1   หมายถึง   ไม่มีการวางแผนต่างคนต่างท างาน 

ขั้นที ่4 เขียนรายงาน 
 15 ความถูกตอ้งของรูปแบบการเขียน 

3   หมายถึง   หวัขอ้ในการเขียนรายงานครบถว้นและเรียง ล าดบัครบ 10 หวัขอ้ 
2   หมายถึง   หวัขอ้ของรายงานเรียงล าดบั แต่ขาดไป 1 หวัขอ้ 
1   หมายถึง   หวัขอ้ของรายงานเรียงล าดบั แต่ขาดตั้งแต่ 2 หวัขอ้ข้ึนไป 

 16 การน าเสนอขอ้มูล 
3   หมายถึง   ขอ้มูลถูกตอ้ง  ขอ้มูลตรงตามหวัขอ้เร่ือง เรียงล าดบัขอ้มูลได ้
                      เหมาะสม รายละเอียดครอบคลุมและสอดคลอ้ง 
2   หมายถึง    เรียงล าดบัขอ้มูลไดเ้หมาะสม    แต่รายละเอียดไม่ครอบคลุมกบั 
                      หวัขอ้เร่ือง 
1 หมายถึง   ขอ้มูลไม่ถูกตอ้งรายละเอียดไม่ครอบคลุมและไม่สอดคลอ้งกบั 

                หวัขอ้เร่ือง 

   ส
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 17 การใชภ้าษา 
3   หมายถึง   ภาษาท่ีใชใ้นการเขียนเป็นภาษาเขียนไม่ใชภ้าษาพดู    สามารถส่ือ 
                     ความไดดี้  ใชถ้อ้ยค ากะทดัรัด สะกดการันตถู์กตอ้งทั้งหมด 
2   หมายถึง    ใชภ้าษาพดูในการเขียน  สามารถส่ือความได ้ แต่ใชถ้อ้ยค าฟุ่มเฟือย 
                      สะกดการันตผ์ิด 1-2 ค า 
1   หมายถึง    ใชภ้าษาพดูในการเขียน   ใชถ้อ้ยค าฟุ่มเฟือย และส่ือความสับสน 
                      วกวน  สะกดการันตผ์ดิ มากกวา่ 3 ค  า 

  18 การอภิปรายและสรุปผล 
3   หมายถึง   สรุปผลไดถู้กตอ้งสมเหตุ สมผล  เรียงล าดบัตามวตัถุประสงค ์  
                     สามารถเขียนช้ีใหเ้ห็นวา่ผลท่ีเกิดสอดคลอ้งหรือขดัแยง้กบัหลกัการ   
                     โดยบอกเหตุผลและขอ้อา้งอิงได ้
2   หมายถึง   สรุปผลได ้ เรียงล าดบัตามวตัถุประสงค ์แต่ไม่มีหลกัการประกอบ 
                      ขอ้อา้งอิง 
1   หมายถึง   สรุปผลไม่ถูกตอ้ง  ไม่สามารถเขียนช้ีใหเ้ห็นวา่ผลท่ีเกิดสอดคลอ้ง 
                      หรือขดัแยง้กบัหลกัการ  โดยบอกเหตุผลและขอ้อา้งอิงได ้

 19 เขียนรายการหนงัสืออา้งอิงถูกตอ้งตามหลกัการเขียน 
3   หมายถึง   เขียนบรรณานุกรมถูกตอ้งตามหลกัการเขียนครบถว้น  
2   หมายถึง   เขียนบรรณานุกรมผดิพลาด  1 แห่ง 
1   หมายถึง   เขียนบรรณานุกรมมีท่ีผดิมากกวา่ 2 แห่งข้ึนไป 

 20 ระบุช่ือรายการหนงัสืออา้งอิงครบทุกเร่ือง 
3   หมายถึง   ระบุช่ือบรรณานุกรมครบ  
2   หมายถึง   ระบุช่ือบรรณานุกรมขาดหายไป 1 ช่ือ 
1   หมายถึง   ระบุช่ือบรรณานุกรมขาดหายไปมากกวา่ 2 ช่ือ 

 
ขั้นที ่5 น าเสนอโครงงาน  

21 ความเหมาะสมในการใชอุ้ปกรณ์ ช้ินส่วน วสัดุ หรือส่วนประกอบการแสดงโครงงาน 
3   หมายถึง   ก าหนดไดถู้กตอ้ง สอดคลอ้งกบักระบวนการสืบคน้ 
2   หมายถึง   ก าหนดถูกตอ้งบางส่วน  
1   หมายถึง   ก าหนดไม่ถูกตอ้ง 
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22 ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ความแปลกใหม่ 
3   หมายถึง   รูปแบบการน าเสนอ ผลงานแปลกใหม่ สวยงาม น่าสนใจ สอดคลอ้ง 

       กบัขอ้มูลท่ีศึกษา 
2   หมายถึง   รูปแบบการน าเสนอ ผลงานแปลกใหม่ สอดคลอ้งกบัขอ้มูลท่ีศึกษา  

       แต่ไม่น่าสนใจ 
         1   หมายถึง   รูปแบบการน าเสนอผลงานไม่น่าสนใจ สอดคลอ้งกบัขอ้มูลท่ีศึกษา 

       บา้ง 
 23 การจดัแสดงแนวคิดโดยการจดัรูปแบบของโครงงานท่ีกระชบัและดึงดูดความสนใจ 

3   หมายถึง   รูปแบบการน าเสนอ ผลงานแปลกใหม่ สวยงาม น่าสนใจ สอดคลอ้ง 
       กบัขอ้มูลท่ีศึกษา 

2   หมายถึง   รูปแบบการน าเสนอ ผลงานแปลกใหม่ สอดคลอ้งกบัขอ้มูลท่ีศึกษา  
       แต่ไม่น่าสนใจ 

         1   หมายถึง   รูปแบบการน าเสนอผลงานไม่น่าสนใจ สอดคลอ้งกบัขอ้มูลท่ีศึกษา 
       บา้ง 

 24 สามารถสรุปประเด็นศึกษาไดใ้จความ กระชบั ชดัเจน 
  3   หมายถึง   การแปลผลและสรุปผลถูกตอ้ง สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์กระชบั  

       ชดัเจน 
2   หมายถึง   การแปลผลและสรุปผลถูกตอ้ง สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์แต่ขาด 
           ความสมบูรณ์ของเน้ือหา ไม่กระชบั 
1   หมายถึง   การแปลผลและสรุปผลถูกตอ้งบางส่วน ไม่กระชบัและไม่ชดัเจน 

 25 สามารถอธิบายและตอบค าถามขอ้ซกัถามไดถู้กตอ้ง 
  3   หมายถึง   การตอบขอ้ซกัถามชดัเจน ยกตวัอยา่งประกอบ เช่ือมโยงเป็นเหตุเป็น 

             ผลท่ีสัมพนัธ์กนั 
2   หมายถึง   การตอบขอ้ซกัถามชดัเจน แต่ขาดการเช่ือมโยงเป็นเหตุเป็นผลท่ี  

        สัมพนัธ์กนั 
1   หมายถึง   การตอบขอ้ซกัถามไม่ชดัเจน ขาดการเช่ือมโยงเป็นเหตุเป็นผลท่ี  
                 สัมพนัธ์กนั       

 26 การใชภ้าษาสละสลวยส่ือความไดดี้ 
3   หมายถึง   ภาษาท่ีใชใ้นการเขียนเป็นภาษาเขียนไม่ใชภ้าษาพดู    สามารถส่ือ 
                     ความไดดี้  ใชถ้อ้ยค ากะทดัรัด  
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2   หมายถึง    ใชภ้าษาพดูในการเขียน  สามารถส่ือความได ้ แต่ใชถ้อ้ยค าฟุ่มเฟือย 
1   หมายถึง    ใชภ้าษาพดูในการเขียน  ใชถ้อ้ยค าฟุ่มเฟือย และส่ือความสับสน 
                      วกวน   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



131 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที ่ 2 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย     ช้ันประถมศึกษาปีที ่ 3 
เร่ือง  ออกแบบการท าโครงงาน (วางแผนและเขียนเค้าโครงโครงงาน) จ านวน  2  ช่ัวโมง 
_____________________________________________________________________ 
1.  มาตรฐานการเรียนรู้ 
 มาตรฐาน ท2.1  ใช้กระบวนการเขียนเขียนส่ือสาร  เขียนเรียงความ  ย่อความ  และเขียน
เร่ืองราวในรูปแบบต่าง ๆ  เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาคน้ควา้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
2.  ตัวช้ีวดั 
 ขอ้  2  เขียนสรุปความและเขียนบรรยายเก่ียวกบัส่ิงใดส่ิงหน่ึงไดอ้ยา่งชดัเจน 
 ขอ้  6  มีมารยาทในการเขียน 
 
3.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. เพื่อใหน้กัเรียนเขียนเคา้โครงของโครงงานได ้
 2. นกัเรียนเขียนสรุปความและเขียนบรรยายท่ีมาและความส าคญัของโครงงานท่ีท าได ้
 
4.  สาระการเรียนรู้ 
 ความรู้ 

-  การเขียนเคา้โครงของโครงงานท่ีสนใจ 
-  การเขียนสรุปความและเขียนบรรยายความเป็นมาของปัญหา 

 ทกัษะ/กระบวนการ 
-  การสืบคน้ขอ้มูล 
-  การน าเสนอผลงาน 
-  กระบวนการท างาน 
-  กระบวนการคิด 
-  กระบวนการกลุ่ม 
คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
-  ใฝ่เรียนรู้ 
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-  มุ่งมัน่ในการท างาน 
-  มีจิตสาธารณะ 

 
5.  สาระส าคัญ 
 -   เคา้โครงโครงงาน  เป็นการก าหนดแนวทางในการท าโครงงาน  ท าให้ผูเ้รียนรู้จกัวาง
แผนการด าเนินงานตามความถนดัและความสนใจไวล่้วงหนา้ 

-  การเขียนสรุปความ  คือ  การเขียนสรุปความเป็นทกัษะการเขียนท่ีสืบเน่ืองและสัมพนัธ์
กบัการอ่านจบัใจความ กล่าวคือ  เป็นการส่ือท่ีผูเ้ขียนตอ้งแสดงทั้งสมรรถภาพในการอ่านความ
ถูกตอ้ง ตรงประเด็น และสามารถเรียบเรียงภาษาเขียน สรุปประเด็นให้ถูกตอ้ง ชัดเจน ต่อเน่ือง 
สละสลวย เป็นภาษาเขียนท่ีดีดว้ย 
 -  การเขียนบรรยาย  หมายถึง การเขียนบอกเล่า  อธิบายเร่ืองราว  เหตุการณ์   เนน้ความ
ชดัเจนตรงไปตรงมา รวบรัด กล่าวถึงสาระส าคญั  ไม่ตอ้งมีขอ้ความปลีกยอ่ยเสริม  เพราะเป็นงาน
เขียนท่ีมุ่งสาระไดค้วามชดัเจน 
   
6.  วธีิการจัดการเรียนรู้ 
 การสอนแบบโครงงาน 
 
7.  กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
 ช่ัวโมงที ่1 

1)  ครูให้นกัเรียนท ากิจกรรม ส่งต่อภาพตามเสียงเพลง  เม่ือเพลงหยุดภาพหยุดท่ีใคร  ให้
นักเรียนคนนั้นออกมาเขียนบรรยายภาพท่ีตนได้แบบสั้ น ๆ บนกระดานด า  ครูอธิบายเพิ่มเติม
เก่ียวกบัการเขียนบรรยาย โดยใหน้กัเรียนดูใบความรู้ประกอบ  

2)  ให้นกัเรียนอ่านขอ้ความสั้น ๆ  แลว้สรุปใจความส าคญั  จากนั้นให้น ามาฝึกการเขียน
บรรยาย  ครูอธิบายเพิ่มเติม 

ช่ัวโมงที ่2 
3)  ครูกบันกัเรียนสนทนาถึงตวัอยา่งโครงงานต่าง ๆ  ท่ีครูน ามาให้ดู  นกัเรียนเคยพบเห็น

ไดศึ้กษาจากหนงัสือ  ต าราต่าง ๆ  แต่ละกลุ่มสนใจโครงงานใด  แต่ละกลุ่มสนใจท่ีจะท าโครงงาน
เร่ืองใดท าไมจึงอยากท า  และส่ิงท่ีนกัเรียนจะท ามีประโยชน์อยา่งไร 

4)  นกัเรียนเขา้กลุ่มเดิมร่วมกนัเขียนเคา้โครงโครงงานตามความสนใจของกลุ่ม  โดยใชใ้บ
งานจากชัว่โมงท่ีแลว้มาประกอบ 
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5)  นกัเรียนและครูร่วมกนัอภิปรายถึงวธีิการ  ขั้นตอนการเขียนเคา้โครงโครงงานตามความ
สนใจของกลุ่ม 

6)  ครูแจกใบงานท่ี 1  ใหแ้ต่ละกลุ่มเขียนเคา้โครง  โครงงานท่ีกลุ่มนกัเรียนสนใจ 
7) นกัเรียนและครูร่วมกนัสรุปขั้นตอนการเขียนเคา้โครงโครงงาน 

 
8.  ส่ือ / แหล่งการเรียนรู้ 

1.  ตวัอยา่งโครงงานต่างๆ 
2.  ใบงาน 
3.  ภาพ 
4.  ใบความรู้  การเขียนบรรยาย 
5.  หอ้งสมุด 

 6.  สืบคน้อินเทอร์เน็ต 
 
9.  การวดัและประเมินผล 

1.   การวดัและประเมินผล 
    1.1.  สังเกตการร่วมกิจกรรม 
    1.2.  สังเกตการสนทนาซกัถาม 
    1.3.  การตรวจผลงาน 
2.  เคร่ืองมือในการวดัและประเมินผล 
    2.1. ใบงาน 
    2.2. แบบประเมินความสามารถ   

 
กจิกรรมเสนอแนะ 
แนะน าใหน้กัเรียนศึกษาคน้ควา้จากหนงัสือ  ต าราหลายๆ เล่ม  หรือสอบถามจาก

ผูป้กครอง 
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การเขียนสรุปความ 
 

การเขียนสรุปความเป็นทกัษะการเขียนท่ีสืบเน่ืองและสัมพนัธ์กับการอ่านจบัใจความ 
กล่าวคือ  เป็นการส่ือท่ีผูเ้ขียนต้องแสดงทั้ งสมรรถภาพในการอ่านความถูกต้อง ตรงประเด็น      
และสามารถเรียบเรียงภาษาเขียน สรุปประเด็นให้ถูกตอ้ง ชัดเจน ต่อเน่ือง สละสลวย เป็นภาษา
เขียนท่ีดีดว้ย 
 
วธีิการเขียนสรุปความ 

1.อ่านเร่ืองท่ีตอ้งการสรุปให้จบ ควรอ่านสองคร้ัง คร้ังแรกอ่านแบบคร่าวๆให้เขา้ใจ อ่าน
คร้ังท่ีสองเพื่อจบัใจความส าคญัท่ีเป็นความคิดหลกัของผูเ้ขียน 

2. น าผลจากการอ่าสรุปจบัใจความจากแต่ละยอ่หนา้ตามท่ีไดท้  าเคร่ืองหมายหรือเขียนสรุป
ยอ่ๆเอาไวม้าพิจารณาร่วมกนั เพื่อเรียบเรียงสรุปความเป็นภาษาเขียนของตนเอง 
 
ตัวอย่างการเขียนสรุปความ 

 
สภาพส่ิงแวดลอ้มในยุคโลกาภิวตัน์ แมอ้ากาศจะร้อนจดัจากการตดัไมท้  าลายป่า แต่เม่ือมี

เคร่ืองปรับอากาศแกปั้ญหา หลายท่าก็ไดใ้ชชี้วิตวนเวียนอยู่ในห้องปรับอากาศก็ไม่สู้จะเดือดร้อน
นกัจ านวนเคร่ืองปรับอากาศจึงเพิ่มจ านวนการใชข้ึ้นอยา่งไม่มีขีดจ ากดัเช่นเดียวกบันกนอ้ยท่ีเคยท า
รังอยู่ตามต้นไม้ก็ปรับตัวตามสภาพโลกาภิวตัน์ หันมาท ารังตามเคร่ืองแอร์ บริเวณท่ีเรียกว่า 
คอมเพรสเซอร์ ซ่ึงตั้งแต่อยูน่อกตวับา้นเป็นท่ีสบายใจทั้งคนและนก แต่ภยัร้ายจากรังนกบนเคร่ือง
แอร์ท่ีหลายท่านนึกไม่ถึง คือแบคทีเรียหลายชนิดจากมูลนกโดยชนิดท่ีเรียกว่า  Acinobacter 
Anitratus ซ่ึงเป็นสาเหตุของการเกิดโรคเยื่อหุ้มสมองอกัเสบ ซ่ึงสามารถแพร่เขา้สู่ร่างกายทาง
ผวิหนงัและลมหายใจ 

ห้องท่ีติดเคร่ืองปรับอากาศไม่ได้หมายความว่า จะเป็นห้องท่ีสะอาดปราศจากเช้ือโรค 
โดยเฉพาะเคร่ืองปรับอากาศทีมีนกน้อยมาท ารังแต่พอตวั ทางท่ีดีจึงควรท าความสะอาดห้องติด
เคร่ืองปรับอากาศทุกห้อง รวมทั้งท าความสะอาดหนา้กาก ฟีลเตอร์ และถาดรองน ้ ายาแอร์อยูเ่สมอ 
ท่ีส าคญัไม่ควรปล่อยให้นกน้อยมาท ารังบนเคร่ืองปรับอากาศ เป็นไปได้ควรยา้ยรังนกไปไวบ้น
ตน้ไมเ้สียเพื่อการป้องกนัความปลอดภยักวา่ครับ 
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ยอ่หนา้แรกความคิดหลกั  คือ ในปัจจุบนัคนไดใ้ชเ้คร่ืองปรับอากาศช่วยบรรเทาอากาศร้อน
กนัมากข้ึน 

ยอ่หนา้ท่ีสองความคิดหลกั  คือ นกท่ีเคยท ารังตามตน้ไมห้นัมาท ารังตามคอมเพรสเซอร์ขอ
เคร่ืองแอร์ และเช้ือแบคทีเรียจากมูลนกสามารถแพร่เขา้สู่ร่างกายคนเป็นสาเหตุให้เกิดโรคเยื่อหุ้ม
สมองอกัเสบ 

ส่วนยอ่หนา้ท่ีสามความคิดหลกั  คือ ไม่ควรปล่อยใหน้กมาท ารังบนเคร่ืองปรับอากาศ และ
ควรท าความสะอาดห้องท่ีติดเคร่ืองปรับอากาศ พร้อมๆกบัหนา้กาก ฟีลเตอร์และถาดรองน ้ ายาแอร์
อยูเ่สมอ 
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ค าช้ีแจง   ให้นักเรียนอ่านข้อความต่อไปนี ้  แล้วสรุปใจความส าคัญ 
 
 
 
 
 
 

          ______________________________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________________________ 
          ______________________________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 

         
   _____________________________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________________________ 
          ______________________________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 

          
 

     1. กล้วยเป็นพืชท่ีคนไทยรู้จกัและน ามาใช้ประโยชน์เป็นเวลานานมากแลว้ กล้วยปลูกง่าย     

ดูแลง่าย ใบใช้ห่อของ ผลใช้กิน ล าตน้ใชเ้ล้ียงสัตว ์ดงันั้นเรามาปลูกกลว้ยกนัดีกวา่จะไดมี้กลว้ย

กินกนัทุกโรงเรียน 

      2.  ยรีาฟเป็นสัตวป่์า มีขายาวจึงวิง่เร็ว มนัมีคอยาวเหมือนเสาไฟฟ้าจึงมองเห็นไดไ้กล ๆ ยีราฟ

กินใบไมเ้ป็นอาหาร เราน ายีราฟจากเมืองอ่ืนมาเล้ียงไว ้ในสวนสัตว ์เด็ก ๆ ชอบดูยีราฟในสวน

สัตวเ์พราะมีหนา้ตาตลก 

      3. ดอกไมไ้ฟ คือ วตัถุส าหรับจุดในงานต่าง ๆ อาจท าดว้ยกระดาษไมอ้อ้หรือไมไ้ผ ่ดอกไมไ้ฟ

เหล่าน้ีเม่ือจุดไฟแลว้จะพ่นไฟออกมาในลกัษณะต่าง ๆ กนับา้งก็อยู่กบัท่ี บา้งก็เคล่ือนท่ีมีสีสัน

สวยงาม บา้งก็มีเสียงดงัมาก เช่ือกนัว่าประเพณีจุดดอกไมไ้ฟน้ีมีมาตั้งแต่สมยัสุโขทยัเป็นเมือง

หลวงของไทย 

 ตัวอย่างข้อความ 

   ส
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  ______________________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________________ 
          ______________________________________________________________________________ 
  

 
 
 
 
 

          ______________________________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________________________ 
          ______________________________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 

          ______________________________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________________________ 
          ______________________________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 

          
  

     4.  เด็กผูช้ายชอบเล่นฟุตบอล การเล่นฟุตบอลเป็นการออกก าลงักายท่ีดี และเป็นกีฬาท่ีฝึกให้

เด็กเล่นเป็นหมู่ ผูเ้ล่นฟุตบอลตอ้งไม่ทะเลาะกนั ถา้เราเล่นฟุตบอลแพเ้ราก็ตอ้งยอมรับ และไม่

โทษกนัวา่ใครเล่นไม่ดี เราจึงจะไดช่ื้อวา่ เป็นผูมี้น ้าใจนกักีฬา 

     5.  คนขยนัชอบท างานและหมัน่หาความรู้ เพื่อจะไดท้  างานดว้ยความฉลาด และรอบคอบ ดงั

ตวัอยา่งป้าแช่ม ป้าแช่มเป็นคนขยนัจึงต่ืนนอนแต่เชา้ท าขนมกลว้ย ขนมตาล และขา้วเหนียว

สังขยาไปขายท่ีตลาดป้าแช่มบอกกบั ใคร ๆ เสมอวา่ ถา้คนเราขยนัท างานมีระเบียบ รู้วิธีท  ามาหา

กิน ก็จะไม่อดตาย 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แบบประเมิน 
ความสามารถในการสรุปใจความส าคัญ 

 
 

รายการพฤติกรรม ระดับคุณภาพ 

ดีมาก (3) พอใช้ (2) ควรปรับปรุง (1) 
1. การเขียนเน้ือหาสาระ เขียนเน้ือหาสาระได้

ถูกตอ้งครบทั้ง 3 เร่ือง 
ตรงประเด็นทุกขอ้และ
ไดใ้จความต่อเน่ือง 

เขียนเน้ือหาสาระได้
ถูกตอ้งครบทั้ง 3 เร่ือง 
ตรงประเด็น แต่
ใจความวกวน 

เขียนเน้ือหาสาระ 
ได ้ 2 เร่ือง 

2. การใชภ้าษา ใชภ้าษาเขียนถูกตอ้ง 
ส่ือความหมายชดัเจน  

ใชภ้าษาเขียนถูกตอ้ง  ใชภ้าษาพดูแทน
ภาษาเขียน 

3. อกัขรวธีิ สะกดค าและใช้
เคร่ืองหมายวรรคตอน 
ผดิ 1-2 แห่ง 

สะกดค าและใช้
เคร่ืองหมายวรรคตอน 
ผดิ 3-4  แห่ง 

สะกดค าและใช้
เคร่ืองหมายวรรค
ตอน ผิด 5 แห่งข้ึน
ไป 

4. ความสะอาด ตวัอกัษร อ่านง่าย 
สะอาด เป็นระเบียบ 

ตวัอกัษร อ่านง่าย 
สะอาด ขาดความ 
เป็นระเบียบ 

ตวัอกัษร อ่านยาก 
ไม่สะอาด ไม่เป็น
ระเบียบ 

 
เกณฑ์การคัดสินระดับคุณภาพ 
 
คะแนน    ระดบัคุณภาพ 
9-12   คะแนน  ดีมาก 
6-8   คะแนน  พอใช ้
4-5   คะแนน  ควรปรับปรุง 

 
 
 
 

   ส
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การเขียนบรรยาย 
 
ความหมาย 
 การเขียนบรรยาย  หมายถึง  การเล่าเร่ืองหรืออธิบายเร่ืองราวต่าง ๆ  ตามล าดบัเหตุการณ์  
การเขียนบรรยาย  จะมุ่งความชัดเจน  เขียนตรงไปตรงมา  รวบรัด  กล่าวถึงแต่สาระส าคญัไม่
จ  าเป็นตอ้งมีขอ้ความย่อยเสริม  มกัใช้วิธีการให้ค  านิยาม  ยกตวัอย่างเปรียบเทียบความเหมือและ
แตกต่าง  ช้ีสาเหตุและผลลพัธ์ท่ีสัมพนัธ์กนั  เช่น  การเขียนรายงาน  บทความ  ต ารา  เป็นตน้ 
 
หลกัการเขียนบรรยาย 

๑. เร่ืองท่ีเขียนตอ้งเป็นเร่ืองจริง  ผูเ้ขียนควรมีความรู้เก่ียวกบัเร่ืองท่ีเขียนเป็นอย่างดี  โดย
อาจรู้มาจากประสบการณ์ของผูเ้ขียนเอง  หรือคน้ควา้มาก็ได ้

๒. เลือกเขียนเฉพาะสาระส าคญั  ไม่เนน้รายละเอียด  เขียนตรงไปตรงมาไม่ออ้มคอ้ม 
๓. ใชภ้าษาเขา้ใจง่าย  หากตอ้งการจะกล่าวให้ชดั   อาจใชอุ้ปมาโวหาร  และสาธกโวหาร

เขา้ช่วยบา้งแต่ตอ้งไม่มากเกินไป จนส่วนท่ีเป็นสาระส าคญัดอ้ยไป 
๔.  เรียบเรียงความคิดใหต่้อเน่ือง และสัมพนัธ์กนั 

  
ตัวอย่างการเขียนบรรยาย 
  

“สังคมไทยในอดีตเป็นสังคมเกษตรกรรม  ท่ีผูค้นมีการด ารงชีวิตอยู่อยา่งง่าย ๆ ศรัทธาใน
พระพุทธศาสนา  วดัจึงเป็นศูนยร์วมกิจกรรมของแต่ละหมู่บา้น  มีพระสงฆเ์ป็นผูท่ี้ไดรั้บการยกยอ่ง
ว่าเป็นผูท้รงคุณธรรมและความรู้  ชาวบา้นจึงนิยมน าบุตรหลานมาถวายเป็นลูกศิษยจ์ากลกัษณะ
เช่นน้ีท าใหโ้อกาสในการศึกษาจ ากดัอยูใ่นหมู่เด็กชายเท่านั้น”  

      
“มิ้ม  คือ  ผึ้งชนิดเล็ก  รังโตขนาดจานขา้ว  ชอบจบัอยูต่ามก่อไผแ่ละป่าละเมาะรก ๆ คอนท่ี

มิ้มจบัจะไม่โตเกินน้ิวมือ  มนัจะพอกน ้ าหวานไวร้อบคอน  ใตค้อนท ารังต่อยอ้ยลงมาส าหรับเป็นท่ี
เกิดของตวัอ่อน  ตวัมิ้มจบัหุ้มรังจนแน่นมองไม่เห็นรังสีเหลือง
ขา้งใน  ปกติมนัจะเกาะกนัน่ิงเงียบเหมือนไม่มีชีวิต  มองเห็น
เป็นสีด าเล่ือม  แต่ถา้มีอะไรไปรบกวน  ตวัมิ้มจะไหวตวัย ั้วเยี้ย  
บา้งเตรียมออกจากรังเพื่อต่อสู้และป้องกนั” 
 

   ส
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ช่ือ – สกุล…………………………………………………………ช้ัน...................เลขที.่............ 

 
ค าช้ีแจงตอนที ่ 2    ใหน้กัเรียนเขียนบรรยายภาพ  มีความยาวไม่ต ่ากวา่  8 บรรทดั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เร่ือง.................................................................... 

………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
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เกณฑ์การประเมินการเขียนบรรยาย 

รายการประเมิน 
ระดบัคุณภาพ 

รวม 
21  คะแนน 

ดีมาก 
(3) 

พอใช ้
(2) 

ปรับปรุง 
(1) 

1.เน้ือเร่ือง 
-การเรียบเรียง 
ประโยค 

 
 
 
 

 
-ความสอดคลอ้ง 
 
 
 
 
-ความเป็นเหตุเป็น
ผล 

 
 
 
 
 

 
เรียบเรียง
ประโยคโดย
เลือกใชค้  า/
ภาษาไดถู้กตอ้ง
เหมาะสมตลอด
เร่ือง 
 
เน้ือหามีความ
สอดคลอ้งกบั
ช่ือเร่ือง แสดง
แนวคิดชดัเจน 
 
เน้ือเร่ืองแสดง
ถึงความเป็น
เหตุเป็นผล
สนบัสนุนซ่ึง
กนัและกนั มี
การยกตวัอยา่ง 
หรืออา้งอิง
ประกอบได้
สอดคลอ้ง 

 
เรียบเรียง
ประโยคโดย
เลือกใชค้  า/ภาษา
ไดค้่อนขา้ง
ถูกตอ้งเหมาะสม
เป็นส่วนนอ้ย 
 
เน้ือหาไม่
สอดคลอ้งกบัช่ือ
เร่ือง แต่มีแนวคิด 
 
 
เน้ือเร่ืองแสดงถึง
ความเป็นเหตุ
เป็นผลแต่ไม่มี
การยกตวัอยา่ง
หรืออา้งอิง
ประกอบ 

 
เรียบเรียง
ประโยคโดย
เลือกใชค้  า/
ภาษาไม่
เหมาะสม 
 
 
เน้ือหาไม่
สอดคลอ้งกบั
ช่ือเร่ือง และไม่
มีแนวคิด 
 
เน้ือเร่ืองไม่
แสดงถึงความ
เป็นเหตุเป็นผล
และไม่มีการ
ยกตวัอยา่งหรือ
อา้งอิงประกอบ 

 
12 
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รายการประเมิน 
ระดบัคุณภาพ 

รวม 
21  คะแนน 

ดีมาก 
(3) 

พอใช ้
(2) 

ปรับปรุง 
(1) 

-การเรียงล าดบั
เน้ือหา 
 

เรียงล าดบัเน้ือหา
ไดต่้อเน่ืองตลอด
เร่ืองไม่วกวน 

เรียงล าดบัเน้ือหา
ไดค้่อนขา้ง
ต่อเน่ืองแต่วกวน
บา้ง 

เรียงล าดบั
เน้ือหาไดไ้ม่
ต่อเน่ือง 

 

2..หลกัการเขียน 
2.1 การเขียนสะกด
ค า 
 
 
2.2 การเวน้วรรค
ตอน 
 
 
2.3 ลายมือเป็น
ระเบียบเรียบร้อย 
 
 

 
เขียนสะกดค าผดิ
ไม่เกิน 3 ค า 
 
 
เวน้วรรคตอนได้
ถูกตอ้งตลอด
เร่ือง 
 
ลายมือเป็น
ระเบียบเรียบร้อย
อ่านง่ายผลงาน
ไม่มีรอยลบ 
 

 
เขียนสะกดค าผดิ 
7-9 ค า 
 
 
เวน้วรรคตอนผดิ
ไม่เกิน 4-6 ท่ี 
 
 
ลายมือเป็น
ระเบียบเรียบร้อย
อ่านง่ายผลงานมี
รอยลบไม่เกิน   
4-6 ท่ี 

 
เขียนสะกด
ค าผดิ มากกวา่ 
10  ค  าข้ึนไป 
 
เวน้วรรคตอน
ผดิเกิน 7 ท่ีข้ึน
ไป 
 
ลายมือเป็น
ระเบียบ
เรียบร้อยอ่าน
ง่ายผลงานมี
รอยลบเกิน 7 ท่ี
ข้ึนไป 

 
9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ระดับคุณภาพ 
 

 17 – 21  คะแนน  ดีมาก  12 – 16  คะแนน  พอใช้    ต ่ากว่า  11 คะแนน  ปรับปรุง 
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จุดประสงค์ 
นกัเรียนเขียนเคา้โครงงานได ้
ค าช้ีแจง  ให้นักเรียนเขียนเค้าโครงของโครงงาน  ทีก่ลุ่มตนเองเลอืกท าคร้ังนี้ 
 
1.  ช่ือโครงงาน 
............................................................................................................................... 
 
2. ช่ือผูจ้ดัท าโครงงาน 

1.             ............................................................................. 
2.             ............................................................................. 
3.             ............................................................................... 
4.             ................................................................................ 
5.             ................................................................................ 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  โรงเรียนวดัธรรมศาลา (หลวงพอ่นอ้ยอุปถมัภ)์ 
 
3.  ครูท่ีปรึกษา 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
4. ท่ีมาและความส าคญัของโครงงาน 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 

 

ใบงานที ่ 1 
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5. วตัถุประสงคข์องการศึกษาคน้ควา้ 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
6.  สมมติฐานของการศึกษาคน้ควา้ (ถา้มี) 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 
7. วธีิด าเนินงาน 
7.1.  วสัดุอุปกรณ์ 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
7.2.  วธีิการปฏิบติั 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
7.3  ระยะเวลาท่ีใชใ้นการศึกษา 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
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8. ประโยชน์และผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
9.  เอกสารอา้งอิง / แหล่งขอ้มูลท่ีศึกษา 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
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ปัญหา สาเหตุ 
ปัญหาถ้าไม่แก้จะเกดิผล การแก้ปัญหา 

อุปกรณ์ 
อย่างไร วตัถุประสงค์ กจิกรรมทีท่ า 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
 

 

ใบงานที ่ 1 
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 แบบประเมินความสามารถในการท าโครงงาน 

 

ช่ือกลุ่ม………………………………………………………ชั้น..………………………………… 
รายช่ือสมาชิกในกลุ่ม   1. …………………………………………………………………………... 

          2. …………………………………………………………………………... 
            3. …………………………………………………………………………... 

            4. …………………………………………………………………………... 
            5. …………………………………………………………………………... 

 
เกณฑก์ารใหค้ะแนนแบบมาตราส่วนประมาณค่าแบบประเมินความสามารถในการท าโครงงาน 
   3 หมายถึง  ดีมาก 
   2 หมายถึง  พอใช ้
   1 หมายถึง  ปรับปรุง   
 

รายการประเมนิ 
คะแนน 

3 2 1 

ศึกษาปัญหาและก าหนดหัวข้อที่จะศึกษา    

1. ขอ้มลูศึกษาจากแหล่งความรู้ต่าง ๆ ในชุมชน    

2. ขอ้มลูจากการอ่านหนงัสือหลายประเภท    

3. หวัขอ้สอดคลอ้งกบัเน้ือหา  มีความน่าสนใจ        

    ส่ือความไดดี้ 

   

วางแผนปฏิบัตงิาน    

4. มีการเกบ็ขอ้มูลจากส่ือต่าง ๆ  เช่น หนงัสือพิมพ ์ 

   วิทย ุ โทรทศัน ์ อินเทอร์เน็ต ฯลฯ 

   

5. ในการจดัเกบ็ขอ้มลูใชวิ้ธีการต่าง ๆ ดูภาพยนตร์  

   ฟังซีดี  สมัภาษณ์จากผูรู้้ ป้ายนิเทศ 

   

6. มีการสนบัสนุนขอ้ความท่ีไดรั้บจากการศึกษา 

   คน้ควา้ดว้ยค าพดูภาษาของตนเองใหเ้ขา้ใจง่าย 

   

   ส
ำนกัหอ
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รายการประเมนิ 
คะแนน 

3 2 1 

วางแผนปฏิบัตงิาน    

7. มีการวางแผนในการจดัเกบ็ขอ้มลู    

8. แบ่งความรับผิดชอบในการจดัเกบ็ขอ้มลู    

9. มีการสร้างเคร่ืองมือในการจดัเกบ็ขอ้มูล    

10. มีการจดัเกบ็รวบรวมขอ้มลูเป็นระบบ  ขั้นตอน    

ปฏิบัตงิานตามแผนที่ได้วางไว้    

11. ไดล้งมือปฏิบติัจริง    

12. รู้จกัการแกปั้ญหา    

13. รู้จกัการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น    

14. รู้จกัการท างานอยา่งมีระบบ  มีขั้นตอน    

เขียนรายงาน    

15. ความถกูตอ้งของรูปแบบการเขียน    

16. การน าเสนอขอ้มลู    

17. การใชภ้าษา    

18. การอภิปรายและสรุปผล    

19. เขียนรายการหนงัสืออา้งอิงถกูตอ้งตามหลกั    

     การเขียน 

   

20. ระบุช่ือรายการหนงัสืออา้งอิงครบทุกเร่ือง    

น าเสนอโครงงาน    

21. ความเหมาะสมในการใชอุ้ปกรณ์ ช้ินส่วน วสัดุ   

     หรือส่วนประกอบการแสดงโครงงาน 

   

22. ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ความแปลกใหม่    

23. การจดัแสดงแนวคิดโดยการจดัรูปแบบของ 

     โครงงานท่ีกระชบัและดึงดูดความสนใจ 

   

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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รายการประเมนิ 
คะแนน 

3 2 1 

น าเสนอโครงงาน    

24. สามารถสรุปประเดน็ศึกษาไดใ้จความกระชบั  ชดัเจน    

25. สามารถอธิบายและตอบค าถามขอ้ซกัถามไดถ้กูตอ้ง    

26. การใชภ้าษาสละสลวย ส่ือความไดดี้    

รวม   78  คะแนน  

 
 
ระดับคุณภาพ 
 

 60 – 78  คะแนน  ดีมาก  40 – 59  คะแนน  พอใช้    ต ่ากว่า  39 คะแนน  ปรับปรุง 
 
 
ลงช่ือ.......................................................... ผูป้ระเมิน 

......... / .................. / ......... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
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 เกณฑ์การให้คะแนนความสามารถในการท าโครงงาน 
 
ขั้นที ่1 ศึกษาปัญหาและก าหนดหัวข้อทีจ่ะศึกษา 
 1 ขอ้มูลศึกษาจากแหล่งความรู้ต่างๆ ในชุมชน 
  3   หมายถึง   ระบุแหล่งความรู้ไดม้ากกวา่ 3 ประเภท 
  2   หมายถึง   ระบุแหล่งความรู้ได ้2 ประเภท 

1   หมายถึง   ระบุแหล่งความรู้ได ้1 ประเภท 
 2  ขอ้มูลจากการอ่านหนงัสือหลายประเภท 

3   หมายถึง   ระบุแหล่งความรู้ไดม้ากกวา่ 3 ประเภท 
  2   หมายถึง   ระบุแหล่งความรู้ได ้2 ประเภท 

1   หมายถึง   ระบุแหล่งความรู้ได ้1 ประเภท 
 3  การก าหนดเร่ืองท่ีศึกษา 

3   หมายถึง   ระบุความเป็นมา ความส าคญั ปัญหาและวตัถุประสงคค์รบถว้น  
                    น่าสนใจ มีประโยชน์ 
2   หมายถึง   ระบุความเป็นมา ความส าคญั ปัญหาและวตัถุประสงคค์รบถว้น  
                    มีประโยชน์ แต่น่าสนใจ 
1   หมายถึง   ระบุความเป็นมา ความส าคญั ปัญหาและวตัถุประสงคค์รบถว้น  
                    ไม่ชดัเจน ไม่น่าสนใจ  

 
ขั้นที ่2 วางแผนปฏิบัติงาน 
 4  มีการเก็บขอ้มูลจากส่ือต่างๆ เช่น หนงัสือพิมพ ์วทิย ุโทรทศัน์ อินเทอร์เน็ต ฯลฯ 

3   หมายถึง   มีการเก็บขอ้มูลจากส่ือต่างๆ มากกวา่ 3 ส่ือ 
2   หมายถึง   มีการเก็บขอ้มูลจากส่ือต่างๆ 2 ส่ือ 
1   หมายถึง   มีการเก็บขอ้มูลจากส่ือต่างๆ 1 ส่ือ 

 5  ในการจดัเก็บขอ้มูลใชว้ธีิการต่างๆ เช่น ดูภาพยนตร์ ฟังซีดี  สัมภาษณ์จากผูรู้้ ป้ายนิเทศ 
3   หมายถึง   มีการเก็บขอ้มูลจากส่ือต่างๆ มากกวา่ 3 วธีิ 
2   หมายถึง   มีการเก็บขอ้มูลจากส่ือต่างๆ 2 วธีิ 
1   หมายถึง   มีการเก็บขอ้มูลจากส่ือต่างๆ 1 วธีิ 

  
 

   ส
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6  มีการสนบัสนุนขอ้ความท่ีไดรั้บจากการศึกษา คน้ควา้ดว้ยค าพดู ภาษาของตนเอง ให้
เขา้ใจง่าย 

3   หมายถึง   มีการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลหรือขอ้เทจ็จริง ครอบคลุมทุกประเด็นท่ี 
       ศึกษา 

2   หมายถึง   มีการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลหรือขอ้เทจ็จริง แต่ไม่ครอบคลุมประเด็นท่ี 
       ศึกษา 

1   หมายถึง   มีการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลหรือขอ้เทจ็จริง แต่ไม่ตรงประเด็นท่ีศึกษา        
 7  มีการวางแผนในการจดัเก็บขอ้มูล 

3   หมายถึง   ก าหนดขั้นตอน มีความชดัเจน สามารถปฏิบติัไดจ้ริง 
2   หมายถึง   ก าหนดขั้นตอน มีความชดัเจนบางส่วน สามารถปฏิบติัไดบ้า้ง 
1   หมายถึง   ก าหนดขั้นตอน ไม่ชดัเจน ไม่สามารถปฏิบติัไดจ้ริง 

 8  แบ่งความรับผิดชอบในการจดัเก็บขอ้มูล 
3   หมายถึง   สมาชิกปฏิบติัตามบทบาทอยา่งถูกตอ้ง มีความรับผดิชอบ  
2   หมายถึง   สมาชิกปฏิบติัตามบทบาท  แต่ขาดความรับผิดชอบ  
1   หมายถึง   สมาชิกไม่ปฏิบติัตามบทบาท  และขาดความรับผดิชอบ  

 9  มีการสร้างเคร่ืองมือในการจดัเก็บขอ้มูล 
3   หมายถึง   ก าหนดไดถู้กตอ้ง สอดคลอ้งกบักระบวนการสืบคน้ 
2   หมายถึง   ก าหนดถูกตอ้งบางส่วน  
1   หมายถึง   ก าหนดไม่ถูกตอ้ง 

 10 มีการจดัเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นระบบขั้นตอน  
3   หมายถึง   จดักระท าขอ้มูลอยา่งเป็นระบบ ชดัเจน ประณีต สวยงาม ถูกตอ้ง 
             สมบูรณ์ 
2   หมายถึง   จดักระท าขอ้มูลอยา่งเป็นระบบ ชดัเจน ขาดความประณีตสวยงาม 
1   หมายถึง   จดักระท าขอ้มูลไม่เป็นระบบ  

  
ขั้นที ่3 ปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว้ 

11 ไดล้งมือปฏิบติัจริง   
 3   หมายถึง   ปฏิบติังานดว้ยตนเองอยา่งตั้งใจดว้ยตนเอง   
 2   หมายถึง   ปฏิบติัอยา่งตั้งใจ  แต่มีผูอ่ื้นช่วยเหลือ 
 1   หมายถึง   ปฏิบติัอยา่งไม่ตั้งใจและมีผูอ่ื้นช่วยเหลือ 

   ส
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12 รู้จกัการแกปั้ญหา 
3   หมายถึง   สามารถบอกวธีิการต่าง ๆ ท่ีใชใ้นการแก ้ปัญหาได ้  สามารถ    
                      แกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนเฉพาะหนา้ในระหวา่งปฏิบติังานได ้ มีส่วนร่วม 
                      คิดและแกปั้ญหาในกลุ่ม 
2   หมายถึง   สามารถบอกวธีิการต่าง ๆ ท่ีใชใ้นการแก ้ปัญหาได ้  ไม่สามารถ 
                     แกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนเฉพาะหนา้ในระหวา่งปฏิบติั  งานได ้  
1   หมายถึง   ไม่สามารถบอกวธีิการต่าง ๆ ท่ีใชใ้นการแกปั้ญหาได ้ ไม่สามารถ 
                     แกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนเฉพาะหนา้ในระหวา่งปฏิบติังานได ้ ไม่มีส่วน 
                     ร่วมการแกปั้ญหาในกลุ่ม 

 13 รู้จกัการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 
3   หมายถึง   มีการเสนอความคิดเห็น  และรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น  มีส่วน 
                     ร่วมในการปฏิบติั   มีน ้าใจช่วยเหลือสมาชิกในกลุ่ม 
2   หมายถึง   มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น   
1   หมายถึง   ไม่มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น 

 14 รู้จกัการท างานอยา่งมีระบบ มีขั้นตอน 
3   หมายถึง   มีการประชุม  วางแผน  แบ่งหนา้ท่ีรับผิดชอบ 
2   หมายถึง   มีการประชุม  วางแผน  แต่ไม่ปฏิบติัหนา้ท่ีของตน 
1   หมายถึง   ไม่มีการวางแผนต่างคนต่างท างาน 

ขั้นที ่4 เขียนรายงาน 
 15 ความถูกตอ้งของรูปแบบการเขียน 

3   หมายถึง   หวัขอ้ในการเขียนรายงานครบถว้นและเรียง ล าดบัครบ 10 หวัขอ้ 
2   หมายถึง   หวัขอ้ของรายงานเรียงล าดบั แต่ขาดไป 1 หวัขอ้ 
1   หมายถึง   หวัขอ้ของรายงานเรียงล าดบั แต่ขาดตั้งแต่ 2 หวัขอ้ข้ึนไป 

 16 การน าเสนอขอ้มูล 
3   หมายถึง   ขอ้มูลถูกตอ้ง  ขอ้มูลตรงตามหวัขอ้เร่ือง เรียงล าดบัขอ้มูลได ้
                      เหมาะสม รายละเอียดครอบคลุมและสอดคลอ้ง 
2   หมายถึง    เรียงล าดบัขอ้มูลไดเ้หมาะสม    แต่รายละเอียดไม่ครอบคลุมกบั 
                      หวัขอ้เร่ือง 
2 หมายถึง   ขอ้มูลไม่ถูกตอ้งรายละเอียดไม่ครอบคลุมและไม่สอดคลอ้งกบั 

                หวัขอ้เร่ือง 

   ส
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 17 การใชภ้าษา 
3   หมายถึง   ภาษาท่ีใชใ้นการเขียนเป็นภาษาเขียนไม่ใชภ้าษาพดู    สามารถส่ือ 
                     ความไดดี้  ใชถ้อ้ยค ากะทดัรัด สะกดการันตถู์กตอ้งทั้งหมด 
2   หมายถึง    ใชภ้าษาพดูในการเขียน  สามารถส่ือความได ้ แต่ใชถ้อ้ยค าฟุ่มเฟือย 
                      สะกดการันตผ์ิด 1-2 ค า 
1   หมายถึง    ใชภ้าษาพดูในการเขียน   ใชถ้อ้ยค าฟุ่มเฟือย และส่ือความสับสน 
                      วกวน  สะกดการันตผ์ดิ มากกวา่ 3 ค  า 

  18 การอภิปรายและสรุปผล 
3   หมายถึง   สรุปผลไดถู้กตอ้งสมเหตุ สมผล  เรียงล าดบัตามวตัถุประสงค ์  
                     สามารถเขียนช้ีใหเ้ห็นวา่ผลท่ีเกิดสอดคลอ้งหรือขดัแยง้กบัหลกัการ   
                     โดยบอกเหตุผลและขอ้อา้งอิงได ้
2   หมายถึง   สรุปผลได ้ เรียงล าดบัตามวตัถุประสงค ์แต่ไม่มีหลกัการประกอบ 
                      ขอ้อา้งอิง 
1   หมายถึง   สรุปผลไม่ถูกตอ้ง  ไม่สามารถเขียนช้ีใหเ้ห็นวา่ผลท่ีเกิดสอดคลอ้ง 
                      หรือขดัแยง้กบัหลกัการ  โดยบอกเหตุผลและขอ้อา้งอิงได ้

 19 เขียนรายการหนงัสืออา้งอิงถูกตอ้งตามหลกัการเขียน 
3   หมายถึง   เขียนบรรณานุกรมถูกตอ้งตามหลกัการเขียนครบถว้น  
2   หมายถึง   เขียนบรรณานุกรมผดิพลาด  1 แห่ง 
1   หมายถึง   เขียนบรรณานุกรมมีท่ีผดิมากกวา่ 2 แห่งข้ึนไป 

 20 ระบุช่ือรายการหนงัสืออา้งอิงครบทุกเร่ือง 
3   หมายถึง   ระบุช่ือบรรณานุกรมครบ  
2   หมายถึง   ระบุช่ือบรรณานุกรมขาดหายไป 1 ช่ือ 
1   หมายถึง   ระบุช่ือบรรณานุกรมขาดหายไปมากกวา่ 2 ช่ือ 

 
ขั้นที ่5 น าเสนอโครงงาน  

21 ความเหมาะสมในการใชอุ้ปกรณ์ ช้ินส่วน วสัดุ หรือส่วนประกอบการแสดงโครงงาน 
3   หมายถึง   ก าหนดไดถู้กตอ้ง สอดคลอ้งกบักระบวนการสืบคน้ 
2   หมายถึง   ก าหนดถูกตอ้งบางส่วน  
1   หมายถึง   ก าหนดไม่ถูกตอ้ง 
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22 ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ความแปลกใหม่ 
3   หมายถึง   รูปแบบการน าเสนอ ผลงานแปลกใหม่ สวยงาม น่าสนใจ สอดคลอ้ง 

       กบัขอ้มูลท่ีศึกษา 
2   หมายถึง   รูปแบบการน าเสนอ ผลงานแปลกใหม่ สอดคลอ้งกบัขอ้มูลท่ีศึกษา  

       แต่ไม่น่าสนใจ 
         1   หมายถึง   รูปแบบการน าเสนอผลงานไม่น่าสนใจ สอดคลอ้งกบัขอ้มูลท่ีศึกษา 

       บา้ง 
 23 การจดัแสดงแนวคิดโดยการจดัรูปแบบของโครงงานท่ีกระชบัและดึงดูดความสนใจ 

3   หมายถึง   รูปแบบการน าเสนอ ผลงานแปลกใหม่ สวยงาม น่าสนใจ สอดคลอ้ง 
       กบัขอ้มูลท่ีศึกษา 

2   หมายถึง   รูปแบบการน าเสนอ ผลงานแปลกใหม่ สอดคลอ้งกบัขอ้มูลท่ีศึกษา  
       แต่ไม่น่าสนใจ 

         1   หมายถึง   รูปแบบการน าเสนอผลงานไม่น่าสนใจ สอดคลอ้งกบัขอ้มูลท่ีศึกษา 
       บา้ง 

 24 สามารถสรุปประเด็นศึกษาไดใ้จความ กระชบั ชดัเจน 
  3   หมายถึง   การแปลผลและสรุปผลถูกตอ้ง สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์กระชบั  

       ชดัเจน 
2   หมายถึง   การแปลผลและสรุปผลถูกตอ้ง สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์แต่ขาด 
           ความสมบูรณ์ของเน้ือหา ไม่กระชบั 
1   หมายถึง   การแปลผลและสรุปผลถูกตอ้งบางส่วน ไม่กระชบัและไม่ชดัเจน 

 25 สามารถอธิบายและตอบค าถามขอ้ซกัถามไดถู้กตอ้ง 
  3   หมายถึง   การตอบขอ้ซกัถามชดัเจน ยกตวัอยา่งประกอบ เช่ือมโยงเป็นเหตุเป็น 

             ผลท่ีสัมพนัธ์กนั 
2   หมายถึง   การตอบขอ้ซกัถามชดัเจน แต่ขาดการเช่ือมโยงเป็นเหตุเป็นผลท่ี  

        สัมพนัธ์กนั 
1   หมายถึง   การตอบขอ้ซกัถามไม่ชดัเจน ขาดการเช่ือมโยงเป็นเหตุเป็นผลท่ี  
                 สัมพนัธ์กนั       

 26 การใชภ้าษาสละสลวยส่ือความไดดี้ 
3   หมายถึง   ภาษาท่ีใชใ้นการเขียนเป็นภาษาเขียนไม่ใชภ้าษาพดู    สามารถส่ือ 
                     ความไดดี้  ใชถ้อ้ยค ากะทดัรัด  

   ส
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2   หมายถึง    ใชภ้าษาพดูในการเขียน  สามารถส่ือความได ้ แต่ใชถ้อ้ยค าฟุ่มเฟือย 
1   หมายถึง    ใชภ้าษาพดูในการเขียน  ใชถ้อ้ยค าฟุ่มเฟือย และส่ือความสับสน 
                      วกวน   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



156 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที ่ 3 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย     ช้ันประถมศึกษาปีที ่ 3 
เร่ือง  ฝึกปฏิบัติการท าโครงงาน     จ านวน  2  ช่ัวโมง 
_____________________________________________________________________ 
1.  มาตรฐานการเรียนรู้ 
 มาตรฐาน ท2.1  ใช้กระบวนการเขียนเขียนส่ือสาร  เขียนเรียงความ  ย่อความ  และเขียน
เร่ืองราวในรูปแบบต่าง ๆ  เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาคน้ควา้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
2.  ตัวช้ีวดั 
 ขอ้  2  เขียนบรรยายเก่ียวกบัส่ิงใดส่ิงหน่ึงไดอ้ยา่งชดัเจน 
 ขอ้  6  มีมารยาทในการเขียน 
 
3.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 เพื่อใหน้กัเรียนจดัท าโครงงานตามเคา้โครงของโครงงานได ้
 
4.  สาระการเรียนรู้ 
 ความรู้ 

-  การปฏิบติักิจกรรมโครงงานตามกลุ่มสนใจ 
-   การเขียนรายงานจากการคน้ควา้โดยใชบ้รรยายโวหาร 

 ทกัษะ/กระบวนการ 
-  การสืบคน้ขอ้มูล 
-  การน าเสนอผลงาน 
-  กระบวนการท างาน 
-  กระบวนการคิด 
-  กระบวนการกลุ่ม 
คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
-  ใฝ่เรียนรู้ 
-  มุ่งมัน่ในการท างาน 
-  มีจิตสาธารณะ 

   ส
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5.  สาระส าคัญ 
โครงงานเป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความรู้เกิดทกัษะแก้ปัญหาตามล าดับ

ขั้นตอน  รู้จกัวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยกระบวนการกลุ่ม 
 
6.  วธีิการจัดการเรียนรู้ 
 การสอนแบบโครงงาน 
 
7.  กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

1)  ใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มลงมือปฏิบติัตามแผนท่ีก าหนด 
2)  นกัเรียนแต่ละกลุ่มบนัทึกผลการศึกษาคน้ควา้ 
3)  นกัเรียนร่วมกนัวเิคราะห์ผลและสรุปผลการศึกษาคน้ควา้ 
4)  ใหน้กัเรียนบนัทึกผลการศึกษาในใบบนัทึกกิจกรรม 

 
8.  ส่ือ / แหล่งการเรียนรู้ 

1.  ตวัอยา่งโครงงานต่างๆ 
2.  ใบบนัทึกกิจกรรม 
3.  หอ้งสมุด 

 4.  สืบคน้อินเทอร์เน็ต 
 
9.  การวดัและประเมินผล 

1.   การวดัและประเมินผล 
    1.1.  สังเกตการร่วมกิจกรรม 
    1.2.  สังเกตการสนทนาซกัถาม 
    1.3.  การตรวจผลงาน 
2.  เคร่ืองมือในการวดัและประเมินผล 
    2.1. ใบงาน 
    2.2. แบบประเมินความสามารถ   
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ค าช้ีแจง    ให้แต่ละกลุ่มลงมือปฏิบัติทีใ่นการเขียนเค้าโครง  แล้วบันทกึ  วเิคราะห์  สรุปผล
การศึกษาค้นคว้า 
 
นักเรียนท าโครงงานเร่ืองอะไร 

............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 
ท าไมถึงท าโครงงานนี้ 

............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................ 
 
ท าโครงงานนี้แล้วเกดิประโยชน์อย่างไรบ้าง 

............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 
 
 

 

ใบบันทกึกจิกรรม 
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นักเรียนใช้อุปกรณ์อะไรบ้างในการท าโครงงานนี้ 
............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................. 
 
ก่อนท าและหลงัท าโครงงานนีม้ีผลแตกต่างกนัหรือไม่   อย่างไรบ้าง 

............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
 
จากผลทีไ่ด้จากการทดลองหรือศึกษาค้นคว้า  เราวเิคราะห์ข้อมูลได้อย่างไรบ้าง 

............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
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จากผลทีไ่ด้จากการทดลองหรือศึกษาค้นคว้าน ามาสรุปได้อย่างไรบ้าง 
............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 
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 แบบประเมินความสามารถในการท าโครงงาน 

 

ช่ือกลุ่ม………………………………………………………ชั้น..………………………………… 
รายช่ือสมาชิกในกลุ่ม   1. …………………………………………………………………………... 

          2. …………………………………………………………………………... 
            3. …………………………………………………………………………... 

            4. …………………………………………………………………………... 
            5. …………………………………………………………………………... 

 
เกณฑก์ารใหค้ะแนนแบบมาตราส่วนประมาณค่าแบบประเมินความสามารถในการท าโครงงาน 
   3 หมายถึง  ดีมาก 
   2 หมายถึง  พอใช ้
   1 หมายถึง  ปรับปรุง   
 

รายการประเมนิ 
คะแนน 

3 2 1 

ศึกษาปัญหาและก าหนดหัวข้อที่จะศึกษา    

1. ขอ้มลูศึกษาจากแหล่งความรู้ต่าง ๆ ในชุมชน    

2. ขอ้มลูจากการอ่านหนงัสือหลายประเภท    

3. หวัขอ้สอดคลอ้งกบัเน้ือหา  มีความน่าสนใจ        

    ส่ือความไดดี้ 

   

วางแผนปฏิบัตงิาน    

4. มีการเกบ็ขอ้มูลจากส่ือต่าง ๆ  เช่น หนงัสือพิมพ ์ 

   วิทย ุ โทรทศัน ์ อินเทอร์เน็ต ฯลฯ 

   

5. ในการจดัเกบ็ขอ้มลูใชวิ้ธีการต่าง ๆ ดูภาพยนตร์  

   ฟังซีดี  สมัภาษณ์จากผูรู้้ ป้ายนิเทศ 

   

6. มีการสนบัสนุนขอ้ความท่ีไดรั้บจากการศึกษา 

   คน้ควา้ดว้ยค าพดูภาษาของตนเองใหเ้ขา้ใจง่าย 

   

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



162 

 

รายการประเมนิ 
คะแนน 

3 2 1 

วางแผนปฏิบัตงิาน    

7. มีการวางแผนในการจดัเกบ็ขอ้มลู    

8. แบ่งความรับผิดชอบในการจดัเกบ็ขอ้มลู    

9. มีการสร้างเคร่ืองมือในการจดัเกบ็ขอ้มูล    

10. มีการจดัเกบ็รวบรวมขอ้มลูเป็นระบบ  ขั้นตอน    

ปฏิบัตงิานตามแผนที่ได้วางไว้    

11. ไดล้งมือปฏิบติัจริง    

12. รู้จกัการแกปั้ญหา    

13. รู้จกัการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น    

14. รู้จกัการท างานอยา่งมีระบบ  มีขั้นตอน    

เขียนรายงาน    

15. ความถกูตอ้งของรูปแบบการเขียน    

16. การน าเสนอขอ้มลู    

17. การใชภ้าษา    

18. การอภิปรายและสรุปผล    

19. เขียนรายการหนงัสืออา้งอิงถกูตอ้งตามหลกั    

     การเขียน 

   

20. ระบุช่ือรายการหนงัสืออา้งอิงครบทุกเร่ือง    

น าเสนอโครงงาน    

21. ความเหมาะสมในการใชอุ้ปกรณ์ ช้ินส่วน วสัดุ   

     หรือส่วนประกอบการแสดงโครงงาน 

   

22. ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ความแปลกใหม่    

23. การจดัแสดงแนวคิดโดยการจดัรูปแบบของ 

     โครงงานท่ีกระชบัและดึงดูดความสนใจ 
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รายการประเมนิ 
คะแนน 

3 2 1 

น าเสนอโครงงาน    

24. สามารถสรุปประเดน็ศึกษาไดใ้จความกระชบั  ชดัเจน    

25. สามารถอธิบายและตอบค าถามขอ้ซกัถามไดถ้กูตอ้ง    

26. การใชภ้าษาสละสลวย ส่ือความไดดี้    

รวม   78  คะแนน  

 
 
ระดับคุณภาพ 
 

 60 – 78  คะแนน  ดีมาก  40 – 59  คะแนน  พอใช้    ต ่ากว่า  39 คะแนน  ปรับปรุง 
 
 
ลงช่ือ.......................................................... ผูป้ระเมิน 

......... / .................. / ......... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



164 

 

 เกณฑ์การให้คะแนนความสามารถในการท าโครงงาน 
 
ขั้นที ่1 ศึกษาปัญหาและก าหนดหัวข้อทีจ่ะศึกษา 
 1 ขอ้มูลศึกษาจากแหล่งความรู้ต่างๆ ในชุมชน 
  3   หมายถึง   ระบุแหล่งความรู้ไดม้ากกวา่ 3 ประเภท 
  2   หมายถึง   ระบุแหล่งความรู้ได ้2 ประเภท 

1   หมายถึง   ระบุแหล่งความรู้ได ้1 ประเภท 
 2  ขอ้มูลจากการอ่านหนงัสือหลายประเภท 

3   หมายถึง   ระบุแหล่งความรู้ไดม้ากกวา่ 3 ประเภท 
  2   หมายถึง   ระบุแหล่งความรู้ได ้2 ประเภท 

1   หมายถึง   ระบุแหล่งความรู้ได ้1 ประเภท 
 3  การก าหนดเร่ืองท่ีศึกษา 

3   หมายถึง   ระบุความเป็นมา ความส าคญั ปัญหาและวตัถุประสงคค์รบถว้น  
                    น่าสนใจ มีประโยชน์ 
2   หมายถึง   ระบุความเป็นมา ความส าคญั ปัญหาและวตัถุประสงคค์รบถว้น  
                    มีประโยชน์ แต่น่าสนใจ 
1   หมายถึง   ระบุความเป็นมา ความส าคญั ปัญหาและวตัถุประสงคค์รบถว้น  
                    ไม่ชดัเจน ไม่น่าสนใจ  

 
ขั้นที ่2 วางแผนปฏิบัติงาน 
 4  มีการเก็บขอ้มูลจากส่ือต่างๆ เช่น หนงัสือพิมพ ์วทิย ุโทรทศัน์ อินเทอร์เน็ต ฯลฯ 

3   หมายถึง   มีการเก็บขอ้มูลจากส่ือต่างๆ มากกวา่ 3 ส่ือ 
2   หมายถึง   มีการเก็บขอ้มูลจากส่ือต่างๆ 2 ส่ือ 
1   หมายถึง   มีการเก็บขอ้มูลจากส่ือต่างๆ 1 ส่ือ 

 5  ในการจดัเก็บขอ้มูลใชว้ธีิการต่างๆ เช่น ดูภาพยนตร์ ฟังซีดี  สัมภาษณ์จากผูรู้้ ป้ายนิเทศ 
3   หมายถึง   มีการเก็บขอ้มูลจากส่ือต่างๆ มากกวา่ 3 วธีิ 
2   หมายถึง   มีการเก็บขอ้มูลจากส่ือต่างๆ 2 วธีิ 
1   หมายถึง   มีการเก็บขอ้มูลจากส่ือต่างๆ 1 วธีิ 
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6  มีการสนบัสนุนขอ้ความท่ีไดรั้บจากการศึกษา คน้ควา้ดว้ยค าพดู ภาษาของตนเอง ให้
เขา้ใจง่าย 

3   หมายถึง   มีการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลหรือขอ้เทจ็จริง ครอบคลุมทุกประเด็นท่ี 
       ศึกษา 

2   หมายถึง   มีการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลหรือขอ้เทจ็จริง แต่ไม่ครอบคลุมประเด็นท่ี 
       ศึกษา 

1   หมายถึง   มีการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลหรือขอ้เทจ็จริง แต่ไม่ตรงประเด็นท่ีศึกษา        
 7  มีการวางแผนในการจดัเก็บขอ้มูล 

3   หมายถึง   ก าหนดขั้นตอน มีความชดัเจน สามารถปฏิบติัไดจ้ริง 
2   หมายถึง   ก าหนดขั้นตอน มีความชดัเจนบางส่วน สามารถปฏิบติัไดบ้า้ง 
1   หมายถึง   ก าหนดขั้นตอน ไม่ชดัเจน ไม่สามารถปฏิบติัไดจ้ริง 

 8  แบ่งความรับผิดชอบในการจดัเก็บขอ้มูล 
3   หมายถึง   สมาชิกปฏิบติัตามบทบาทอยา่งถูกตอ้ง มีความรับผดิชอบ  
2   หมายถึง   สมาชิกปฏิบติัตามบทบาท  แต่ขาดความรับผิดชอบ  
1   หมายถึง   สมาชิกไม่ปฏิบติัตามบทบาท  และขาดความรับผดิชอบ  

 9  มีการสร้างเคร่ืองมือในการจดัเก็บขอ้มูล 
3   หมายถึง   ก าหนดไดถู้กตอ้ง สอดคลอ้งกบักระบวนการสืบคน้ 
2   หมายถึง   ก าหนดถูกตอ้งบางส่วน  
1   หมายถึง   ก าหนดไม่ถูกตอ้ง 

 10 มีการจดัเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นระบบขั้นตอน  
3   หมายถึง   จดักระท าขอ้มูลอยา่งเป็นระบบ ชดัเจน ประณีต สวยงาม ถูกตอ้ง 
             สมบูรณ์ 
2   หมายถึง   จดักระท าขอ้มูลอยา่งเป็นระบบ ชดัเจน ขาดความประณีตสวยงาม 
1   หมายถึง   จดักระท าขอ้มูลไม่เป็นระบบ  

  
ขั้นที ่3 ปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว้ 

11 ไดล้งมือปฏิบติัจริง   
 3   หมายถึง   ปฏิบติังานดว้ยตนเองอยา่งตั้งใจดว้ยตนเอง   
 2   หมายถึง   ปฏิบติัอยา่งตั้งใจ  แต่มีผูอ่ื้นช่วยเหลือ 
 1   หมายถึง   ปฏิบติัอยา่งไม่ตั้งใจและมีผูอ่ื้นช่วยเหลือ 
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12 รู้จกัการแกปั้ญหา 
3   หมายถึง   สามารถบอกวธีิการต่าง ๆ ท่ีใชใ้นการแก ้ปัญหาได ้  สามารถ    
                      แกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนเฉพาะหนา้ในระหวา่งปฏิบติังานได ้ มีส่วนร่วม 
                      คิดและแกปั้ญหาในกลุ่ม 
2   หมายถึง   สามารถบอกวธีิการต่าง ๆ ท่ีใชใ้นการแก ้ปัญหาได ้  ไม่สามารถ 
                     แกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนเฉพาะหนา้ในระหวา่งปฏิบติั  งานได ้  
1   หมายถึง   ไม่สามารถบอกวธีิการต่าง ๆ ท่ีใชใ้นการแกปั้ญหาได ้ ไม่สามารถ 
                     แกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนเฉพาะหนา้ในระหวา่งปฏิบติังานได ้ ไม่มีส่วน 
                     ร่วมการแกปั้ญหาในกลุ่ม 

 13 รู้จกัการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 
3   หมายถึง   มีการเสนอความคิดเห็น  และรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น  มีส่วน 
                     ร่วมในการปฏิบติั   มีน ้าใจช่วยเหลือสมาชิกในกลุ่ม 
2   หมายถึง   มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น   
1   หมายถึง   ไม่มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น 

 14 รู้จกัการท างานอยา่งมีระบบ มีขั้นตอน 
3   หมายถึง   มีการประชุม  วางแผน  แบ่งหนา้ท่ีรับผิดชอบ 
2   หมายถึง   มีการประชุม  วางแผน  แต่ไม่ปฏิบติัหนา้ท่ีของตน 
1   หมายถึง   ไม่มีการวางแผนต่างคนต่างท างาน 

ขั้นที ่4 เขียนรายงาน 
 15 ความถูกตอ้งของรูปแบบการเขียน 

3   หมายถึง   หวัขอ้ในการเขียนรายงานครบถว้นและเรียง ล าดบัครบ 10 หวัขอ้ 
2   หมายถึง   หวัขอ้ของรายงานเรียงล าดบั แต่ขาดไป 1 หวัขอ้ 
1   หมายถึง   หวัขอ้ของรายงานเรียงล าดบั แต่ขาดตั้งแต่ 2 หวัขอ้ข้ึนไป 

 16 การน าเสนอขอ้มูล 
3   หมายถึง   ขอ้มูลถูกตอ้ง  ขอ้มูลตรงตามหวัขอ้เร่ือง เรียงล าดบัขอ้มูลได ้
                      เหมาะสม รายละเอียดครอบคลุมและสอดคลอ้ง 
2   หมายถึง    เรียงล าดบัขอ้มูลไดเ้หมาะสม    แต่รายละเอียดไม่ครอบคลุมกบั 
                      หวัขอ้เร่ือง 
3 หมายถึง   ขอ้มูลไม่ถูกตอ้งรายละเอียดไม่ครอบคลุมและไม่สอดคลอ้งกบั 

                หวัขอ้เร่ือง 
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 17 การใชภ้าษา 
3   หมายถึง   ภาษาท่ีใชใ้นการเขียนเป็นภาษาเขียนไม่ใชภ้าษาพดู    สามารถส่ือ 
                     ความไดดี้  ใชถ้อ้ยค ากะทดัรัด สะกดการันตถู์กตอ้งทั้งหมด 
2   หมายถึง    ใชภ้าษาพดูในการเขียน  สามารถส่ือความได ้ แต่ใชถ้อ้ยค าฟุ่มเฟือย 
                      สะกดการันตผ์ิด 1-2 ค า 
1   หมายถึง    ใชภ้าษาพดูในการเขียน   ใชถ้อ้ยค าฟุ่มเฟือย และส่ือความสับสน 
                      วกวน  สะกดการันตผ์ดิ มากกวา่ 3 ค  า 

  18 การอภิปรายและสรุปผล 
3   หมายถึง   สรุปผลไดถู้กตอ้งสมเหตุ สมผล  เรียงล าดบัตามวตัถุประสงค ์  
                     สามารถเขียนช้ีใหเ้ห็นวา่ผลท่ีเกิดสอดคลอ้งหรือขดัแยง้กบัหลกัการ   
                     โดยบอกเหตุผลและขอ้อา้งอิงได ้
2   หมายถึง   สรุปผลได ้ เรียงล าดบัตามวตัถุประสงค ์แต่ไม่มีหลกัการประกอบ 
                      ขอ้อา้งอิง 
1   หมายถึง   สรุปผลไม่ถูกตอ้ง  ไม่สามารถเขียนช้ีใหเ้ห็นวา่ผลท่ีเกิดสอดคลอ้ง 
                      หรือขดัแยง้กบัหลกัการ  โดยบอกเหตุผลและขอ้อา้งอิงได ้

 19 เขียนรายการหนงัสืออา้งอิงถูกตอ้งตามหลกัการเขียน 
3   หมายถึง   เขียนบรรณานุกรมถูกตอ้งตามหลกัการเขียนครบถว้น  
2   หมายถึง   เขียนบรรณานุกรมผดิพลาด  1 แห่ง 
1   หมายถึง   เขียนบรรณานุกรมมีท่ีผดิมากกวา่ 2 แห่งข้ึนไป 

 20 ระบุช่ือรายการหนงัสืออา้งอิงครบทุกเร่ือง 
3   หมายถึง   ระบุช่ือบรรณานุกรมครบ  
2   หมายถึง   ระบุช่ือบรรณานุกรมขาดหายไป 1 ช่ือ 
1   หมายถึง   ระบุช่ือบรรณานุกรมขาดหายไปมากกวา่ 2 ช่ือ 

 
ขั้นที ่5 น าเสนอโครงงาน  

21 ความเหมาะสมในการใชอุ้ปกรณ์ ช้ินส่วน วสัดุ หรือส่วนประกอบการแสดงโครงงาน 
3   หมายถึง   ก าหนดไดถู้กตอ้ง สอดคลอ้งกบักระบวนการสืบคน้ 
2   หมายถึง   ก าหนดถูกตอ้งบางส่วน  
1   หมายถึง   ก าหนดไม่ถูกตอ้ง 
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22 ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ความแปลกใหม่ 
3   หมายถึง   รูปแบบการน าเสนอ ผลงานแปลกใหม่ สวยงาม น่าสนใจ สอดคลอ้ง 

       กบัขอ้มูลท่ีศึกษา 
2   หมายถึง   รูปแบบการน าเสนอ ผลงานแปลกใหม่ สอดคลอ้งกบัขอ้มูลท่ีศึกษา  

       แต่ไม่น่าสนใจ 
         1   หมายถึง   รูปแบบการน าเสนอผลงานไม่น่าสนใจ สอดคลอ้งกบัขอ้มูลท่ีศึกษา 

       บา้ง 
 23 การจดัแสดงแนวคิดโดยการจดัรูปแบบของโครงงานท่ีกระชบัและดึงดูดความสนใจ 

3   หมายถึง   รูปแบบการน าเสนอ ผลงานแปลกใหม่ สวยงาม น่าสนใจ สอดคลอ้ง 
       กบัขอ้มูลท่ีศึกษา 

2   หมายถึง   รูปแบบการน าเสนอ ผลงานแปลกใหม่ สอดคลอ้งกบัขอ้มูลท่ีศึกษา  
       แต่ไม่น่าสนใจ 

         1   หมายถึง   รูปแบบการน าเสนอผลงานไม่น่าสนใจ สอดคลอ้งกบัขอ้มูลท่ีศึกษา 
       บา้ง 

 24 สามารถสรุปประเด็นศึกษาไดใ้จความ กระชบั ชดัเจน 
  3   หมายถึง   การแปลผลและสรุปผลถูกตอ้ง สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์กระชบั  

       ชดัเจน 
2   หมายถึง   การแปลผลและสรุปผลถูกตอ้ง สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์แต่ขาด 
           ความสมบูรณ์ของเน้ือหา ไม่กระชบั 
1   หมายถึง   การแปลผลและสรุปผลถูกตอ้งบางส่วน ไม่กระชบัและไม่ชดัเจน 

 25 สามารถอธิบายและตอบค าถามขอ้ซกัถามไดถู้กตอ้ง 
  3   หมายถึง   การตอบขอ้ซกัถามชดัเจน ยกตวัอยา่งประกอบ เช่ือมโยงเป็นเหตุเป็น 

             ผลท่ีสัมพนัธ์กนั 
2   หมายถึง   การตอบขอ้ซกัถามชดัเจน แต่ขาดการเช่ือมโยงเป็นเหตุเป็นผลท่ี  

        สัมพนัธ์กนั 
1   หมายถึง   การตอบขอ้ซกัถามไม่ชดัเจน ขาดการเช่ือมโยงเป็นเหตุเป็นผลท่ี  
                 สัมพนัธ์กนั       

 26 การใชภ้าษาสละสลวยส่ือความไดดี้ 
3   หมายถึง   ภาษาท่ีใชใ้นการเขียนเป็นภาษาเขียนไม่ใชภ้าษาพดู    สามารถส่ือ 
                     ความไดดี้  ใชถ้อ้ยค ากะทดัรัด  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



169 

 

2   หมายถึง    ใชภ้าษาพดูในการเขียน  สามารถส่ือความได ้ แต่ใชถ้อ้ยค าฟุ่มเฟือย 
1   หมายถึง    ใชภ้าษาพดูในการเขียน  ใชถ้อ้ยค าฟุ่มเฟือย และส่ือความสับสน 
                      วกวน   
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แผนการจัดการเรียนรู้ที ่ 4 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย     ช้ันประถมศึกษาปีที ่ 3 
เร่ือง  รายงานผล  (การเขียนรายงานและการน าเสนอผลงาน) จ านวน  2  ช่ัวโมง 
_____________________________________________________________________ 
1.  มาตรฐานการเรียนรู้ 
 มาตรฐาน ท2.1  ใช้กระบวนการเขียนเขียนส่ือสาร  เขียนเรียงความ  ย่อความ  และเขียน
เร่ืองราวในรูปแบบต่าง ๆ  เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาคน้ควา้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
2.  ตัวช้ีวดั 
 ขอ้  2  เขียนบรรยายเก่ียวกบัส่ิงใดส่ิงหน่ึงไดอ้ยา่งชดัเจน  (การเขียนรายงานการศึกษา
คน้ควา้) 
 ขอ้  6  มีมารยาทในการเขียน 
 
3.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1.  เพื่อใหน้กัเรียนเขียนรายงานของโครงงานได ้
 2.  เพื่อใหน้ าเสนอผลงานโครงงานและประเมินโครงงานได ้
 3.  เขียนรายการหนงัสืออา้งอิง (บรรณานุกรม)ได ้
 
4.  สาระการเรียนรู้ 
 ความรู้ 

-  การปฏิบติักิจกรรมโครงงานตามกลุ่มสนใจ 
-  การสรุปผลการปฏิบติักิจกรรมโครงงานตามกลุ่มสนใจ 
-  การเขียนรายงานจากการคน้ควา้ 
-  การน าเสนอโครงงานตามกลุ่มสนใจ 
-  การเขียนรายการหนงัสืออา้งอิง (บรรณานุกรม) 

 ทกัษะ/กระบวนการ 
-  การสืบคน้ขอ้มูล 
-  การน าเสนอผลงาน 
-  กระบวนการท างาน 
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-  กระบวนการคิด 
-  กระบวนการกลุ่ม 
 
คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
-  ใฝ่เรียนรู้ 
-  มุ่งมัน่ในการท างาน 
-  มีจิตสาธารณะ 

 
5.  สาระส าคัญ 

โครงงานเป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความรู้เกิดทกัษะแก้ปัญหาตามล าดับ
ขั้นตอน  รู้จกัวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยกระบวนการกลุ่ม 
 
6.  วธีิการจัดการเรียนรู้ 
 การสอนแบบโครงงาน 
 
7.  กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

1)  ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มน าใบบนัทึกผลการท าโครงงานจากชั่วโมงท่ีแล้วมาร่วมกนั
อภิปรายอีกคร้ัง 

2)  ครูใหน้กัเรียนดูตวัอยา่งรูปเล่มโครงงานท่ีสมบูรณ์   ครูอธิบายเพิ่มเติม  
3)  จากนั้นแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม ๆ กลุ่มละ  6  คน แล้วแจกบตัรค าให้แต่ละกลุ่ม

ช่วยกนัเรียงล าดบัการอา้งอิงท่ีถูกตอ้ง  หลงัจากนั้นให้ตวัแทนนกัเรียนแต่ละกลุ่ม  กลุ่มละ  1  คน  
ฟังสัญญาณนกหวีดจากครูเพื่อออกมาแข่งกนัติดบตัรค าบนกระดาน  จนครบทั้ง 6 คน  จากนั้นครู
และนกัเรียนร่วมกนัเฉลยการเขียนอา้งอิงท่ีถูกตอ้ง  

 
 

 
 
  

4)  ใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มฝึกการเขียนอา้งอิง  ครูตรวจความถูกตอ้ง 
 

ช่ือผู้แต่ง ช่ือหนังสือ สถานที่พมิพ์ 

ช่ือส านักพมิพ์ ปีที่พมิพ์ เลขหน้า 
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8.  ส่ือ / แหล่งการเรียนรู้ 
1.  ตวัอยา่งโครงงานต่างๆ 
2.  ใบงาน 
3.  บตัรค า  ขอ้ความประโยค  
4.  หอ้งสมุด 

 5.  สืบคน้อินเทอร์เน็ต 
 
9.  การวดัและประเมินผล 

1.   การวดัและประเมินผล 
    1.1.  สังเกตการร่วมกิจกรรม 
    1.2.  สังเกตการสนทนาซกัถาม 
    1.3.  การตรวจผลงาน 
2.  เคร่ืองมือในการวดัและประเมินผล 
    2.1. ใบงาน 
    2.2. แบบประเมินความสามารถ   

 
กจิกรรมเสนอแนะ 
แนะน าใหน้กัเรียนศึกษาคน้ควา้จากหนงัสือ  ต าราหลาย ๆ เล่ม  หรือสอบถามจาก

ผูป้กครอง 
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การเขียนรายการหนังสืออ้างองิ (บรรณานุกรม) 
 

การเขียนรายการหนงัสืออา้งอิง (บรรณานุกรม) จะอยูต่่อจากส่วนเน้ือหา 
 
วธีิเขียนรายการหนังสืออ้างองิ  (บรรณานุกรม) 

1. เรียงเอกสารภาษาไทยก่อนภาษาต่างประเทศ 
2. เรียงล าดบัตวัอกัษรตวัแรกของช่ือผูแ้ต่ง 
3. ในกรณีท่ีมีผูแ้ต่งคนเดียวกนัหลายเล่ม เม่ือพิมพเ์รียงล าดบัในบรรณานุกรม ไม่ตอ้งพิมพ์

ช่ือผูแ้ต่งซ ้ า ใหขี้ดเส้นยาวขนาด 8 ตวัอกัษร ตามดว้ยมหพัภาคแทนการเขียนช่ือผูแ้ต่ง 
4. ถา้ขอ้ความในบรรณานุกรมของเอกสารนั้นยาวเกิน 1 บรรทดั บรรทดัท่ี 2 ให้ยอ่เขา้ไป

โดยเวน้ 4 ตวัอกัษร 
 
ส่วนประกอบของรายการหนังสืออ้างองิ  (บรรณานุกรม)  ไดแ้ก่ 

ช่ือผูแ้ต่ง  ช่ือหนงัสือหรือเอกสารหรือแหล่งขอ้มูล  รายละเอียดเก่ียวกบัการพิมพ ์  คร้ังท่ี
พิมพ ์ เมืองท่ีพิมพ ์ ส านกัพิมพ ์ ปีท่ีพิมพ ์
 
ตัวอย่างการเขียนรายการหนังสืออ้างองิ  (บรรณานุกรม) 
 
หนังสือเล่ม 
 
 
 
นิตยสาร 
 
 
 
 
 
 
 

แววมยรุา  เหมือนนิล. การอ่านจับใจความ. กรุงเทพฯ : ชมรมเด็ก, 2553 

กองบรรณาธิการ. ”พลงังานทดแทนแห่งอนาคต : เราจะหามาจากไหน” . นิตยสาร Go Genius. พฤศจิกายน  

           2549, ปีท่ี 2, ฉบบัท่ี 19, หนา้ท่ี 21 – 25. 
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การอ้างองิโดยใช้อนิเทอร์เน็ต 
 
 
 
 
บทความในหนังสือพมิพ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไลแมน, อิซาเบล. “เบ้ืองหลงัความกา้วหนา้ของการจดัการเรียนรู้ท่ีบา้น”, www.findarticles.com.     

          เขา้ถึงเม่ือ 9 สิงหาคม 2550. 

 

บวัจริยา [นามแฝง], “โต ้ป. บุนนาค กรณีความไม่ประทบัใจจาก Press Tour พระราชวงั 

         สนามจนัทร์”, สยามรัฐ, 17 มีนาคม 2540, 29. 
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แบบประเมินความสามารถในการท าโครงงาน 

 

ช่ือกลุ่ม………………………………………………………ชั้น..………………………………… 
รายช่ือสมาชิกในกลุ่ม   1. …………………………………………………………………………... 

          2. …………………………………………………………………………... 
            3. …………………………………………………………………………... 

            4. …………………………………………………………………………... 
            5. …………………………………………………………………………... 

 
เกณฑก์ารใหค้ะแนนแบบมาตราส่วนประมาณค่าแบบประเมินความสามารถในการท าโครงงาน 
   3 หมายถึง  ดีมาก 
   2 หมายถึง  พอใช ้
   1 หมายถึง  ปรับปรุง   
 

รายการประเมนิ 
คะแนน 

3 2 1 

ศึกษาปัญหาและก าหนดหัวข้อที่จะศึกษา    

1. ขอ้มลูศึกษาจากแหล่งความรู้ต่าง ๆ ในชุมชน    

2. ขอ้มลูจากการอ่านหนงัสือหลายประเภท    

3. หวัขอ้สอดคลอ้งกบัเน้ือหา  มีความน่าสนใจ        

    ส่ือความไดดี้ 

   

วางแผนปฏิบัตงิาน    

4. มีการเกบ็ขอ้มูลจากส่ือต่าง ๆ  เช่น หนงัสือพิมพ ์ 

   วิทย ุ โทรทศัน ์ อินเทอร์เน็ต ฯลฯ 

   

5. ในการจดัเกบ็ขอ้มลูใชวิ้ธีการต่าง ๆ ดูภาพยนตร์  

   ฟังซีดี  สมัภาษณ์จากผูรู้้ ป้ายนิเทศ 

   

6. มีการสนบัสนุนขอ้ความท่ีไดรั้บจากการศึกษา 

   คน้ควา้ดว้ยค าพดูภาษาของตนเองใหเ้ขา้ใจง่าย 
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รายการประเมนิ 
คะแนน 

3 2 1 

วางแผนปฏิบัตงิาน    

7. มีการวางแผนในการจดัเกบ็ขอ้มลู    

8. แบ่งความรับผิดชอบในการจดัเกบ็ขอ้มลู    

9. มีการสร้างเคร่ืองมือในการจดัเกบ็ขอ้มูล    

10. มีการจดัเกบ็รวบรวมขอ้มลูเป็นระบบ  ขั้นตอน    

ปฏิบัตงิานตามแผนที่ได้วางไว้    

11. ไดล้งมือปฏิบติัจริง    

12. รู้จกัการแกปั้ญหา    

13. รู้จกัการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น    

14. รู้จกัการท างานอยา่งมีระบบ  มีขั้นตอน    

เขียนรายงาน    

15. ความถกูตอ้งของรูปแบบการเขียน    

16. การน าเสนอขอ้มลู    

17. การใชภ้าษา    

18. การอภิปรายและสรุปผล    

19. เขียนรายการหนงัสืออา้งอิงถกูตอ้งตามหลกั    

     การเขียน 

   

20. ระบุช่ือรายการหนงัสืออา้งอิงครบทุกเร่ือง    

น าเสนอโครงงาน    

21. ความเหมาะสมในการใชอุ้ปกรณ์ ช้ินส่วน วสัดุ   

     หรือส่วนประกอบการแสดงโครงงาน 

   

22. ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ความแปลกใหม่    

23. การจดัแสดงแนวคิดโดยการจดัรูปแบบของ 

     โครงงานท่ีกระชบัและดึงดูดความสนใจ 
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รายการประเมนิ 
คะแนน 

3 2 1 

น าเสนอโครงงาน    

24. สามารถสรุปประเดน็ศึกษาไดใ้จความกระชบั  ชดัเจน    

25. สามารถอธิบายและตอบค าถามขอ้ซกัถามไดถ้กูตอ้ง    

26. การใชภ้าษาสละสลวย ส่ือความไดดี้    

รวม   78  คะแนน  

 
 
ระดับคุณภาพ 
 

 60 – 78  คะแนน  ดีมาก  40 – 59  คะแนน  พอใช้    ต ่ากว่า  39 คะแนน  ปรับปรุง 
 
 
ลงช่ือ.......................................................... ผูป้ระเมิน 

......... / .................. / ......... 
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 เกณฑ์การให้คะแนนความสามารถในการท าโครงงาน 
 
ขั้นที ่1 ศึกษาปัญหาและก าหนดหัวข้อทีจ่ะศึกษา 
 1 ขอ้มูลศึกษาจากแหล่งความรู้ต่างๆ ในชุมชน 
  3   หมายถึง   ระบุแหล่งความรู้ไดม้ากกวา่ 3 ประเภท 
  2   หมายถึง   ระบุแหล่งความรู้ได ้2 ประเภท 

1   หมายถึง   ระบุแหล่งความรู้ได ้1 ประเภท 
 2  ขอ้มูลจากการอ่านหนงัสือหลายประเภท 

3   หมายถึง   ระบุแหล่งความรู้ไดม้ากกวา่ 3 ประเภท 
  2   หมายถึง   ระบุแหล่งความรู้ได ้2 ประเภท 

1   หมายถึง   ระบุแหล่งความรู้ได ้1 ประเภท 
 3  การก าหนดเร่ืองท่ีศึกษา 

3   หมายถึง   ระบุความเป็นมา ความส าคญั ปัญหาและวตัถุประสงคค์รบถว้น  
                    น่าสนใจ มีประโยชน์ 
2   หมายถึง   ระบุความเป็นมา ความส าคญั ปัญหาและวตัถุประสงคค์รบถว้น  
                    มีประโยชน์ แต่น่าสนใจ 
1   หมายถึง   ระบุความเป็นมา ความส าคญั ปัญหาและวตัถุประสงคค์รบถว้น  
                    ไม่ชดัเจน ไม่น่าสนใจ  

 
ขั้นที ่2 วางแผนปฏิบัติงาน 
 4  มีการเก็บขอ้มูลจากส่ือต่างๆ เช่น หนงัสือพิมพ ์วทิย ุโทรทศัน์ อินเทอร์เน็ต ฯลฯ 

3   หมายถึง   มีการเก็บขอ้มูลจากส่ือต่างๆ มากกวา่ 3 ส่ือ 
2   หมายถึง   มีการเก็บขอ้มูลจากส่ือต่างๆ 2 ส่ือ 
1   หมายถึง   มีการเก็บขอ้มูลจากส่ือต่างๆ 1 ส่ือ 

 5  ในการจดัเก็บขอ้มูลใชว้ธีิการต่างๆ เช่น ดูภาพยนตร์ ฟังซีดี  สัมภาษณ์จากผูรู้้ ป้ายนิเทศ 
3   หมายถึง   มีการเก็บขอ้มูลจากส่ือต่างๆ มากกวา่ 3 วธีิ 
2   หมายถึง   มีการเก็บขอ้มูลจากส่ือต่างๆ 2 วธีิ 
1   หมายถึง   มีการเก็บขอ้มูลจากส่ือต่างๆ 1 วธีิ 
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6  มีการสนบัสนุนขอ้ความท่ีไดรั้บจากการศึกษา คน้ควา้ดว้ยค าพดู ภาษาของตนเอง ให้
เขา้ใจง่าย 

3   หมายถึง   มีการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลหรือขอ้เทจ็จริง ครอบคลุมทุกประเด็นท่ี 
       ศึกษา 

2   หมายถึง   มีการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลหรือขอ้เทจ็จริง แต่ไม่ครอบคลุมประเด็นท่ี 
       ศึกษา 

1   หมายถึง   มีการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลหรือขอ้เทจ็จริง แต่ไม่ตรงประเด็นท่ีศึกษา        
 7  มีการวางแผนในการจดัเก็บขอ้มูล 

3   หมายถึง   ก าหนดขั้นตอน มีความชดัเจน สามารถปฏิบติัไดจ้ริง 
2   หมายถึง   ก าหนดขั้นตอน มีความชดัเจนบางส่วน สามารถปฏิบติัไดบ้า้ง 
1   หมายถึง   ก าหนดขั้นตอน ไม่ชดัเจน ไม่สามารถปฏิบติัไดจ้ริง 

 8  แบ่งความรับผิดชอบในการจดัเก็บขอ้มูล 
3   หมายถึง   สมาชิกปฏิบติัตามบทบาทอยา่งถูกตอ้ง มีความรับผดิชอบ  
2   หมายถึง   สมาชิกปฏิบติัตามบทบาท  แต่ขาดความรับผิดชอบ  
1   หมายถึง   สมาชิกไม่ปฏิบติัตามบทบาท  และขาดความรับผดิชอบ  

 9  มีการสร้างเคร่ืองมือในการจดัเก็บขอ้มูล 
3   หมายถึง   ก าหนดไดถู้กตอ้ง สอดคลอ้งกบักระบวนการสืบคน้ 
2   หมายถึง   ก าหนดถูกตอ้งบางส่วน  
1   หมายถึง   ก าหนดไม่ถูกตอ้ง 

 10 มีการจดัเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นระบบขั้นตอน  
3   หมายถึง   จดักระท าขอ้มูลอยา่งเป็นระบบ ชดัเจน ประณีต สวยงาม ถูกตอ้ง 
             สมบูรณ์ 
2   หมายถึง   จดักระท าขอ้มูลอยา่งเป็นระบบ ชดัเจน ขาดความประณีตสวยงาม 
1   หมายถึง   จดักระท าขอ้มูลไม่เป็นระบบ  

  
ขั้นที ่3 ปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว้ 

11 ไดล้งมือปฏิบติัจริง   
 3   หมายถึง   ปฏิบติังานดว้ยตนเองอยา่งตั้งใจดว้ยตนเอง   
 2   หมายถึง   ปฏิบติัอยา่งตั้งใจ  แต่มีผูอ่ื้นช่วยเหลือ 
 1   หมายถึง   ปฏิบติัอยา่งไม่ตั้งใจและมีผูอ่ื้นช่วยเหลือ 

   ส
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12 รู้จกัการแกปั้ญหา 
3   หมายถึง   สามารถบอกวธีิการต่าง ๆ ท่ีใชใ้นการแก ้ปัญหาได ้  สามารถ    
                      แกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนเฉพาะหนา้ในระหวา่งปฏิบติังานได ้ มีส่วนร่วม 
                      คิดและแกปั้ญหาในกลุ่ม 
2   หมายถึง   สามารถบอกวธีิการต่าง ๆ ท่ีใชใ้นการแก ้ปัญหาได ้  ไม่สามารถ 
                     แกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนเฉพาะหนา้ในระหวา่งปฏิบติั  งานได ้  
1   หมายถึง   ไม่สามารถบอกวธีิการต่าง ๆ ท่ีใชใ้นการแกปั้ญหาได ้ ไม่สามารถ 
                     แกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนเฉพาะหนา้ในระหวา่งปฏิบติังานได ้ ไม่มีส่วน 
                     ร่วมการแกปั้ญหาในกลุ่ม 

 13 รู้จกัการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 
3   หมายถึง   มีการเสนอความคิดเห็น  และรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น  มีส่วน 
                     ร่วมในการปฏิบติั   มีน ้าใจช่วยเหลือสมาชิกในกลุ่ม 
2   หมายถึง   มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น   
1   หมายถึง   ไม่มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น 

 14 รู้จกัการท างานอยา่งมีระบบ มีขั้นตอน 
3   หมายถึง   มีการประชุม  วางแผน  แบ่งหนา้ท่ีรับผิดชอบ 
2   หมายถึง   มีการประชุม  วางแผน  แต่ไม่ปฏิบติัหนา้ท่ีของตน 
1   หมายถึง   ไม่มีการวางแผนต่างคนต่างท างาน 

ขั้นที ่4 เขียนรายงาน 
 15 ความถูกตอ้งของรูปแบบการเขียน 

3   หมายถึง   หวัขอ้ในการเขียนรายงานครบถว้นและเรียง ล าดบัครบ 10 หวัขอ้ 
2   หมายถึง   หวัขอ้ของรายงานเรียงล าดบั แต่ขาดไป 1 หวัขอ้ 
1   หมายถึง   หวัขอ้ของรายงานเรียงล าดบั แต่ขาดตั้งแต่ 2 หวัขอ้ข้ึนไป 

 16 การน าเสนอขอ้มูล 
3   หมายถึง   ขอ้มูลถูกตอ้ง  ขอ้มูลตรงตามหวัขอ้เร่ือง เรียงล าดบัขอ้มูลได ้
                      เหมาะสม รายละเอียดครอบคลุมและสอดคลอ้ง 
2   หมายถึง    เรียงล าดบัขอ้มูลไดเ้หมาะสม    แต่รายละเอียดไม่ครอบคลุมกบั 
                      หวัขอ้เร่ือง 
4 หมายถึง   ขอ้มูลไม่ถูกตอ้งรายละเอียดไม่ครอบคลุมและไม่สอดคลอ้งกบั 

                หวัขอ้เร่ือง 
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 17 การใชภ้าษา 
3   หมายถึง   ภาษาท่ีใชใ้นการเขียนเป็นภาษาเขียนไม่ใชภ้าษาพดู    สามารถส่ือ 
                     ความไดดี้  ใชถ้อ้ยค ากะทดัรัด สะกดการันตถู์กตอ้งทั้งหมด 
2   หมายถึง    ใชภ้าษาพดูในการเขียน  สามารถส่ือความได ้ แต่ใชถ้อ้ยค าฟุ่มเฟือย 
                      สะกดการันตผ์ิด 1-2 ค า 
1   หมายถึง    ใชภ้าษาพดูในการเขียน   ใชถ้อ้ยค าฟุ่มเฟือย และส่ือความสับสน 
                      วกวน  สะกดการันตผ์ดิ มากกวา่ 3 ค  า 

  18 การอภิปรายและสรุปผล 
3   หมายถึง   สรุปผลไดถู้กตอ้งสมเหตุ สมผล  เรียงล าดบัตามวตัถุประสงค ์  
                     สามารถเขียนช้ีใหเ้ห็นวา่ผลท่ีเกิดสอดคลอ้งหรือขดัแยง้กบัหลกัการ   
                     โดยบอกเหตุผลและขอ้อา้งอิงได ้
2   หมายถึง   สรุปผลได ้ เรียงล าดบัตามวตัถุประสงค ์แต่ไม่มีหลกัการประกอบ 
                      ขอ้อา้งอิง 
1   หมายถึง   สรุปผลไม่ถูกตอ้ง  ไม่สามารถเขียนช้ีใหเ้ห็นวา่ผลท่ีเกิดสอดคลอ้ง 
                      หรือขดัแยง้กบัหลกัการ  โดยบอกเหตุผลและขอ้อา้งอิงได ้

 19 เขียนรายการหนงัสืออา้งอิงถูกตอ้งตามหลกัการเขียน 
3   หมายถึง   เขียนบรรณานุกรมถูกตอ้งตามหลกัการเขียนครบถว้น  
2   หมายถึง   เขียนบรรณานุกรมผดิพลาด  1 แห่ง 
1   หมายถึง   เขียนบรรณานุกรมมีท่ีผดิมากกวา่ 2 แห่งข้ึนไป 

 20 ระบุช่ือรายการหนงัสืออา้งอิงครบทุกเร่ือง 
3   หมายถึง   ระบุช่ือบรรณานุกรมครบ  
2   หมายถึง   ระบุช่ือบรรณานุกรมขาดหายไป 1 ช่ือ 
1   หมายถึง   ระบุช่ือบรรณานุกรมขาดหายไปมากกวา่ 2 ช่ือ 

 
ขั้นที ่5 น าเสนอโครงงาน  

21 ความเหมาะสมในการใชอุ้ปกรณ์ ช้ินส่วน วสัดุ หรือส่วนประกอบการแสดงโครงงาน 
3   หมายถึง   ก าหนดไดถู้กตอ้ง สอดคลอ้งกบักระบวนการสืบคน้ 
2   หมายถึง   ก าหนดถูกตอ้งบางส่วน  
1   หมายถึง   ก าหนดไม่ถูกตอ้ง 
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22 ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ความแปลกใหม่ 
3   หมายถึง   รูปแบบการน าเสนอ ผลงานแปลกใหม่ สวยงาม น่าสนใจ สอดคลอ้ง 

       กบัขอ้มูลท่ีศึกษา 
2   หมายถึง   รูปแบบการน าเสนอ ผลงานแปลกใหม่ สอดคลอ้งกบัขอ้มูลท่ีศึกษา  

       แต่ไม่น่าสนใจ 
         1   หมายถึง   รูปแบบการน าเสนอผลงานไม่น่าสนใจ สอดคลอ้งกบัขอ้มูลท่ีศึกษา 

       บา้ง 
 23 การจดัแสดงแนวคิดโดยการจดัรูปแบบของโครงงานท่ีกระชบัและดึงดูดความสนใจ 

3   หมายถึง   รูปแบบการน าเสนอ ผลงานแปลกใหม่ สวยงาม น่าสนใจ สอดคลอ้ง 
       กบัขอ้มูลท่ีศึกษา 

2   หมายถึง   รูปแบบการน าเสนอ ผลงานแปลกใหม่ สอดคลอ้งกบัขอ้มูลท่ีศึกษา  
       แต่ไม่น่าสนใจ 

         1   หมายถึง   รูปแบบการน าเสนอผลงานไม่น่าสนใจ สอดคลอ้งกบัขอ้มูลท่ีศึกษา 
       บา้ง 

 24 สามารถสรุปประเด็นศึกษาไดใ้จความ กระชบั ชดัเจน 
  3   หมายถึง   การแปลผลและสรุปผลถูกตอ้ง สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์กระชบั  

       ชดัเจน 
2   หมายถึง   การแปลผลและสรุปผลถูกตอ้ง สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์แต่ขาด 
           ความสมบูรณ์ของเน้ือหา ไม่กระชบั 
1   หมายถึง   การแปลผลและสรุปผลถูกตอ้งบางส่วน ไม่กระชบัและไม่ชดัเจน 

 25 สามารถอธิบายและตอบค าถามขอ้ซกัถามไดถู้กตอ้ง 
  3   หมายถึง   การตอบขอ้ซกัถามชดัเจน ยกตวัอยา่งประกอบ เช่ือมโยงเป็นเหตุเป็น 

             ผลท่ีสัมพนัธ์กนั 
2   หมายถึง   การตอบขอ้ซกัถามชดัเจน แต่ขาดการเช่ือมโยงเป็นเหตุเป็นผลท่ี  

        สัมพนัธ์กนั 
1   หมายถึง   การตอบขอ้ซกัถามไม่ชดัเจน ขาดการเช่ือมโยงเป็นเหตุเป็นผลท่ี  
                 สัมพนัธ์กนั       

 26 การใชภ้าษาสละสลวยส่ือความไดดี้ 
3   หมายถึง   ภาษาท่ีใชใ้นการเขียนเป็นภาษาเขียนไม่ใชภ้าษาพดู    สามารถส่ือ 
                     ความไดดี้  ใชถ้อ้ยค ากะทดัรัด  
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2   หมายถึง    ใชภ้าษาพดูในการเขียน  สามารถส่ือความได ้ แต่ใชถ้อ้ยค าฟุ่มเฟือย 
1   หมายถึง    ใชภ้าษาพดูในการเขียน  ใชถ้อ้ยค าฟุ่มเฟือย และส่ือความสับสน 
                      วกวน   
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แผนการจัดการเรียนรู้ที ่ 5 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย     ช้ันประถมศึกษาปีที ่ 3 
เร่ือง  รายงานผล 2 (การเขียนรายงานและการน าเสนอผลงาน) จ านวน  2  ช่ัวโมง 
_____________________________________________________________________ 
1.  มาตรฐานการเรียนรู้ 
 มาตรฐาน ท2.1  ใช้กระบวนการเขียนเขียนส่ือสาร  เขียนเรียงความ  ย่อความ  และเขียน
เร่ืองราวในรูปแบบต่าง ๆ  เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาคน้ควา้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
2.  ตัวช้ีวดั 
 ขอ้  2  เขียนบรรยายเก่ียวกบัส่ิงใดส่ิงหน่ึงไดอ้ยา่งชดัเจน  (การเขียนรายงานการศึกษา
คน้ควา้) 
 ขอ้  6  มีมารยาทในการเขียน 
 
3.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1.  เพื่อใหน้กัเรียนเขียนรายงานของโครงงานได ้
 2.  เพื่อใหน้ าเสนอผลงานโครงงานได ้
 3.  เพื่อใหน้กัเรียนใชส้ารสนเทศในการน าเสนอได ้
 
4.  สาระการเรียนรู้ 
 ความรู้ 

-  การปฏิบติักิจกรรมโครงงานตามกลุ่มสนใจ 
-  การสรุปผลการปฏิบติักิจกรรมโครงงานตามกลุ่มสนใจ 
-  การเขียนรายงานจากการคน้ควา้ 
-  การน าเสนอโครงงานตามกลุ่มสนใจ 

 ทกัษะ/กระบวนการ 
-  การสืบคน้ขอ้มูล 
-  การน าเสนอผลงาน 
-  กระบวนการท างาน 
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-  กระบวนการคิด 
-  กระบวนการกลุ่ม 
คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
-  ใฝ่เรียนรู้ 
-  มุ่งมัน่ในการท างาน 
-  มีจิตสาธารณะ 

 
5.  สาระส าคัญ 

โครงงานเป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความรู้เกิดทกัษะแก้ปัญหาตามล าดับ
ขั้นตอน  รู้จกัวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยกระบวนการกลุ่ม 
 
6.  วธีิการจัดการเรียนรู้ 
 การสอนแบบโครงงาน 
 
7.  กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

1)  ใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มวางแผนเพื่อน าเสนอโครงงาน  โดยก าหนดประเด็นส าคญัดงัน้ี 
 1.1  ก าหนดเน้ือหา 
 1.2  ก าหนดวธีิการน าเสนอและเวลา 
 1.3  ก าหนดบทบาทผูน้ าเสนอผลงาน 
2)  ครูและนกัเรียนร่วมกนัประเมินการน าเสนอโครงงาน 
3)  ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปความรู้  และประโยชน์ท่ีไดจ้ากการท าโครงงาน 

 
8.  ส่ือ / แหล่งการเรียนรู้ 

1.  ตวัอยา่งโครงงานต่างๆ 
2.  ใบงาน 
3.  หอ้งสมุด 

 4.  สืบคน้อินเทอร์เน็ต 
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9.  การวดัและประเมินผล 
1.   การวดัและประเมินผล 
    1.1.  สังเกตการร่วมกิจกรรม 
    1.2.  สังเกตการสนทนาซกัถาม 
    1.3.  การตรวจผลงาน 
2.  เคร่ืองมือในการวดัและประเมินผล 
    2.1. ใบงาน 
    2.2. แบบประเมินความสามารถ 

 
 

กจิกรรมเสนอแนะ 
แนะน าใหน้กัเรียนศึกษาคน้ควา้จากหนงัสือ  ต าราหลาย ๆ เล่ม  หรือสอบถามจาก

ผูป้กครอง 
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ใบบันทกึกจิกรรม 
การเขียนรายงานโครงงาน 

 
(ปกนอก) 

 
 

ช่ือโครงงาน 
 
 
 
 
 
 

ช่ือผู้ท าโครงงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียน ..................................................... 
อ าเภอ......................................................... 
จังหวดั....................................................... 
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 (ปกใน) 
 
 

ช่ือโครงงาน 
 
 
 
 
 
 

ช่ือผู้ท าโครงงาน 
 
 
 
 
 

ช่ืออาจารย์ทีป่รึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียน ..................................................... 
อ าเภอ......................................................... 
จังหวดั....................................................... 
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ค าน า 
 
 
  โครงงานเร่ือง ............................................................. ท่ีส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดีก็
เพราะไดรั้บการช่วยเหลือจากคุณครู ................................................................ ท่ีให้ค  าปรึกษาและ
ใหค้  าแนะน าตลอดเวลาของการด าเนินงานตามจุดประสงคข์องโครงงานท่ีไดก้ าหนดไว ้
  คณะผูจ้ดัท าขอขอบพระคุณท่านท่ีให้ความช่วยเหลือในเร่ืองต่าง ๆ และหวงัเป็น
อยา่งยิง่วา่โครงงาน .......................................................... เร่ืองน้ีน่าจะเกิดประโยชน์ต่อผูท่ี้มีความ
สนใจศึกษา 
 
 
 

คณะผูจ้ดัท า 
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บทคัดย่อ 
 

  บทคดัย่อประกอบดว้ยจุดประสงค์  วิธีด าเนินการย่อ ๆ  ผลของการศึกษาคน้ควา้ 
สรุปยอ่ ๆ ไม่เกิน  300 – 350  ค  า 
 
รูปแบบการเขียนบทคัดย่อ 
 
  โครงงานน้ีจดัท าข้ึนเพื่อ (จุดประสงค)์ ................................................................... 
มีวธีิการด าเนินการ (อยา่งยอ่ ๆ)  ดงัน้ี ................................................................................................. 
มีผลการศึกษาคน้ควา้คือ .................................................................................................................... 
สรุปผลการศึกษาคน้ควา้ .................................................................................................................... 
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สารบัญ 
 
เร่ือง           หน้า 
ค าน า           ก 
บทคดัยอ่          ข 
สารบญั           ค 
บทท่ี 1  บทน า 
 ท่ีมาและความส าคญัของโครงงาน 
 จุดประสงค ์

สมมติฐาน (ถา้มี) 
ตวัแปรท่ีศึกษา (ถา้มี) 
ขอบเขตการศึกษาคน้ควา้ 

บทท่ี  2  เอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 
บทท่ี  3  วธีิด าเนินการ 
 อุปกรณ์ 
 วธีิด าเนินการ 
บทท่ี  4  ผลการศึกษาคน้ควา้ 
บทท่ี  5 สรุปผลและอภิปรายผลการศึกษาคน้ควา้ 
 สรุปผล 
 ประโยชน์ 
 ขอ้เสนอแนะ 
หนงัสืออา้งอิง 
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 แบบประเมินความสามารถในการท าโครงงาน 

 

ช่ือกลุ่ม………………………………………………………ชั้น..………………………………… 
รายช่ือสมาชิกในกลุ่ม   1. …………………………………………………………………………... 

          2. …………………………………………………………………………... 
            3. …………………………………………………………………………... 

            4. …………………………………………………………………………... 
            5. …………………………………………………………………………... 

 
เกณฑก์ารใหค้ะแนนแบบมาตราส่วนประมาณค่าแบบประเมินความสามารถในการท าโครงงาน 
   3 หมายถึง  ดีมาก 
   2 หมายถึง  พอใช ้
   1 หมายถึง  ปรับปรุง   
 

รายการประเมนิ 
คะแนน 

3 2 1 

ศึกษาปัญหาและก าหนดหัวข้อที่จะศึกษา    

1. ขอ้มลูศึกษาจากแหล่งความรู้ต่าง ๆ ในชุมชน    

2. ขอ้มลูจากการอ่านหนงัสือหลายประเภท    

3. หวัขอ้สอดคลอ้งกบัเน้ือหา  มีความน่าสนใจ        

    ส่ือความไดดี้ 

   

วางแผนปฏิบัตงิาน    

4. มีการเกบ็ขอ้มูลจากส่ือต่าง ๆ  เช่น หนงัสือพิมพ ์ 

   วิทย ุ โทรทศัน ์ อินเทอร์เน็ต ฯลฯ 

   

5. ในการจดัเกบ็ขอ้มลูใชวิ้ธีการต่าง ๆ ดูภาพยนตร์  

   ฟังซีดี  สมัภาษณ์จากผูรู้้ ป้ายนิเทศ 

   

6. มีการสนบัสนุนขอ้ความท่ีไดรั้บจากการศึกษา 

   คน้ควา้ดว้ยค าพดูภาษาของตนเองใหเ้ขา้ใจง่าย 
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รายการประเมนิ 
คะแนน 

3 2 1 

วางแผนปฏิบัตงิาน    

7. มีการวางแผนในการจดัเกบ็ขอ้มลู    

8. แบ่งความรับผิดชอบในการจดัเกบ็ขอ้มลู    

9. มีการสร้างเคร่ืองมือในการจดัเกบ็ขอ้มูล    

10. มีการจดัเกบ็รวบรวมขอ้มลูเป็นระบบ  ขั้นตอน    

ปฏิบัตงิานตามแผนที่ได้วางไว้    

11. ไดล้งมือปฏิบติัจริง    

12. รู้จกัการแกปั้ญหา    

13. รู้จกัการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น    

14. รู้จกัการท างานอยา่งมีระบบ  มีขั้นตอน    

เขียนรายงาน    

15. ความถกูตอ้งของรูปแบบการเขียน    

16. การน าเสนอขอ้มลู    

17. การใชภ้าษา    

18. การอภิปรายและสรุปผล    

19. เขียนรายการหนงัสืออา้งอิงถกูตอ้งตามหลกั    

     การเขียน 

   

20. ระบุช่ือรายการหนงัสืออา้งอิงครบทุกเร่ือง    

น าเสนอโครงงาน    

21. ความเหมาะสมในการใชอุ้ปกรณ์ ช้ินส่วน วสัดุ   

     หรือส่วนประกอบการแสดงโครงงาน 

   

22. ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ความแปลกใหม่    

23. การจดัแสดงแนวคิดโดยการจดัรูปแบบของ 

     โครงงานท่ีกระชบัและดึงดูดความสนใจ 
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รายการประเมนิ 
คะแนน 

3 2 1 

น าเสนอโครงงาน    

24. สามารถสรุปประเดน็ศึกษาไดใ้จความกระชบั  ชดัเจน    

25. สามารถอธิบายและตอบค าถามขอ้ซกัถามไดถ้กูตอ้ง    

26. การใชภ้าษาสละสลวย ส่ือความไดดี้    

รวม   78  คะแนน  

 
 
ระดับคุณภาพ 
 

 60 – 78  คะแนน  ดีมาก  40 – 59  คะแนน  พอใช้    ต ่ากว่า  39 คะแนน  ปรับปรุง 
 
 
ลงช่ือ.......................................................... ผูป้ระเมิน 

......... / .................. / ......... 
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 เกณฑ์การให้คะแนนความสามารถในการท าโครงงาน 
 
ขั้นที ่1 ศึกษาปัญหาและก าหนดหัวข้อทีจ่ะศึกษา 
 1 ขอ้มูลศึกษาจากแหล่งความรู้ต่างๆ ในชุมชน 
  3   หมายถึง   ระบุแหล่งความรู้ไดม้ากกวา่ 3 ประเภท 
  2   หมายถึง   ระบุแหล่งความรู้ได ้2 ประเภท 

1   หมายถึง   ระบุแหล่งความรู้ได ้1 ประเภท 
 2  ขอ้มูลจากการอ่านหนงัสือหลายประเภท 

3   หมายถึง   ระบุแหล่งความรู้ไดม้ากกวา่ 3 ประเภท 
  2   หมายถึง   ระบุแหล่งความรู้ได ้2 ประเภท 

1   หมายถึง   ระบุแหล่งความรู้ได ้1 ประเภท 
 3  การก าหนดเร่ืองท่ีศึกษา 

3   หมายถึง   ระบุความเป็นมา ความส าคญั ปัญหาและวตัถุประสงคค์รบถว้น  
                    น่าสนใจ มีประโยชน์ 
2   หมายถึง   ระบุความเป็นมา ความส าคญั ปัญหาและวตัถุประสงคค์รบถว้น  
                    มีประโยชน์ แต่น่าสนใจ 
1   หมายถึง   ระบุความเป็นมา ความส าคญั ปัญหาและวตัถุประสงคค์รบถว้น  
                    ไม่ชดัเจน ไม่น่าสนใจ  

 
ขั้นที ่2 วางแผนปฏิบัติงาน 
 4  มีการเก็บขอ้มูลจากส่ือต่างๆ เช่น หนงัสือพิมพ ์วทิย ุโทรทศัน์ อินเทอร์เน็ต ฯลฯ 

3   หมายถึง   มีการเก็บขอ้มูลจากส่ือต่างๆ มากกวา่ 3 ส่ือ 
2   หมายถึง   มีการเก็บขอ้มูลจากส่ือต่างๆ 2 ส่ือ 
1   หมายถึง   มีการเก็บขอ้มูลจากส่ือต่างๆ 1 ส่ือ 

 5  ในการจดัเก็บขอ้มูลใชว้ธีิการต่างๆ เช่น ดูภาพยนตร์ ฟังซีดี  สัมภาษณ์จากผูรู้้ ป้ายนิเทศ 
3   หมายถึง   มีการเก็บขอ้มูลจากส่ือต่างๆ มากกวา่ 3 วธีิ 
2   หมายถึง   มีการเก็บขอ้มูลจากส่ือต่างๆ 2 วธีิ 
1   หมายถึง   มีการเก็บขอ้มูลจากส่ือต่างๆ 1 วธีิ 
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6  มีการสนบัสนุนขอ้ความท่ีไดรั้บจากการศึกษา คน้ควา้ดว้ยค าพดู ภาษาของตนเอง ให้
เขา้ใจง่าย 

3   หมายถึง   มีการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลหรือขอ้เทจ็จริง ครอบคลุมทุกประเด็นท่ี 
       ศึกษา 

2   หมายถึง   มีการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลหรือขอ้เทจ็จริง แต่ไม่ครอบคลุมประเด็นท่ี 
       ศึกษา 

1   หมายถึง   มีการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลหรือขอ้เทจ็จริง แต่ไม่ตรงประเด็นท่ีศึกษา        
 7  มีการวางแผนในการจดัเก็บขอ้มูล 

3   หมายถึง   ก าหนดขั้นตอน มีความชดัเจน สามารถปฏิบติัไดจ้ริง 
2   หมายถึง   ก าหนดขั้นตอน มีความชดัเจนบางส่วน สามารถปฏิบติัไดบ้า้ง 
1   หมายถึง   ก าหนดขั้นตอน ไม่ชดัเจน ไม่สามารถปฏิบติัไดจ้ริง 

 8  แบ่งความรับผิดชอบในการจดัเก็บขอ้มูล 
3   หมายถึง   สมาชิกปฏิบติัตามบทบาทอยา่งถูกตอ้ง มีความรับผดิชอบ  
2   หมายถึง   สมาชิกปฏิบติัตามบทบาท  แต่ขาดความรับผิดชอบ  
1   หมายถึง   สมาชิกไม่ปฏิบติัตามบทบาท  และขาดความรับผดิชอบ  

 9  มีการสร้างเคร่ืองมือในการจดัเก็บขอ้มูล 
3   หมายถึง   ก าหนดไดถู้กตอ้ง สอดคลอ้งกบักระบวนการสืบคน้ 
2   หมายถึง   ก าหนดถูกตอ้งบางส่วน  
1   หมายถึง   ก าหนดไม่ถูกตอ้ง 

 10 มีการจดัเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นระบบขั้นตอน  
3   หมายถึง   จดักระท าขอ้มูลอยา่งเป็นระบบ ชดัเจน ประณีต สวยงาม ถูกตอ้ง 
             สมบูรณ์ 
2   หมายถึง   จดักระท าขอ้มูลอยา่งเป็นระบบ ชดัเจน ขาดความประณีตสวยงาม 
1   หมายถึง   จดักระท าขอ้มูลไม่เป็นระบบ  

  
ขั้นที ่3 ปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว้ 

11 ไดล้งมือปฏิบติัจริง   
 3   หมายถึง   ปฏิบติังานดว้ยตนเองอยา่งตั้งใจดว้ยตนเอง   
 2   หมายถึง   ปฏิบติัอยา่งตั้งใจ  แต่มีผูอ่ื้นช่วยเหลือ 
 1   หมายถึง   ปฏิบติัอยา่งไม่ตั้งใจและมีผูอ่ื้นช่วยเหลือ 

   ส
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12 รู้จกัการแกปั้ญหา 
3   หมายถึง   สามารถบอกวธีิการต่าง ๆ ท่ีใชใ้นการแก ้ปัญหาได ้  สามารถ    
                      แกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนเฉพาะหนา้ในระหวา่งปฏิบติังานได ้ มีส่วนร่วม 
                      คิดและแกปั้ญหาในกลุ่ม 
2   หมายถึง   สามารถบอกวธีิการต่าง ๆ ท่ีใชใ้นการแก ้ปัญหาได ้  ไม่สามารถ 
                     แกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนเฉพาะหนา้ในระหวา่งปฏิบติั  งานได ้  
1   หมายถึง   ไม่สามารถบอกวธีิการต่าง ๆ ท่ีใชใ้นการแกปั้ญหาได ้ ไม่สามารถ 
                     แกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนเฉพาะหนา้ในระหวา่งปฏิบติังานได ้ ไม่มีส่วน 
                     ร่วมการแกปั้ญหาในกลุ่ม 

 13 รู้จกัการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 
3   หมายถึง   มีการเสนอความคิดเห็น  และรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น  มีส่วน 
                     ร่วมในการปฏิบติั   มีน ้าใจช่วยเหลือสมาชิกในกลุ่ม 
2   หมายถึง   มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น   
1   หมายถึง   ไม่มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น 

 14 รู้จกัการท างานอยา่งมีระบบ มีขั้นตอน 
3   หมายถึง   มีการประชุม  วางแผน  แบ่งหนา้ท่ีรับผิดชอบ 
2   หมายถึง   มีการประชุม  วางแผน  แต่ไม่ปฏิบติัหนา้ท่ีของตน 
1   หมายถึง   ไม่มีการวางแผนต่างคนต่างท างาน 

ขั้นที ่4 เขียนรายงาน 
 15 ความถูกตอ้งของรูปแบบการเขียน 

3   หมายถึง   หวัขอ้ในการเขียนรายงานครบถว้นและเรียง ล าดบัครบ 10 หวัขอ้ 
2   หมายถึง   หวัขอ้ของรายงานเรียงล าดบั แต่ขาดไป 1 หวัขอ้ 
1   หมายถึง   หวัขอ้ของรายงานเรียงล าดบั แต่ขาดตั้งแต่ 2 หวัขอ้ข้ึนไป 

 16 การน าเสนอขอ้มูล 
3   หมายถึง   ขอ้มูลถูกตอ้ง  ขอ้มูลตรงตามหวัขอ้เร่ือง เรียงล าดบัขอ้มูลได ้
                      เหมาะสม รายละเอียดครอบคลุมและสอดคลอ้ง 
2   หมายถึง    เรียงล าดบัขอ้มูลไดเ้หมาะสม    แต่รายละเอียดไม่ครอบคลุมกบั 
                      หวัขอ้เร่ือง 
5 หมายถึง   ขอ้มูลไม่ถูกตอ้งรายละเอียดไม่ครอบคลุมและไม่สอดคลอ้งกบั 

                หวัขอ้เร่ือง 

   ส
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 17 การใชภ้าษา 
3   หมายถึง   ภาษาท่ีใชใ้นการเขียนเป็นภาษาเขียนไม่ใชภ้าษาพดู    สามารถส่ือ 
                     ความไดดี้  ใชถ้อ้ยค ากะทดัรัด สะกดการันตถู์กตอ้งทั้งหมด 
2   หมายถึง    ใชภ้าษาพดูในการเขียน  สามารถส่ือความได ้ แต่ใชถ้อ้ยค าฟุ่มเฟือย 
                      สะกดการันตผ์ิด 1-2 ค า 
1   หมายถึง    ใชภ้าษาพดูในการเขียน   ใชถ้อ้ยค าฟุ่มเฟือย และส่ือความสับสน 
                      วกวน  สะกดการันตผ์ดิ มากกวา่ 3 ค  า 

  18 การอภิปรายและสรุปผล 
3   หมายถึง   สรุปผลไดถู้กตอ้งสมเหตุ สมผล  เรียงล าดบัตามวตัถุประสงค ์  
                     สามารถเขียนช้ีใหเ้ห็นวา่ผลท่ีเกิดสอดคลอ้งหรือขดัแยง้กบัหลกัการ   
                     โดยบอกเหตุผลและขอ้อา้งอิงได ้
2   หมายถึง   สรุปผลได ้ เรียงล าดบัตามวตัถุประสงค ์แต่ไม่มีหลกัการประกอบ 
                      ขอ้อา้งอิง 
1   หมายถึง   สรุปผลไม่ถูกตอ้ง  ไม่สามารถเขียนช้ีใหเ้ห็นวา่ผลท่ีเกิดสอดคลอ้ง 
                      หรือขดัแยง้กบัหลกัการ  โดยบอกเหตุผลและขอ้อา้งอิงได ้

 19 เขียนรายการหนงัสืออา้งอิงถูกตอ้งตามหลกัการเขียน 
3   หมายถึง   เขียนบรรณานุกรมถูกตอ้งตามหลกัการเขียนครบถว้น  
2   หมายถึง   เขียนบรรณานุกรมผดิพลาด  1 แห่ง 
1   หมายถึง   เขียนบรรณานุกรมมีท่ีผดิมากกวา่ 2 แห่งข้ึนไป 

 20 ระบุช่ือรายการหนงัสืออา้งอิงครบทุกเร่ือง 
3   หมายถึง   ระบุช่ือบรรณานุกรมครบ  
2   หมายถึง   ระบุช่ือบรรณานุกรมขาดหายไป 1 ช่ือ 
1   หมายถึง   ระบุช่ือบรรณานุกรมขาดหายไปมากกวา่ 2 ช่ือ 

 
ขั้นที ่5 น าเสนอโครงงาน  

21 ความเหมาะสมในการใชอุ้ปกรณ์ ช้ินส่วน วสัดุ หรือส่วนประกอบการแสดงโครงงาน 
3   หมายถึง   ก าหนดไดถู้กตอ้ง สอดคลอ้งกบักระบวนการสืบคน้ 
2   หมายถึง   ก าหนดถูกตอ้งบางส่วน  
1   หมายถึง   ก าหนดไม่ถูกตอ้ง 
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22 ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ความแปลกใหม่ 
3   หมายถึง   รูปแบบการน าเสนอ ผลงานแปลกใหม่ สวยงาม น่าสนใจ สอดคลอ้ง 

       กบัขอ้มูลท่ีศึกษา 
2   หมายถึง   รูปแบบการน าเสนอ ผลงานแปลกใหม่ สอดคลอ้งกบัขอ้มูลท่ีศึกษา  

       แต่ไม่น่าสนใจ 
         1   หมายถึง   รูปแบบการน าเสนอผลงานไม่น่าสนใจ สอดคลอ้งกบัขอ้มูลท่ีศึกษา 

       บา้ง 
 23 การจดัแสดงแนวคิดโดยการจดัรูปแบบของโครงงานท่ีกระชบัและดึงดูดความสนใจ 

3   หมายถึง   รูปแบบการน าเสนอ ผลงานแปลกใหม่ สวยงาม น่าสนใจ สอดคลอ้ง 
       กบัขอ้มูลท่ีศึกษา 

2   หมายถึง   รูปแบบการน าเสนอ ผลงานแปลกใหม่ สอดคลอ้งกบัขอ้มูลท่ีศึกษา  
       แต่ไม่น่าสนใจ 

         1   หมายถึง   รูปแบบการน าเสนอผลงานไม่น่าสนใจ สอดคลอ้งกบัขอ้มูลท่ีศึกษา 
       บา้ง 

 24 สามารถสรุปประเด็นศึกษาไดใ้จความ กระชบั ชดัเจน 
  3   หมายถึง   การแปลผลและสรุปผลถูกตอ้ง สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์กระชบั  

       ชดัเจน 
2   หมายถึง   การแปลผลและสรุปผลถูกตอ้ง สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์แต่ขาด 
           ความสมบูรณ์ของเน้ือหา ไม่กระชบั 
1   หมายถึง   การแปลผลและสรุปผลถูกตอ้งบางส่วน ไม่กระชบัและไม่ชดัเจน 

 25 สามารถอธิบายและตอบค าถามขอ้ซกัถามไดถู้กตอ้ง 
  3   หมายถึง   การตอบขอ้ซกัถามชดัเจน ยกตวัอยา่งประกอบ เช่ือมโยงเป็นเหตุเป็น 

             ผลท่ีสัมพนัธ์กนั 
2   หมายถึง   การตอบขอ้ซกัถามชดัเจน แต่ขาดการเช่ือมโยงเป็นเหตุเป็นผลท่ี  

        สัมพนัธ์กนั 
1   หมายถึง   การตอบขอ้ซกัถามไม่ชดัเจน ขาดการเช่ือมโยงเป็นเหตุเป็นผลท่ี  
                 สัมพนัธ์กนั       

 26 การใชภ้าษาสละสลวยส่ือความไดดี้ 
3   หมายถึง   ภาษาท่ีใชใ้นการเขียนเป็นภาษาเขียนไม่ใชภ้าษาพดู    สามารถส่ือ 
                     ความไดดี้  ใชถ้อ้ยค ากะทดัรัด  
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2   หมายถึง    ใชภ้าษาพดูในการเขียน  สามารถส่ือความได ้ แต่ใชถ้อ้ยค าฟุ่มเฟือย 
1   หมายถึง    ใชภ้าษาพดูในการเขียน  ใชถ้อ้ยค าฟุ่มเฟือย และส่ือความสับสน 
                      วกวน   
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แบบทดสอบก่อนเรียน 
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แบบทดสอบ 
รายวชิาภาษาไทย       ช้ันประถมศึกษาปีที ่ 3 

 
ค าช้ีแจง 
 1.  แบบทดสอบฉบบัน้ีมีทั้งหมด  16  ขอ้  แบ่งเป็น  2  ตอน  ดงัน้ี 
      ตอนท่ี  1  เป็นขอ้สอบแบบปรนยั  ชนิดเลือกตอบ  4 ตวัเลือก จ านวน  15  ขอ้ 

     ค  าสั่ง   จงกากบาท  (X)  ขอ้ท่ีถูกตอ้งเพียงขอ้เดียว  ลงในกระดาษค าตอบ 
 

กระดาษค าตอบ 
 

ข้อ ก ข ค ง 

1     

2     

3     
 
    

  ตอนท่ี  2  เป็นขอ้สอบอตันยั  จ  านวน  1  ขอ้  โดยใหน้กัเรียนอ่านขอ้ความตามท่ีก าหนด 
     ค  าสั่ง  ให้นกัเรียนอ่านขอ้ความท่ีก าหนด (หมายเลข 1, หมายเลข 2 และหมายเลข 3)    
แลว้ขีดเส้นใตใ้จความส าคญั  และน ามาเขียนลงในช่องวา่งท่ีก าหนดให ้
 
 2. เกณฑก์ารใหค้ะแนน 
     ตอนท่ี  1  ขอ้สอบปรนยั  ตอบถูกได ้ 1  คะแนน  ผดิได ้ 0  คะแนน  เตม็  15  คะแนน 
     ตอนท่ี  2  ขอ้สอบอตันยั  ตรวจตามเกณฑ์การใหค้ะแนน 
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แบบทดสอบก่อนเรียน 
เร่ือง  การเขียนรายงานจากการศึกษาค้นคว้า 

 
ตอนที ่ 1   ค าช้ีแจง   จงกากบาท  (X) ข้อทีถู่กต้องเพยีงข้อเดียว  ลงในกระดาษค าตอบ 

1. ขอ้ใดใหค้  าจ  ากดัความของค าวา่ “รายงาน” ไดช้ดัเจนถูกตอ้ง 
  ก.  เป็นการรวบรวมขอ้มูล 
  ข.  เป็นการบนัทึกเร่ืองราวท่ีไดอ่้านมา 

ค. เป็นการน าเสนอขอ้มูลท่ีไดฟั้งมา 
ง.  เป็นการน าเสนอขอ้มูลท่ีไดร้วบรวมมาในรูปแบบต่าง ๆ  

2. จุดมุ่งหมายโดยทัว่ไปของการเขียนรายงานคน้ควา้คือขอ้ใด 
  ก.  ใหรู้้จกัเรียบเรียงส่ิงท่ีไดค้น้ควา้มา 
  ข.  ใหมี้นิสัยรักการอ่าน และเลือกหนงัสืออ่านไดเ้หมาะสม 
  ค.  ใหมี้ทกัษะในการคน้ควา้รวบรวม  และรู้จกัใชแ้หล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ 

ง.  ใหรู้้จกัรวบรวม  เรียบเรียง ความรู้ ความคิดแลว้น าเสนออยา่งถูกตอ้ง 
3.  ขอ้ใดคือรายงานวชิาการ 

  ก.  การเขียนเรียงความ 
  ข.  การเรียบเรียงความคิดแลว้น าเสนอโดยการเขียน 
  ค.  การเรียบเรียงเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงจากการศึกษาคน้ควา้อยา่งเป็นแบบแผน 
  ง.  การตดัต่อขอ้มูลเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง 

4.  การจดัท ารายงานควรท าส่ิงใดก่อนเป็นอนัดบัแรก 
  ก.  การเลือกหวัขอ้เร่ือง 
  ข.  การแยกขอ้มูล 
  ค.  การวางโครงเร่ือง 
  ง.  การจดัขอ้มูลใหเ้ป็นระเบียบ 

5.  ส่วนประกอบของรายงานวชิาการแบ่งออกเป็นก่ีส่วน 
  ก.  2  ส่วน    ข.  3  ส่วน 
  ค.  4  ส่วน    ง.  5  ส่วน 

 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



204 

 

6.  ส่วนประกอบของรายงานขอ้ใดจดัอยูใ่นส่วนตน้ 
  ก.  ปกใน      เน้ือเร่ือง 
  ข.  ปกนอก    ภาคผนวก 
  ค.  ปกนอก    สารบญั 
  ง.  ปกใน      บรรณานุกรม 

7.  ขอ้ใดเรียงล าดบัส่วนประกอบของรายงานไดถู้กตอ้ง 
  ก.  ปกนอก  ปกใน  สารบญั  ค  าน า  เน้ือเร่ือง  ภาคผนวก  บรรณานุกรม 
  ข.  ปกนอก  ปกใน  สารบญั  ค  าน า  เน้ือเร่ือง  บรรณานุกรม  ภาคผนวก 
  ค.  ปกนอก  ปกใน  ค าน า  สารบญั  เน้ือเร่ือง  บรรณานุกรม  ภาคผนวก 
  ง.  ปกนอก   ค  าน า  ปกใน  สารบญั  เน้ือเร่ือง  บรรณานุกรม  ภาคผนวก 

8.  หนา้ใดของรายงานท่ีบอกถึงวตัถุประสงค ์ และกล่าวค าขอบคุณผูท่ี้ช่วยเหลือในการท า
รายงาน 
  ก.  หนา้ช่ือเร่ือง 
  ข.  ค  าน า 

ค.  สารบญั 
ง.  หนา้ค าอุทิศ 

9.  ขอ้ใดไม่ใช่หลกัการเลือกเร่ืองในการเขียนรายงาน 
  ก.  เลือกเร่ืองท่ีหาขอ้มูลยาก ๆ 
  ข.  เลือกเร่ืองท่ีน่าสนใจในขณะนั้น 

ค.  เลือกเร่ืองท่ีครูมอบหมายใหท้ า 
ง.  เลือกเร่ืองท่ีเก่ียวกบัเน้ือหาวชิาท่ีไดรั้บมอบหมาย 

10.  ขอ้ใดไม่ใช่ขั้นตอนการเขียนรายงานวชิาการ 
  ก.  การเลือกหวัขอ้เร่ือง 
  ข.  การศึกษาคน้ควา้และรวบรวมขอ้มูล 
  ค.  ก าหนดจุดมุ่งหมายและขอบเขตของเร่ือง 
  ง.  ก าหนดค่าใชจ่้ายในการศึกษาคน้ควา้ 
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11.  เม่ือนกัเรียนเลือกเร่ืองท่ีเหมาะสมไดแ้ลว้ขั้นตอนต่อไปควรท าตามขอ้ใด 
  ก.  การก าหนดอุปกรณ์ 
  ข.  การเรียบเรียงรายงานเป็นรูปเล่ม 
  ค.  การศึกษาคน้ควา้และรวบรวมขอ้มูล 
  ง.  ก าหนดวตัถุประสงคแ์ละขอบเขตของเร่ือง 

12.  การน าขอ้มูลมาเรียบเรียงดว้ยส านวนภาษาของตนเองเป็นการบนัทึกแบบใด 
  ก.  บนัทึกแบบยอ่ความ 
  ข.  บนัทึกแบบถอดความ 
  ค.  บนัทึกแบบเสริมความ 
  ง.  บนัทึกแบบคดัลอกขอ้ความ 

13.  ขอ้ใดกล่าวผดิ 
  ก.  บรรณานุกรมคือหนงัสืออา้งอิง 
  ข.  หนา้สารบญัตอ้งใส่ไวก่้อนหนา้ค าน า 
  ค.  เน้ือหารายงานจดัอยูใ่นส่วนกลางของรายงาน 
  ง.  ค  าน ากล่าวถึงวตัถุประสงคใ์นการเขียนรายงาน 

14.  ขอ้ใดเขียนบรรณานุกรม (รายการหนงัสืออา้งอิง)ไดถู้กตอ้ง 
  ก.  เบญจา  แสงมลิ.  จ๋อท่องเทีย่ว. พิมพค์ร้ังท่ี 3.  กรุงเทพฯ : 2535. 
  ข.  ราวดี  ปฏิวติัวงศ.์  ล าน า้ของแก้ว.  กรุงเทพฯ : ไทยวฒันาพานิช   
  ค.  สุดธิดา  เปล่ียนสายสืบ.  หนูก้องกล้าหาญ. กรุงเทพฯ : เลมอน  พลสั 2003 
จ ากดั. 
  ง.  แววมยรุา  เหมือนนิล. การอ่านจับใจความ. กรุงเทพฯ : ชมรมเด็ก, 2553.  

15.  การเขียนรายงานเร่ือง  “การเล้ียงสุกร”  ควรก าหนดโครงเร่ืองอยา่งไร 
  ก.  การคดัเลือกพนัธ์ุสุกร  การใหอ้าหารสุกร  การดูแลรักษา 
  ข.  ความเป็นมาของการเล้ียงสุกรในประเทศไทย  วธีิเล้ียงสุกร  การดูแลรักษา 
  ค.  หลกัการเล้ียงสุกร  ปัญหาในการเล้ียงสุกร  การขายสุกร 
  ง.  ความส าคญัองการเล้ียงสุกร  ปัญหาในการเล้ียงสุกร  การดูแลรักษา 
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ช่ือ – นามสกุล ....................................................................................ชั้น.................เลขท่ี........... 

 
กระดาษค าตอบ 

 

ข้อ ก ข ค ง 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

 

 

15 
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ตอนที ่ 2 
 
ช่ือ – นามสกุล __________________________________________ ช้ัน _________เลขที ่______ 

 
 
 

ค าช้ีแจง  ให้นักเรียนอ่านข้อความต่อไปนี้   แล้วขีดเส้นใต้ใจความส าคัญ  และน ามาเขียนลงใน
ช่องว่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

ข้อความหมายเลข  1 

 

น ้าท่วมเป็นปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติ เน่ืองจากฝนท่ีตกในเขตพ้ืนท่ีลุ่มน ้ ามีปริมาณมาก 

และตกติดต่อกนัเป็นเวลานาน จนเกิดน ้ าไหลบ่าเหนือผิวดิน ลงสู่ร่องน ้ าล าธาร และในแม่น ้ ามากกวา่ปกติ ซ่ึง

ในขณะท่ีน ้ าจ านวนมากไหลไปตามร่องน ้ า ล าธาร และแม่น ้ านั้น หากล าน ้ าตอนใด ไม่สามารถรับปริมาณน ้ า

ทั้งหมดให้ไหลอยูเ่ฉพาะภายในตวัล าน ้ าได ้ ก็จะท าให้น ้ ามีระดบัทน้สูงกวา่ตล่ิง แลว้ไหลลน้ฝ่ังบ่าไปท่วม

พ้ืนท่ีสองฝ่ังล าน ้ า หรืออาจไหลไปท่วมขงัตามท่ีลุ่มต ่าไกลออกไปเป็นบริเวณกวา้งดว้ย นอกจากนั้นตาม

พ้ืนท่ีลุ่ม และพ้ืนท่ีในเขตชุมชน ซ่ึงไม่มีระบบการระบายน ้ าท่ีสมบูรณ์ เม่ือเกิดฝนตกหนกัเป็นเวลานานๆ ใน

แต่ละคร้ัง มกัเป็นปัญหา ท าใหเ้กิดน ้ าท่วมขงับนพ้ืนท่ี แลว้ท าความเสียหายแก่พ้ืนท่ีเพาะปลูก และทรัพยสิ์น

ต่างๆ ไดเ้สมอเช่นกนั 

 (สารานกุรมไทยส าหรับเยาวชนฯ / เลม่ที่ ๑๒ / เร่ืองที่ ๘ การพฒันาแหลง่น า้ / การป้องกนัและ

บรรเทาน ้ าท่วม) 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง

http://kanchanapisek.or.th/kp6/New/index.php
http://kanchanapisek.or.th/kp6/New/sub/book/book.php?book=12&page=main%20
http://kanchanapisek.or.th/kp6/New/sub/book/book.php?book=12&chap=8&page=chap8.htm
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ช่ือ – นามสกุล __________________________________________ ช้ัน _________เลขที ่______ 
 

 
 
 
ค าช้ีแจง  ให้นักเรียนอ่านข้อความต่อไปนี้   แล้วขีดเส้นใต้ใจความส าคัญ  และน ามาเขียนลงใน
ช่องว่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 

ข้อความหมายเลข  2 

 

การขยายตวัของเขตชุมชนและการท าลายระบบระบายน ้ าท่ีมีอยูต่ามธรรมชาติ พ้ืนท่ีส่วนใหญ่ซ่ึงแต่
ก่อนเคยเป็นพ้ืนท่ีท่ีราษฎรใชท้ าการเกษตรนั้น ประกอบดว้ยพ้ืนท่ีลุ่มมีแอ่งน ้ า หนอง บึง และล าคลอง
ธรรมชาติ  เพ่ือรับน ้ าเขา้และระบายน ้ าออกจากพ้ืนท่ีไดอ้ยา่งสะดวก  หรือมีความสมดุลตามสภาพธรรมชาติดี
โดยไม่มีน ้ าท่วมขงั  คร้ันเม่ือมีการพฒันาพ้ืนท่ีดงักล่าวให้เป็นชุมชนแหล่งอุตสาหกรรมหรือท่ีอยูอ่าศยั จึงมี
การถมดินปรับพ้ืนท่ี  สร้างถนน  ส่ิงก่อสร้างต่างๆ  ขยายตวัออกไปเป็นบริเวณกวา้งเป็นเหตุให้แอ่งน ้ า หนอง 
บึง และล าคลองธรรมชาติทั้งหลายตอ้งถูกท าลายหมดไป และมูลเหตุส าคญัก็คือภายในเขตชุมชนท่ีตั้งข้ึน
ใหม่หลายแห่งมกัไม่ไดส้ร้างระบบการระบายน ้ าออกจากพ้ืนท่ีให้เหมาะสม  และมีประสิทธิภาพข้ึนแทน 
ดงันั้น  เม่ือถึงเวลาท่ีมีฝนตกหนกัจึงท าใหเ้กิดน ้ าท่วมขงันาน  และความเสียหายยอ่มบงัเกิดติดตามมา 

     (สารานกุรมไทยส าหรับเยาวชนฯ / เลม่ที่ ๑๒ / เร่ืองที่ ๘ การพฒันาแหลง่น า้ / การป้องกนัและบรรเทา  

น ้ าท่วม) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง

http://kanchanapisek.or.th/kp6/New/index.php
http://kanchanapisek.or.th/kp6/New/sub/book/book.php?book=12&page=main%20
http://kanchanapisek.or.th/kp6/New/sub/book/book.php?book=12&chap=8&page=chap8.htm
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ช่ือ – นามสกุล __________________________________________ ช้ัน _________เลขที ่______ 
 

 
 
ค าช้ีแจง  ให้นักเรียนอ่านข้อความต่อไปนี้   แล้วขีดเส้นใต้ใจความส าคัญ  และน ามาเขียนลงใน
ช่องว่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 

ข้อความหมายเลข  3 

 

น ้ าท่วมมีผลกระทบรบกวนมากมายต่อถ่ินฐานและกิจกรรมเศรษฐกิจของมนุษย ์อย่างไรก็ดี น ้ า
ท่วม (โดยเฉพาะอยา่งยิ่งน ้ าท่วมท่ีเกิดข้ึนบ่อยคร้ัง/เล็กกวา่)  ยงัสามารถน ามาซ่ึงประโยชน์ได้  เช่น  การเติม
น ้ าบาดาลใหม่  ท าใหดิ้นอุดมสมบูรณ์ข้ึนและใหส้ารอาหารแก่ดินซ่ึงขาด  น ้ าท่วมท าให้บางพ้ืนท่ี โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งพ้ืนท่ีแห้งแลง้หรือก่ึงแห้งแลง้ มีทรัพยากรน ้ าท่ีส าคญัยิ่ง  ท่ีซ่ึงเหตุการณ์หยาดน ้ าฟ้าสามารถมีการ
กระจายไม่สม ่าเสมอมากตลอดทั้งปี น ้ าจืดท่วมมีบทบาทส าคญัยิ่งในการรักษาระบบนิเวศในทางน ้ าไหล   
และเป็นปัจจยัหลกัในการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพของท่ีราบน ้ าท่วมถึง น ้ าท่วมไดเ้ติมสารอาหาร
ปริมาณมากแก่ทะเลสาบและแม่น ้ าซ่ึงท าให้การประมงดีข้ึนเป็นเวลาสองสามปี  ซ่ึงยงัเป็นผลของความ
เหมาะสมของท่ีราบน ้ าท่วมถึงส าหรับการวางไข่  เพราะมีการล่าน้อยและสารอาหารมาก  นกและปลาได้
ประโยชน์จากการเพ่ิมการผลิตซ่ึงเป็นผลจากน ้ าท่วม 

  (สารานกุรมไทยส าหรับเยาวชนฯ / เลม่ที่ ๑๒ / เร่ืองที่ ๘ การพฒันาแหลง่น า้ / การป้องกนัและบรรเทา    

น ้ าท่วม) 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E
http://kanchanapisek.or.th/kp6/New/index.php
http://kanchanapisek.or.th/kp6/New/sub/book/book.php?book=12&page=main%20
http://kanchanapisek.or.th/kp6/New/sub/book/book.php?book=12&chap=8&page=chap8.htm
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ช่ือ – นามสกุล _____________________________________________ ช้ัน _________เลขที ่____ 
 
ค าช้ีแจง    ให้นักเรียนเรียบเรียงใจความส าคัญจากข้อความหมายเลข 1 – 3   แล้วน ามาเขียนลง ใน
ช่องว่างทีก่ าหนดให้ซ่ึงเป็นปัญหาของหัวข้อทีจ่ะท าโครงงาน ด้วยส านวนภาษาของนักเรียนเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แบบประเมิน 
ความสามารถในการสรุปใจความส าคัญ 

 
 

รายการพฤติกรรม ระดับคุณภาพ 

ดีมาก (3) พอใช้ (2) ควรปรับปรุง (1) 
1. การเขียนเน้ือหาสาระ เขียนเน้ือหาสาระได้

ถูกตอ้งครบทั้ง 3 เร่ือง 
ตรงประเด็นทุกขอ้และ
ไดใ้จความต่อเน่ือง 

เขียนเน้ือหาสาระได้
ถูกตอ้งครบทั้ง 3 เร่ือง 
ตรงประเด็น แต่
ใจความวกวน 

เขียนเน้ือหาสาระ 
ได ้ 2 เร่ือง 

2. การใชภ้าษา ใชภ้าษาเขียนถูกตอ้ง 
ส่ือความหมายชดัเจน  

ใชภ้าษาเขียนถูกตอ้ง  ใชภ้าษาพดูแทน
ภาษาเขียน 

3. อกัขรวธีิ สะกดค าและใช้
เคร่ืองหมายวรรคตอน 
ผดิ 1-2 แห่ง 

สะกดค าและใช้
เคร่ืองหมายวรรคตอน 
ผดิ 3-4  แห่ง 

สะกดค าและใช้
เคร่ืองหมายวรรค
ตอน ผิด 5 แห่งข้ึน
ไป 

4. ความสะอาด ตวัอกัษร อ่านง่าย 
สะอาด เป็นระเบียบ 

ตวัอกัษร อ่านง่าย 
สะอาด ขาดความ 
เป็นระเบียบ 

ตวัอกัษร อ่านยาก 
ไม่สะอาด ไม่เป็น
ระเบียบ 

 
เกณฑ์การคัดสินระดับคุณภาพ 
 
คะแนน    ระดบัคุณภาพ 
9-12   คะแนน  ดีมาก 
6-8   คะแนน  พอใช ้
4-5   คะแนน  ควรปรับปรุง 

 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แบบทดสอบหลังเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แบบทดสอบ 
รายวชิาภาษาไทย       ช้ันประถมศึกษาปีที ่ 3 

 
ค าช้ีแจง 
 1.  แบบทดสอบฉบบัน้ีมีทั้งหมด  16  ขอ้  แบ่งเป็น  2  ตอน  ดงัน้ี 
      ตอนท่ี  1  เป็นขอ้สอบแบบปรนยั  ชนิดเลือกตอบ  4 ตวัเลือก จ านวน  15  ขอ้ 

     ค  าสั่ง   จงกากบาท  (X)  ขอ้ท่ีถูกตอ้งเพียงขอ้เดียว  ลงในกระดาษค าตอบ 
 

กระดาษค าตอบ 
 

ข้อ ก ข ค ง 

1     

2     

3     
 
    

  ตอนท่ี  2  เป็นขอ้สอบอตันยั  จ  านวน  1  ขอ้  โดยใหน้กัเรียนอ่านขอ้ความตามท่ีก าหนด 
     ค  าสั่ง  ให้นกัเรียนอ่านขอ้ความท่ีก าหนด (หมายเลข 1, หมายเลข 2 และหมายเลข 3)    
แลว้ขีดเส้นใตใ้จความส าคญั  และน ามาเขียนลงในช่องวา่งท่ีก าหนดให ้
 
 2. เกณฑก์ารใหค้ะแนน 
     ตอนท่ี  1  ขอ้สอบปรนยั  ตอบถูกได ้ 1  คะแนน  ผดิได ้ 0  คะแนน  เตม็  15  คะแนน 
     ตอนท่ี  2  ขอ้สอบอตันยั  ตรวจตามเกณฑก์ารใหค้ะแนน 

 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แบบทดสอบหลังเรียน 
เร่ือง  การเขียนรายงานจากการศึกษาค้นคว้า 

 
ตอนที ่ 1   ค าช้ีแจง   จงกากบาท  (X) ข้อทีถู่กต้องเพยีงข้อเดียว  ลงในกระดาษค าตอบ 

1. ขอ้ใดใหค้  าจ  ากดัความของค าวา่ “รายงาน” ไดช้ดัเจนถูกตอ้ง 
  ก.  เป็นการบนัทึกเร่ืองราวท่ีไดอ่้านมา 
  ข.  เป็นการน าเสนอขอ้มูลท่ีไดฟั้งมา 

ค.  เป็นการรวบรวมขอ้มูลทางอินเทอร์เน็ต 
ง.  เป็นการน าเสนอขอ้มูลท่ีไดร้วบรวมมาในรูปแบบต่าง ๆ  

2. จุดมุ่งหมายโดยทัว่ไปของการเขียนรายงานคน้ควา้คือขอ้ใด 
  ก.  ใหรู้้จกัเรียบเรียงส่ิงท่ีไดค้น้ควา้มา 
  ข.  ใหมี้นิสัยรักการอ่าน และเลือกหนงัสืออ่านไดเ้หมาะสม 
  ค.  ใหรู้้จกัรวบรวม  เรียบเรียง ความรู้ ความคิดแลว้น าเสนออยา่งถูกตอ้ง 

ง.  ใหมี้ทกัษะในการคน้ควา้รวบรวม  และรู้จกัใชแ้หล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ 
3.  ขอ้ใดคือรายงานวชิาการ 

  ก.  การเขียนเรียงความในวนัส าคญั 
  ข.  การคดัลอกขอ้มูลเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง 
  ค.  การเรียบเรียงความคิดแลว้น าเสนอโดยการเขียน 
  ง.  การเรียบเรียงเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงจากการศึกษาคน้ควา้อยา่งเป็นแบบแผน 

4.  การจดัท ารายงานควรท าส่ิงใดก่อนเป็นอนัดบัแรก 
  ก.  การจดัขอ้มูลใหเ้ป็นระเบียบ  ข.  การเลือกหวัขอ้เร่ือง 
  ค.  การวางโครงเร่ือง   ง.  การแยกขอ้มูล 

5.  ส่วนประกอบของรายงานวชิาการแบ่งออกเป็นก่ีส่วน 
  ก.  2  ส่วน    ข.  3  ส่วน 
  ค.  4  ส่วน    ง.  5  ส่วน 

 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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6.  ส่วนประกอบของรายงานขอ้ใดจดัอยูใ่นส่วนตน้ 
  ก.  ปกใน      เน้ือเร่ือง 
  ข.  ปกใน      บรรณานุกรม 
  ค.  ปกนอก    ภาคผนวก 
  ง.  ปกนอก    สารบญั 

7.  ขอ้ใดเรียงล าดบัส่วนประกอบของรายงานไดถู้กตอ้ง 
  ก.  ปกนอก  ปกใน  สารบญั  ค  าน า  เน้ือเร่ือง  ภาคผนวก  บรรณานุกรม 
  ข.  ปกนอก   ค  าน า  ปกใน  สารบญั  เน้ือเร่ือง    ภาคผนวก  บรรณานุกรม 
  ค.  ปกนอก  ปกใน  ค าน า  สารบญั  เน้ือเร่ือง  บรรณานุกรม  ภาคผนวก 
  ง.  ปกนอก  ปกใน  สารบญั  ค  าน า  เน้ือเร่ือง  บรรณานุกรม  ภาคผนวก 

8.  หนา้ใดของรายงานท่ีบอกถึงวตัถุประสงค ์ และกล่าวค าขอบคุณผูท่ี้ช่วยเหลือในการท า
รายงาน 
  ก.  หนา้ช่ือเร่ือง 
  ข.  ภาคผนวก 

ค.  ค  าน า 
ง.  สารบญั 

9.  ขอ้ใดไม่ใช่หลกัการเลือกเร่ืองในการเขียนรายงาน 
  ก.  เลือกเร่ืองท่ีหาขอ้มูลยาก ๆ 
  ข.  เลือกเร่ืองท่ีน่าสนใจในขณะนั้น 

ค.  เลือกเร่ืองท่ีครูมอบหมายใหท้ า 
ง.  เลือกเร่ืองท่ีเก่ียวกบัเน้ือหาวชิาท่ีไดรั้บมอบหมาย 

10.  ขอ้ใดไม่ใช่ขั้นตอนการเขียนรายงานวชิาการ 
  ก.  การเลือกหวัขอ้เร่ือง 
  ข.  การศึกษาคน้ควา้และรวบรวมขอ้มูล 
  ค.  ก าหนดจุดมุ่งหมายและขอบเขตของเร่ือง 
  ง.  ก าหนดค่าใชจ่้ายในการศึกษาคน้ควา้ 
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11.  เม่ือนกัเรียนเลือกเร่ืองท่ีเหมาะสมไดแ้ลว้ขั้นตอนต่อไปควรท าตามขอ้ใด 
  ก.  การก าหนดอุปกรณ์ 
  ข.  การเรียบเรียงรายงานเป็นรูปเล่ม 
  ค.  การศึกษาคน้ควา้และรวบรวมขอ้มูล 
  ง.  ก าหนดวตัถุประสงคแ์ละขอบเขตของเร่ือง 

12.  การน าขอ้มูลมาเรียบเรียงดว้ยส านวนภาษาของตนเองเป็นการบนัทึกแบบใด 
  ก.  บนัทึกแบบสรุปความ 
  ข.  บนัทึกแบบถอดความ 
  ค.  บนัทึกแบบเสริมความ 
  ง.  บนัทึกแบบคดัลอกขอ้ความ 

13.  ขอ้ใดกล่าวผดิ 
  ก.  บรรณานุกรมคือหนงัสืออา้งอิง 
  ข.  หนา้สารบญัตอ้งใส่ไวก่้อนหนา้ค าน า 
  ค.  เน้ือหารายงานจดัอยูใ่นส่วนกลางของรายงาน 
  ง.  ค  าน ากล่าวถึงวตัถุประสงคใ์นการเขียนรายงาน 

14.  ขอ้ใดเขียนบรรณานุกรม (รายการหนงัสืออา้งอิง)ไดถู้กตอ้ง 
  ก.  เบญจา  แสงมลิ.  จ๋อท่องเทีย่ว. พิมพค์ร้ังท่ี 3.  กรุงเทพฯ : 2535. 
  ข.  ราวดี  ปฏิวติัวงศ.์  ล าน า้ของแก้ว.  กรุงเทพฯ : ไทยวฒันาพานิช   
  ค.  แววมยรุา  เหมือนนิล. การอ่านจับใจความ. กรุงเทพฯ : ชมรมเด็ก, 2553. 

 ง.  สุดธิดา  เปล่ียนสายสืบ.  หนูก้องกล้าหาญ. กรุงเทพฯ : เลมอน  พลสั 2003 
จ ากดั. 

15.  การเขียนรายงานเร่ือง  “การเล้ียงสุกร”  ควรก าหนดโครงเร่ืองอยา่งไร 
  ก.  การคดัเลือกพนัธ์ุสุกร  การใหอ้าหารสุกร  การดูแลรักษา 
  ข.  หลกัการเล้ียงสุกร  ปัญหาในการเล้ียงสุกร  การขายสุกร 

 ค.  ความเป็นมาของการเล้ียงสุกรในประเทศไทย  วธีิเล้ียงสุกร  การดูแลรักษา 
ง.  ความส าคญัองการเล้ียงสุกร  ปัญหาในการเล้ียงสุกร  การดูแลรักษา 
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ช่ือ – นามสกุล ...................................................................................ชั้น.................เลขท่ี........... 

 
กระดาษค าตอบ 

 

ข้อ ก ข ค ง 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

 

 

15 
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ตอนที ่ 2   
 
ช่ือ – นามสกุล _____________________________________________ ช้ัน _________เลขที ่___ 
 
 
 
 
ค าช้ีแจง  ให้นักเรียนอ่านข้อความต่อไปนี้   แล้วขีดเส้นใต้ใจความส าคัญ  และน ามาเขียนลงใน
ช่องว่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 

 

ข้อความหมายเลข  1 

 

เศษกระดาษ เศษถุงพลาสติก เศษผกั เศษอาหาร ใบไม ้ซากสัตว ์รวมถึงวตัถุอ่ืนๆ ท่ีมนุษย์ ไม่

ตอ้งการเรียกวา่  ขยะมูลฝอย  ขยะมูลฝอยเกิดจากกิจกรรมในบา้นเรือน โรงงาน โรงเรียน ตลาด ร้านคา้ขา้ง

ถนน บริเวณท่ีมีการก่อสร้าง และทุกแห่งท่ีมีมนุษยอ์ยู ่ เป็นตน้ ในบา้นของเราก็มีขยะมูลฝอย  ถา้เราท้ิงขยะ

เกล่ือนกลาดไม่เป็นท่ีเป็นทาง  บา้นก็จะสกปรก  ขาดความสวยงาม  และความเป็นระเบียบเรียบร้อย เป็นท่ี

รังเกียจแก่ผูพ้บเห็น และยงัมีกล่ินเหมน็ ท่ีก่อใหเ้กิดความร าคาญแก่ผูท่ี้อยูอ่าศยั และบริเวณใกลเ้คียงอีกดว้ย 

 (สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชนฯ / เล่มท่ี ๑๕ / เร่ืองท่ี ๘ ขยะมูลฝอย / ขยะมูลฝอย) 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ช่ือ – นามสกุล _____________________________________________ ช้ัน _________เลขที ่____ 
 

 
 
 
ค าช้ีแจง  ให้นักเรียนอ่านข้อความต่อไปนี้   แล้วขีดเส้นใต้ใจความส าคัญ  และน ามาเขียนลงใน
ช่องว่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
 

ข้อความหมายเลข  2 

 

กองขยะมูลฝอยยงัเป็นแหล่งอาหาร  แหล่งเพาะพนัธ์ุ  และเป็นท่ีหลบซ่อนของสัตว ์ท่ีเป็น
อนัตรายต่อสุขภาพของมนุษย ์ คือ  เป็นพาหะน าโรค  เช่น หนู  แมลงวนั  แมลงสาบและยงุ  ตลอดจน
ส่ิงมีชีวิตท่ี   มองไม่เห็น  คือ  เช้ือโรคต่างๆ อีกดว้ย  การท้ิงขยะมูลฝอยให้เป็นท่ีเป็นทาง  คือ  ท้ิงขยะมูล
ฝอยลงในภาชนะ เช่น  ถงัท่ีมีฝาปิด  ถา้ใชถุ้งพลาสติก  เม่ือเต็มแลว้  ตอ้งผูกปากถุงให้มิดชิด  เพ่ือป้องกนั
กล่ินเหม็น            และป้องกนัไม่ให้สัตวคุ์ย้เข่ีย  ทั้งน้ีจะช่วยป้องกนัความสกปรกและอนัตราย  ท่ีเกิดจาก
ขยะมูลฝอย  เช่น   เศษแกว้บาดเทา้  การเก็บขยะมูลฝอยให้มิดชิด  ท าให้บา้นเมืองของเราสะอาดเป็น
ระเบียบ   สวยงามน่าอยูอ่าศยั 

 (สารานกุรมไทยส าหรับเยาวชนฯ / เลม่ที่ ๑๕ / เร่ืองที่ ๘ ขยะมลูฝอย / ขยะมลูฝอย) 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ช่ือ – นามสกุล ___________________________________________ ช้ัน _________เลขที ่______ 
 
 
 
 
 

ค าช้ีแจง  ให้นักเรียนอ่านข้อความต่อไปนี ้  แล้วขีดเส้นใต้ใจความส าคัญ  และน ามาเขียนลงใน 
                    ช่องว่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
 

ข้อความหมายเลข  3 

 

เม่ือเราเป็นผูท้  าใหเ้กิดขยะมูลฝอยข้ึนมา  เราทุกคนจึงควรช่วยกนัรักษาความสะอาด  ป้องกนั
อนัตรายต่างๆ  ท่ีอาจเกิดข้ึนไดจ้ากขยะมูลฝอย   การท้ิงขยะให้ถูกตอ้ง  คือ  ท้ิงขยะมูลฝอยในภาชนะท่ี
จดัไวส้ าหรับท้ิงขยะมูลฝอย  แลว้จดัการเผาหรือฝังเสีย  ในทอ้งท่ีซ่ึงมีเจา้หนา้ท่ีทางการเก็บขยะมูลฝอย  
เราก็ควรใส่ขยะลงในถุงพลาสติก  ผูกปากให้แน่น  หรือใส่ภาชนะท่ีแข็งแรง  เช่น  ถงัท่ีไม่ร่ัวซึม  มีฝา
ปิดมิดชิด       ไม่ควรใชเ้ข่ง  เพ่ือท่ีพนกังานเก็บขนขยะมูลฝอย   จะไดน้ าไปก าจดัท่ีสถานท่ีก าจดัขยะได้
สะดวก 

 (สารานกุรมไทยส าหรับเยาวชนฯ / เลม่ที่ ๑๕ / เร่ืองที่ ๘ ขยะมลูฝอย / ขยะมลูฝอย) 
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http://kanchanapisek.or.th/kp6/New/sub/book/book.php?book=15&page=main%20
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ช่ือ – นามสกุล _____________________________________________ ช้ัน _________เลขที ่____ 
 
ค าช้ีแจง    ให้นักเรียนเรียบเรียงใจความส าคัญจากข้อความหมายเลข 1 – 3   แล้วน ามาเขียนลง ใน
ช่องว่างทีก่ าหนดให้ซ่ึงเป็นปัญหาของหัวข้อทีจ่ะท าโครงงาน ด้วยส านวนภาษาของนักเรียนเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
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แบบประเมิน 

ความสามารถในการสรุปใจความส าคัญ 

 
 

รายการพฤติกรรม ระดับคุณภาพ 

ดีมาก (3) พอใช้ (2) ควรปรับปรุง (1) 
1. การเขียนเน้ือหาสาระ เขียนเน้ือหาสาระได้

ถูกตอ้งครบทั้ง 3 เร่ือง 
ตรงประเด็นทุกขอ้และ
ไดใ้จความต่อเน่ือง 

เขียนเน้ือหาสาระได้
ถูกตอ้งครบทั้ง 3 เร่ือง 
ตรงประเด็น แต่
ใจความวกวน 

เขียนเน้ือหาสาระ 
ได ้ 2 เร่ือง 

2. การใชภ้าษา ใชภ้าษาเขียนถูกตอ้ง 
ส่ือความหมายชดัเจน  

ใชภ้าษาเขียนถูกตอ้ง  ใชภ้าษาพดูแทน
ภาษาเขียน 

3. อกัขรวธีิ สะกดค าและใช้
เคร่ืองหมายวรรคตอน 
ผดิ 1-2 แห่ง 

สะกดค าและใช้
เคร่ืองหมายวรรคตอน 
ผดิ 3-4  แห่ง 

สะกดค าและใช้
เคร่ืองหมายวรรค
ตอน ผิด 5 แห่งข้ึน
ไป 

4. ความสะอาด ตวัอกัษร อ่านง่าย 
สะอาด เป็นระเบียบ 

ตวัอกัษร อ่านง่าย 
สะอาด ขาดความ 
เป็นระเบียบ 

ตวัอกัษร อ่านยาก 
ไม่สะอาด ไม่เป็น
ระเบียบ 

 
เกณฑ์การคัดสินระดับคุณภาพ 
 
คะแนน    ระดบัคุณภาพ 
9-12   คะแนน  ดีมาก 
6-8   คะแนน  พอใช ้
4-5   คะแนน  ควรปรับปรุง 
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ประวตัิผู้วจัิย 

 
ช่ือ – สกุล   นางสาวอ าภาพร   ระนาฎศิลป์ 
ท่ีอยู ่   127  หมู่ท่ี  7  ต าบลธรรมศาลา   อ าเภอเมืองนครปฐม   

จงัหวดันครปฐม 
ท่ีท างาน    โรงเรียนวดัเกาะวงัไทร  ต าบลถนนขาด  อ าเภอเมืองนครปฐม   

จงัหวดันครปฐม 
 
ประวตัิการศึกษา 
 พ.ศ. 2546  ครุศาสตรบณัฑิต  (ภาษาไทย)  คณะครุศาสตร์  

สถาบนัราชภฏันครปฐม 
 พ.ศ. 2550  ศึกษาต่อระดบั ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต 
    สาขาวชิาการสอนภาษาไทย  ภาควชิาหลกัสูตรและวธีิสอน 
    มหาวทิยาลยัศิลปากร 
 
ประวตัิการท างาน 
 พ.ศ. 2551 – 2554 ครูโรงเรียนวดัธรรมศาลา (หลวงพอ่นอ้ยอุปถมัภ)์ 

ต าบลธรรมศาลา   อ าเภอเมืองนครปฐม  จงัหวดันครปฐม 
 พ.ศ. 2555  ครูโรงเรียนวดัเกาะวงัไทร  
    ต าบลถนนขาด  อ าเภอเมืองนครปฐม  จงัหวดันครปฐม 
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ำนกัหอ

สมุดกลาง
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