หลักสูตรสรางสรรค
โครงงานสืบสานกระบวนการคิด

หลักสูตร

“สรางสรรคโครงงานสืบสานกระบวนการคิด”

Project Based

ประกอบดวย
1. ทักษะที่จําเปนในการทําโครงงาน
2. ความหมาย ประเภทในการทําโครงงาน
3. ขั้นตอนในการทําโครงงาน
3.1 การคิดและเลือกหัวเรื่องในการทําโครงงาน
3.2 การรวบรวบรวมขอมูล
3.3 การจัดทําเคาโครงของโครงงาน
3.4 การลงมือทําโครงงาน
3.5 การเขียนรายงงานโครงงาน
3.6 การนําเสนอผลงาน
ความหมายของโครงงาน

สถาบันพัฒนาครู
คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา

สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงศึกษาธิการ

โครงงานเปนกิจกรรมที่ทําใหไดเรียนรูดวยตนเอง
จากการลงมือปฏิบัติจริงในลักษณะของการศึกษา
สํารวจ คนควา ทดลอง ประดิษฐคิดคน ซึ่งผูเรียน
เป น ผู คิ ด หั ว เรื่ อ ง จั ด หาข อ มู ล ทดลอง สรุ ป ผล
เขียนรายงาน แสดงผลงาน โดยมีครูเปนผูกระตุน
แนะนํา และใหคําปรึกษาอยางใกลชิด

ประเภทของโครงงาน
1.
2.
3.
4.

โครงงานประเภทสํารวจและรวบรวมขอมูล
โครงงานประเททดลอง
โครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ
โครงงานประเภททฤษฎี
ทักษะที่จําเปนในการทําโครงงาน

ประกอบดวยทักษะดังตอไปนี้

กิจกรรมที่ 1.1 ทักษะการสังเกต
กิจกรรมที่ 1.2 ทักษะการวัด
กิจกรรมที่ 1.3 ทักษะการคํานวณ
กิจกรรมที่1.4 ทักษะการหาความสัมพันธ
ระหวาสเปสกับสเปส และสเปส
กับเวลา
กิจกรรมที่ 1.5 ทักษะการจําแนก
กิจกรรมที่ 1.6 ทักษะการจัดกระทํา และสื่อ
ความหมายขอมูล
กิจกรรมที่ 1.7 ทักษะการกําหนดและควบคุมตัวแปร
กิจกรรมที่ 1.8 ทักษะการตั้งสมมติฐาน

ขัน้ ตอนในการทําโครงงาน

การลงมือทําโครงงาน

ขั้น การคิด และเลือกหัวเรื่องในการทํา โครงงาน
สิ่งสํ าคัญ ในขั้ น นี้วิ ท ยากรต องอธิบ ายใหนัก เรีย นเห็ น ถึ ง
ความสําคั ญ ในการทําโครงงานและสามารถยกตัว อยา ง
โครงงานที่นักเรียนทําโดยอธิบายถึงจุดสําคัญของเรื่องที่จะ
ทําใหนักเรียนเห็นถึงปญหาในการทําโครงงาน

การลงมื อทํา โครงงานเมื่อ เก็บ ขอมู ลแล ว ต องเก็บข อมู ล
ให เ ป น ร ะเบี ย บแ ละให เ ก็ บข อ มู ล ให ดี เ พื่ อ ไม ห าย
แลว สามารถนํามาเขีย นรายงานได ประกอบดว ยขอมูล
ดังนี้
1. บันทึกผลการศึกษาคนควา
2. วิเคราะหและสรุปผลการศึกษาคนควา
3. อภิปรายผลการศึกษาคนควา

การรวบรวมขอมูล

การเขียนรายงานโครงงาน

การรวบรวมขอมูลโดยใหนักเรียนศึกษาเอกสารที่
เกี่ยวของจนสามารถที่จะวางแผนในการทํางานหรือการ
ทดลองตอไปใหไดโยที่สําคัญจะมีอาจารยที่ปรึกษาเปนผูให
คําแนะนํา
การจัดทําเคาโครงของโครงงาน ประกอบดวยหัวขอ
ตอไปนี้
1.ชื่อโครงงาน 2.ชื่อสมาชิก 3.ชื่อที่ปรึกษา
4.ที่มาและความสําคัญของโครงงาน
5.จุดประสงคของโครงงาน
6.สมมติฐาน(ถามี)
7. ตัวแปร (ถามี)
8.วิธีดําเนินการ
8.1วัสดุอุปกรณที่ใช
8.2 วิธีดําเนินงาน
9.แผนปฏิบัติงาน
10.ผลที่คาดวาจะไดรับ
11.เอกสารอางอิง

การเขียนรายงานโครงงานประกอบดวยหัวขอ
ตอไปนี้
1.ปก 2.บทคัดยอ 3.คํานํา 4.สารบัญ
5.บทที่ 1 บทนํา
6.บทที่ 2 เอกสารที่เกี่ยวของ
7.บทที่ 3 วิธีดําเนินการ
8.บทที่ 4 ผลการศึกษาคนควา
9.บทที่ 5 สรุปผลการศึกษาคนควา
10.บรรณานุกรม
11.ภาคผนวก

การนําเสนอผลงาน
การนําเสนอผลงาน ใหนําเสนอเปนแผงฟวเจอร
บอรดขนาด 120 X 60 เซนติเมตร และขนาด 60 x60
เซนติเมตร โดยกําหนดหัวขอใหติดแตละแผน

ตัวอยางบทคัดยอ
โครงงานการสํารวจหนวยการวัดในหนาหนังสือพิมพรายวัน
เปนโครงงานคณิตศาสตรโครงงานนี้มีจุดประสงคเพื่อสํารวจหนวย

การวัด ในหนั งสื อพิ มพ รายวั นซึ่ ง มี วิธี การดํ าเนิ นการดัง นี้ จั ด หา
หนั ง สื อ พิ ม พ ร ายวั น จํ า นวน 2 ฉบั บ สํ า รวจหน ว ยการวั ด
ในหนั ง สื อพิ มพ รายวั นทั้ ง 2 ฉบั บ นํ า ข อมู ล ที่ ได มาจั ด กระทํ า
โดยการแยกหมวดหมูตามระบบการวัด แยกแตละฉบับ เรียบเรียง
ขอมูลในรูปตารางและแผนภูมิแ ทงแยกแตละฉบับ จัดทํารูปเล ม
รายงาน จัด ทําแผงโครงงาน และนํ าเสนอผลงาน ผลการศึ กษา
คนควา พบวา มีการใชหนวยการวัดความยาว หนวยการวัดพื้นที่
หน ว ยการวั ด ปริ ม าตรและน้ํ า หนั ก และหน ว ยการวั ด เวลา
ในหนั งสื อพิ มพ ทั้ง สองฉบับ มี การใช หน วยการวั ดความยาว 52
ครั้ง หนวยการวัดพื้นที่ 43 ครั้ง หนวยการวัดปริมาตรและน้ําหนัก
22 ครั้ง และหนวยการวัดเวลา 197 ครั้ง และเห็นไดวามีการใช
หนวยการวัดเวลามากที่สุด คือ 197 ครั้ง คิดเปนรอยละ 62.74
ใชหนวยวัดความยาวมากเปนลําดับที่สอง คือ 52 ครั้ง คิดเปนรอย
ละ 16.56 ใช หนว ยวัดพื้ นที่มากเป นลํา ดับที่ส าม คือ 43 ครั้ ง
คิดเปนรอยละ 13.69 และมีการใชหนวยวัดปริมาตรและน้ําหนัก
นอยที่สุด คือ 22 ครั้งคิดเปนรอยละ 7.01 สรุปการสํารวจหนวย
การวัดหนังสือพิมพรายวัน หนวยการวัดเวลา คิดเปนรอยละ 62.74
มากที่ สุด และหน วยการวั ด ปริม าตรและน้ํ าหนั ก คิ ดเป นร อยละ 7.0
นอยที่สุด
อางอิง
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