
จัดทําโดย นางพิชญดา  จรูญฉาย (08  1548  3833)  ครูประจําวิชาหลักการตลาด 

แผนกวิชาบริหารธุรกิจ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ 

 ตามพระราชบัญญัตกิารศกึษาแหงชาติ  พทุธศกัราช 2542
มุงเนน ใหสอนโดยยดึผูเรยีนเปนสาํคญั  งานวจัิยเล็กๆ  สําหรบันกัศกึษา  เปนการแกปญหา

หรอืขอสงสัย   หาคําตอบโดยใชกระบวนการทาง 
วทิยาศาสตร  หากเนือ้หาหรอืขอสงสัยเปนไปตาม
กลุมสาระการเรียนรูใด  ก็จะเรยีกวาโครงงานในกลุม
สาระการเรยีนรูนัน้ๆ  

 การจดัทาํโครงงานแตละกลุมสาระการเรยีนรู  นักเรยีนไดรบัความรูดาน
ภาษาไทยจากการเขียน  การอาน  การฟง  การด ู การพูด  สามารถบูรณาการกับ
กลุมสาระอืน่ๆ

โครงงาน

คณติศาสตรและสถิติคณติศาสตรและสถิติ ภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสารภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสาร

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

สังคมศกึษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม

สังคมศกึษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม

ศลิปะ

ภาษาไทยภาษาไทย

การบญัชเีบ้ืองตนการบัญชเีบือ้งตน

เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ

ภมูปิญญาทองถิน่ภมูปิญญาทองถิน่

เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผลติภณัฑพชืและสัตวผลติภณัฑพชืและสัตว

 การเรียนรูโดยใชโครงงานการเรียนรูโดยใชโครงงาน    เปนรูปแบบการสอนทีเ่นนผูเรียนเปนสาํคญัเปนรูปแบบการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสาํคญั

 ฝกกระบวนการคิด

 ฝกการทํางานอยางมรีะบบโดยการใชกระบวนการกลุม

 ผูเรียนมโีอกาสไดเลอืกศึกษาในเร่ืองท่ีตนเองสนใจ

 ไดฝกคิดวางแผนและการทํางานรวมกนัอยางตอเนือ่ง

 คนหาคําตอบทีต่องการดวยตนเอง

ฝกกระบวนการคิด

 ฝกการทํางานอยางมรีะบบโดยการใชกระบวนการกลุม

 ผูเรียนมโีอกาสไดเลอืกศึกษาในเร่ืองท่ีตนเองสนใจ

 ไดฝกคิดวางแผนและการทํางานรวมกนัอยางตอเนือ่ง

 คนหาคําตอบทีต่องการดวยตนเอง

 เลือกเร่ืองท่ีนาสนใจ
 เตรียมไปหาแหลงความรู

 เขาสูการวางแผนกอน
 ทําตามข้ันตอนอยางสนกุสนาน
 เขียนรายงานอยางมัน่ใจ
 นาํเสนองานไดเหมาะสม
 การวัดผลประเมินผล

ขัน้ตอนที่ขัน้ตอนที ่ 11   เลือกเรือ่งทีน่าสนใจเลือกเรือ่งทีน่าสนใจ

ผูเรียนจะตองเลือกศกึษาเร่ืองท่ีสนใจ  โดยครูจะตองคอย
ก ะตุนหรือจัดกิจกรรมเราใหผูเรียนคิดเรือ่งท่ีจะทําดวยความ
พอใจ  หัวขอของโครงงานอาจไดจากปญหา  คําถาม  หรือ
ค ามอยากรูอยากเห็นในเร่ืองตางๆ  ของผูเรยีน  หวัขอของ
โ รงงานควรเปนเรือ่งท่ีเฉพาะเจาะจงและชัดเจนวา  ทําอะไร  
ค รเนนเรือ่งท่ีอยูใกลตวัและเกิดประโยชน
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ข้ันตอนท่ีข้ันตอนที ่ 11 ((ตอตอ))

 รวบรวมขอมลูการตัง้ช่ือเพือ่นในหองเรยีน

 รวบรวมขอมลูอาชพีของผูปกครองในชมุชน

 สาํรวจวธิกีารทํางานตาง  ๆภายในบาน

วิธกีารทดลอง  ยาสระผมจากสมนุไพร

 เครือ่งเลนจากเศษวัสดุ

ขัน้ตอนท่ีขัน้ตอนที ่ 22 เตรยีมไปหาแหลงความรูเตรยีมไปหาแหลงความรู

 ครูผูสอนจะตองเตรียมหรือชีแ้นะแหลงความรูตางๆ  
ผูเรียนจะตองใชการศกึษาคนควาหาคาํตอบจากเร่ืองท่ีสนใจ
หรือสงสยั  อาจเปนประเภทเอกสาร หรือผูรู  สือ่ตางๆ   ให
ผูเรียนเหน็ชองทางหรอืแนวทางกวาง    วาทาํอะไร   ทาํ
อยางไร   ใชวัสดอุปุกรณ (ทรัพยากรอะไร) เพ่ืออะไร ฯลฯ

ข้ันตอนท่ีข้ันตอนท่ี  33 เขาสูการวางแผนกอนเขาสูการวางแผนกอน  
((การออกแบบการทํางานการออกแบบการทํางาน))

 ผูเรยีนไดกาํหนดแนวทาง  และแหลงเรยีนรูตาง  ๆ
ลวจงึใหเริม่วางแผนการดาํเนินงานวา  จะทํา
ะไรบาง  ทําอยางไร  และทําอะไร  กอน / หลัง  โดย
ยีนเปน  เคาโครงของโครงงานมีหัวขอดังน้ี

แ 
อ 
เข 

ขัน้ตอนที่ขัน้ตอนที ่ 33 ((ตอตอ))

 ช่ือโครงงาน
 คณะผูจัดทํา
 ท่ีปรึกษาของโครงงาน
 ระยะเวลาในการจัดทําโครงงาน
 เหตุผลท่ีจัดทํา
 วัตถุประสงคในการจัดทําโครงงาน
 ข้ันตอนในการจัดทํา
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ
เอกสารและแหลงความรูท่ีใชในการศึกษา

 ข้ันตอนท่ีข้ันตอนท่ี  44 ทําตามข้ันตอนอยางสนุกสนานทําตามข้ันตอนอยางสนุกสนาน
((ลงมอืปฏิบติัลงมอืปฏิบัติ//การทําโครงงานการทําโครงงาน))

 เม่ือจัดทําเคาโครงงานซ่ึงเปนการวางแผน 
การทํางานเสร็จแลว  ผูเรียนเร่ิมปฏิบัติกิจกรรมท่ี
กําหนดไวของแตละกลุม

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



จัดทําโดย นางพิชญดา  จรูญฉาย (08  1548  3833)  ครูประจําวิชาหลักการตลาด 

แผนกวิชาบริหารธุรกิจ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ 

ขัน้ตอนท่ีขัน้ตอนท่ี  44 ((ตอตอ))

 แบงงานกนัอยางเปนระบบ

 รวมกนัคดิวิเคราะห   และคดิแกปญหาเฉพาะหนา

 รวมอภิปรายแสดงความคดิเห็น

 ทกุคนไดรบัประสบการณตรง  เรยีนรูดวยตนเอง

 จดบนัทกึขอมูลเปนระยะวาไดรบัขอมลูอะไรบาง

 นาํมาประมวลเปนองคความรูรวมของกลุม/สรปุผล

ขัน้ตอนที่ขัน้ตอนที ่ 55 เขยีนรายงานอยางมัน่ใจเขยีนรายงานอยางมัน่ใจ

 การเขียนรายงานโครงงาน  เปนการเสนอผลงาน
ทีนั่กศกึษาไดศกึษา  คนความาโดยตลอดจนงาน
เสร็จสมบรูณ  มีหวัขอการรายงานดังน้ี

ขัน้ตอนที่ขัน้ตอนที ่ 55 ((ตอตอ))

หวัขอการเขยีนรายงานโครงงาน  ดังน้ี

1. ชือ่โครงงาน

2. ชือ่ผูจดัทาํโครงงาน / วิทยาลัย / พ.ศ. ทีจ่ดัทาํ

3. ชือ่ครทูีป่รกึษา

4. บทคดัยอ (บอกเคาโครงงานอยางยอ  ๆประกอบดวย

เรือ่ง / วัตถุประสงค / วิธีศึกษา / สรปุผล

หวัขอการเขยีนรายงานโครงงาน  (ตอ)

5. กติติกรรมประกาศ (แสดงความขอบคณุบุคคล
หนวยงานทีใ่หความชวยเหลือ)

6. ทีม่าและความสําคญัของโครงงาน

7. วัตถุประสงคของการศกึษาคนควา

8.  สมมุตฐิานของการศกึษาคนควา

หวัขอการเขยีนรายงานโครงงาน  (ตอ)

9. วิธีการดาํเนนิการ

10. ผลการศกึษาคนควา

11. สรปุผลและอภิปรายผล

12. ประโยชน / ขอเสนอแนะ

13. เอกสารอางอิง / แหลงความรู

ขัน้ตอนท่ีขัน้ตอนท่ี  66 นาํเสนองานไดเหมาะสมนาํเสนองานไดเหมาะสม

 การนาํเสนอโครงงานเปนขัน้ตอนทีส่าํคญั  เพราะ
สะทอนการทํางานของนกัศกึษา  ความรูความเขาใจ
เก่ียวกับเร่ืองทีท่าํ  การตอบขอซกัถาม  บุคลิกภาพ  
ทาทาง  วาจา  ไหวพรบิปฏภิาณ นกัศกึษา ควรไดรับการ
ฝกบุคลิกภาพในการนาํเสนอใหมคีวามม่ันใจ  และฝก
นกัศึกษา ใหเปนผูฟง ทีดี่  มมีารยาทในการฟง / พูด

ขัน้ตอนท่ีขัน้ตอนท่ี  66 ((ตอตอ))
 เปนการเผยแพรผลงาน  กิจกรรมนีจ้ะสงเสรมิให 

นกัศึกษา มคีวามกลาแสดงออก  เช่ือม่ันในผลงาน  
ตอบขอ    ซกัถามของผูสนใจได 
การแสดงผลงานโครงงาน

 บรรยายประกอบแผงโครงงาน / จัดนทิรรศการ

 นาํเสนอโดยใชโปรแกรม  Powerpoint

 นาํเสนอโดยสราง Webpage

ขัน้ตอนท่ีขัน้ตอนท่ี  77 การวัดผลประเมินผลการวัดผลประเมินผล

 ประเมนิผลการทาํงาน  โดยสงัเกตพฤติกรรม
ระหวางการทํางาน  วัดผลดานความรู   โดยการ
ซกัถาม  นกัศกึษา ไดมกีารประเมินตนเอง

 ประเมนิโดยเพือ่น  ๆ ครู  และผูผลิตสนิคา OTOP

 ผูเรียนไดประสบการณตรงทีส่อดคลองกับชวิีตจริง

 ผูเรียนไดลงมอืปฏบัิติจนคนพบความสามารถ
 ความถนดัและวิธีการเรียนรูของตนเอง

 ผูเรียนไดแลกเปล่ียนการเรียนรูจากกลุม

 ผูเรียนไดฝกทักษะการคดิ  การแกปญหาเฉพาะหนา

ผลท่ีไดรับจากโครงงานผลท่ีไดรับจากโครงงาน  

ผลท่ีไดรับจากโครงงานผลท่ีไดรับจากโครงงาน  ((ตอตอ))

 ผูเรยีนไดทาํกิจกรรมตามความสามารถ  ความถนดั
 ความสนใจ   และทาํอยางมีความสุข

 ผูเรียนไดรับการปลูกฝง  สัง่สมคณุธรรม  จริยธรรม
และคานยิมอยางตอเนือ่ง

 ผูเรียนไดศกึษา  คนควา  รวบรวมขอมูล  ทดลองหา
 ความรู  และสรางองคความรูไดดวยตนเอง

ผลท่ีไดรับจากโครงงานผลท่ีไดรบัจากโครงงาน  ((ตอตอ))

 ผูเรียนไดฝกทกัษะท่ีจําเปนสาํหรบัการดาํรงชีวิต  เชน

 ทักษะการทาํงาน การอยูรวมกันกับผูอ่ืน  การตดัสนิใจ

 ความมปีระชาธิปไตย ความรบัผดิชอบ ฯลฯ 

ผูเรยีนไดประเมนิและปรบัปรุงตนเองอยูตลอดเวลา

จากวิทยากรจากวิทยากร  

นางพชิญดา    จรญูฉาย (08  1548  3833)  คณะบริหารธุรกจิ          
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรสีะเกษ

 
 


