
แนวทางการดําเนินการโครงงานบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสะเตม็ศึกษา ปการศกึษา 2557 

- กลุมบริหารวิชาการ  โรงเรียนโยธินบูรณะ - 
 

           เพื่อใหการดําเนินการโครงงานบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสะเต็มศึกษา ปการศึกษา 2557

เปนไปอยางถูกตอง สอดคลองกับหลักการทั้ง 2 ประการขางตน จึงไดกําหนดแนวทางการดําเนินการโครงงานฯ  

ในลําดับขั้นตอนที่ควรจะเปน เพื่อเสริมสรางทักษะกระบวนการทําโครงงานอยางเปนระบบ โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
 

ขั้นที่ 1   นักเรียนจัดกลุมใหมีจํานวนสมาชิก 10 – 15 คน จากนั้นบันทึกรายชื่อสมาชิกกลุมพรอมกับกําหนด 

หนาที่ความรับผิดชอบของสมาชิกทุกคนภายในกลุม ทั้งนี้มีตําแหนงสําคัญ 6 ตําแหนงในกลุม คือ 

1.   หัวหนา   4.  ประสานงาน 

2.   รองหัวหนา   5.  สวัสดิการ 

3.   เลขานุการ   6.  เหรัญญิก 

 หลังจากดําเนินการจัดกลุมและแบงหนาที่ความรับผิดชอบภายในกลุมเรียบรอยแลว 

 ใหเลขานุการกลุม/สมาชิกกลุม บันทึก แบบ คบ.1 แบบเสนอรายชื่อกลุมจัดทําโครงงาน 

 เสร็จแลวนําสง ครูที่ปรึกษา ใหความเห็นและลงนาม 
 

ขั้นที่ 2 สมาชิกภายในกลุมรวมกันกําหนดหัวขอโครงงานโดยพิจารณาจากสภาพปญหาที่เผชิญอยูในปจจุบัน 

วาเปนอยางไรบาง และจะสามารถนําความรูทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี  

หรือภูมิปญญาเขาไปใชในการแกปญหาไดหรือไม อยางไร  โดยใหนักเรียนใชเครื่องมือตอไปนี้ชวยคิด 

พรอมกับบันทึกไวเปนหลักฐานการคิด แสดงถึงความมีเหตุผลบนเงื่อนไขความรูและคุณธรรม  ไดแก 

  (1) แบบ คบ.3  คําถามที่ 1.1 ทําโครงงานเรื่องอะไร  และ คําถามที่ 1.2 ทําไมจึงทําโครงงานนี้ 

  (2) แบบ คบ.4  ตอนท่ี 1 ระบุปญหา (Identify a Challenge) 

  เมื่อกลุมของนักเรียนไดหัวขอโครงงานที่ผานการคิดมาเปนอยางดีแลว ใหแตละกลุมนําแจงหัวหนาหอง 

  จากนั้น หัวหนาหองรวบรวมหัวขอ บันทึกลงในแบบ คบ.2 แบบเสนอรายชื่อหัวขอโครงงาน 

   เมื่อรวบรวมไดครบถวนแลว หัวหนาหองนําสงครูที่ปรึกษา 
 

ขั้นที่ 3 ใหนักเรียนใชเครื่องมือ  แบบ คบ.3  ถามกลุมของตนเอง ดวยคําถามตอไปนี้ 

   คําถามที่ 2.1 มีความรูเรื่องที่จะทําเพียงพอหรือไม  และ  

           คําถามที่ 2.2 ตองศึกษาหาความรูเรื่องอะไรเพิ่มเติมบาง 

จากนั้นดําเนินการคนควาหาความรูที่เกี่ยวของโครงงาน ทั้งความรูเกี่ยวกับวัสดุที่ใช  กระบวนการ ฯลฯ 

  ซึ่งสอดคลองกับกลุมสาระฯ ตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่ง วิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี 

  นักเรียนจะตองคนควาอยางมีเหตุผล โดยเลือกประเด็น/เนื้อหาที่เปนประโยชนตอโครงงานของกลุม 

  คนควาหาความรูมาใหเพียงพอ ที่จะนํามาใชตัดสินใจวางแผนการดําเนินเพื่อสรางภูมิคุมกันการดําเนินงาน 

              เพื่อไมใหเสี่ยงตอความลมเหลวในขั้นตอไป  เมื่อนักเรียนสืบคนแลว บันทึกผลการสืบคนโดยยอ  

              ลงใน แบบ คบ.4 ตอนที่ 2 คนหาแนวคิดที่เก่ียวของ (Explore Ideas) พรอมกับบันทึกบรรณานุกรมไว 



ขั้นที่ 4 วางแผนการดําเนินการทําโครงงาน โดยใชเครื่องมือ แบบ คบ.4   

ตอนที่ 3 วางแผนและพัฒนา (Plan and Develop) และตอนที่ 4 ในสวนของการทดสอบ (Test) 

ชวยคิดในประเด็นตางๆ ดังตอไปนี้  

1. วัสดุอุปกรณ    2. ขั้นตอนการดําเนินงาน    3. ภาพรางลักษณะของตนแบบ (Prototype)  และ  

4. นักเรียนจะทดสอบผลงานตนแบบที่ไดจากการวางแผนและพัฒนาอยางไร 

เมื่อนักเรียนแตละกลุมวางแผนการดําเนินการทําโครงงาน ใหนักเรียนกลับมาพิจารณาอีกครั้ง 

ดวยหลักความพอประมาณ ใชความมีเหตุผล และสรางภูมิคุมกันในการดําเนินงาน  

โดยใชคําถามใน แบบ คบ. 3 เปนเครื่องมือชวยคิด พรอมกับบันทึกคําตอบลงในแบบ คบ.3 ดังนี้ 

   3.1 มีความพรอมดานตาง ๆ ที่จะทําเรื่องนี้ อยางไรบาง เชน คน ความรู วัสดุ อุปกรณ  เวลา เงิน สถานที ่

   3.2 มีความเปนไปไดท่ีจะทําเรื่องนี ้มาก – นอย เพียงไร (ก่ีเปอรเซ็นต) 

   4.1 จะทําใหพอดี พอเหมาะ กับกลุม / ความรูความสามารถ / เวลา ไดอยางไร 

   4.2 จะเตรียมการอยางไรบางเพ่ือนําไปสูความสําเร็จ และปองกันความลมเหลว 

   5.1 ทําอยางไรบางโครงงานจึงจะสําเร็จ 

จากนั้นนักเรียนนําขอมูลใน ขั้นที่ 1 – 4 ไปดําเนินการจัดทําเคาโครงโครงงาน ตามแบบ คบ.5 

นําไปใหครูที่ปรึกษาโครงงานพิจารณาพรอมลงนาม 

 

ขั้นที่ 5 หลังจากเคาโครงโครงงานผานการพิจารณา และวัสดุอุปกรณรวมถึงขั้นตอนมีความเปนไปไดที่จะ 

  ดําเนินการทําโครงงาน ใหนักเรียนแตละกลุมแบงหนาที่ความรับผิดชอบและรวมมือกันทํางาน 

  ตามข้ันตอนท่ีกําหนด จนบรรลุเปาหมายที่ตั้งไว นักเรียนจะไดชิ้นงาน/กระบวนการ  

  จากนั้น นําชิ้นงานที่ทําสําเร็จ/กระบวนการที่ออกแบบไวดีแลว นํามาทดสอบตามขั้นตอนที่กําหนด 

  ทั้งการทดสอบประสิทธิภาพตามกระบวนการทางวิทยาศาสตรและการประเมินความพึงพอใจ 

  พรอมกับบันทึกผลการทดสอบไว   

ทั้งนี้ เมื่อมอบหมายใหสมาชิกดําเนินการใดๆ เกี่ยวกับโครงงาน ใหแตละกลุมบันทึกพฤติกรรม 

การทํางานของสมาชิกแตละคน โดยใชแบบ คบ.6  แบบบันทึกการปฏิบัติกิจกรรมโครงงาน 

 

ขั้นที ่6 นักเรียนนําผลการทดสอบในขั้นที่ 5 มาวิเคราะห สังเคราะห ตามระเบียบวิธีที่ไดกําหนดไว  

  หลังจากประมวลผลการทดสอบเสร็จแลวใหนักเรียนทบทวนการดําเนินงานของตนเอง  

  โดยบันทึกลงใน แบบ คบ.4 ตอนที่ 4 ในสวนของการประเมินผล (Evaluate)    

  และตอบคําถามใน แบบ คบ.3 ในคําถามตอไปนี้ 

   6.1 ในการทําโครงงานสิ่งที่คิดวาจะทําไดดี มีอะไรบาง 

   6.2 ในการทําโครงงานสิ่งที่คิดวาจะทําไดไมดี มีอะไรบาง จะแกไขอยางไร 

   7.1 ไดประโยชนอะไรบางจาก การคิดวิเคราะห เพื่อเลือกหัวขอโครงงาน  

   7.2 เศรษฐกิจพอเพียง จะชวยใหนักเรียน ทําโครงงานไดสําเร็จอยางไรบาง 



ขั้นที่ 7 นักเรียนนําขอมูลจากขั้นที่ 1 – 6 มาเรียบเรียงเปนรุปแบบรายงานโครงงาน 5 บท ซึ่งสามารถบงชี้ 

แหลงที่มาของขอมูลในแตละสวนไดดังนี้ 

     -  บทที่ 1 บทนํา  เรียบเรียงไดจากขอมูลในชั้นที่ 2 และเคาโครงโครงงาน (คบ.5) 

     -  บทที่ 2 เอกสารที่เกี่ยวของ  เรียบเรียงไดจากขอมูลในขั้นที่ 3 

     -  บทที่ 3 วิธีการดําเนินการ  เรียบเรียงไดจากขอมูลในขั้นที่ 4 และเคาโครงโครงงาน (คบ.5) 

     -  บทที่ 4 ผลการดําเนินการ  เรียบเรียงไดจากขอมูลในขั้นที่ 5   

        (ถาเปนขอมูลตัวเลข / เชิงสถิติ ควรใหขอมูลอยูในรูปแบบแผนภูมิ / ตาราง) 

     -  บทที่ 5 บทสรุป เรียบเรียงไดจากขอมูลในขั้นที่ 6 

     -  บรรณานุกรม  รวบรวมจากการเรียบเรียงบทที่ 2 เอกสารที่เกี่ยวของ 

     -  ภาคผนวก ใหนักเรียนแตละกลุมรวบรวมแบบ คบ. ทุกชุดเขาไวดวยกันตามลําดับในภาคผนวก 

     -  สวนนํา ไดแก ปกนอก ปกใน บทคัดยอ กิตติกรรมประกาศ และสารบัญ ใหนักเรียนดําเนินการ 

                    ตามแบบที่กําหนด / แบบที่เหมาะสม 

 

ขั้นที่ 8 นักเรียนเตรียมการนําเสนอผลลัพธ โดยจัดเตรียม 

   1. ปายนิเทศ / โปสเตอร ขนาด ความกวาง 90 ซม. ความสูง 110 ซม.  

   2. แผนพับตามรูปแบบที่กําหนด / ตามแบบที่เหมาะสม 

   3. ชิ้นงาน / วัสดุอุปกรณ  ที่เปนของจริง เพื่อประกอบการพูด/การสาธิต 

การจัดวางสิ่งของตอหนึ่งกลุมใชพื้นที่ไมเกิน 2 โตะนักเรียน   

จากนั้นนักเรียนเตรียมการฝกซอมการพูดนําเสนอ โดยใชแบบประเมินตนเอง ในแบบ คบ.4  

ตอนที่ 5 นําเสนอผลลัพธ (Present the Solution)   ทั้งนี้นักเรียนควรเตรียมการนําเสนอไว 

2 รูปแบบ คือ  แบบ 1 นาที สําหรับรายงานแขกผูมาเยี่ยมชม และแบบ 5 นาที สําหรับกรรมการประเมิน 

 

ขั้นที่ 9 นักเรียนนําของมาจัดวางและดําเนินการนําเสนอโครงงานจริงในวันที่ 20 มกราคม 2557   

  ทั้งนี้ หัวหนากลุมรับผิดชอบนําแบบประเมินโครงงาน หรือ แบบ คบ.7  ไปใหบุคคลตางๆ ประเมินดังนี้ 

  ตอนที ่1  การประเมิน Input  (10 คะแนน)  ครูที่ปรึกษาหองเปนผูประเมิน 

  ตอนที่ 2  การประเมิน Process (30 คะแนน) ครทูี่ปรึกษาโครงงานเปนผูประเมิน 

  ตอนที่ 3  การประเมิน Output (60 คะแนน)  กรรมการประเมินโครงงานเปนผูประเมิน 

 

ขั้นที่ 10 หัวหนากลุมแตละกลุมประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุมของสมาชิกแตละคนในแบบ คบ.8 

  จากนั้นแตละกลุมนําแบบ คบ.9 ใหครูที่ปรึกษาหอง / ครูที่ปรึกษาโครงงาน เปนผูประเมิน 

 

หากนักเรียนสามารถดําเนินการในแตละขั้นตามลําดับขางตนนี้ก็สามารถเชื่อม่ันไดวาโครงงานจะประสบ

ความสําเร็จอยางแนนอน และยังไดพัฒนาการคิดตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและกระบวนการสะเต็มศึกษา 


