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เป้าหมายร่วมกันของการทําโครงงาน 
  

ในการที่ผู้เรียนจะสามารถทําโครงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพน้ันสิ่งแรกที่ผู้เรียนจะต้องทราบและทํา
ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งคือจุดมุ่งหมายของกระบวนวิชาทั้งหมดของโครงงาน ไม่ว่าจะเป็นโครงงานในสาขาวิชา
ใดก็จะมีเป้าหมายร่วมกันคือ สร้างผู้เรียนที่มีคามสามารถในการตั้งประเด็นคําถาม/สมมติฐาน อย่างมีเหตุผล 
(hypothesis formulation) สืบค้นความรู้จากแหล่งเรียนรู้และสารสนเทศหรือจากการปฏิบัติทดลอง 
(searching for information) สรุปองค์ความรู้ (knowledge formation) สื่อสารและนําเสนออย่างมี
ประสิทธิภาพ (effective communication) และนําความรู้ไปใช้บริการสังคม ซึ่งโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
ได้กําหนดให้มีการเรียนการสอนในรายวิชาโครงงานดังต่อไปน้ี 

 
ว20201 โครงงานวทิยาศาสตร์ 1  
 

คําอธบิายรายวิชา 
ศึกษาวิเคราะห์คําถามนําไปสู่การสํารวจตรวจสอบค้นคว้าเพ่ิมเติมจากแหล่งความรู้ต่างๆ โดยใช้

กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสํารวจตรวจสอบเพ่ือให้เกิดความรู้ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่ง
ที่เรียนรู้ ความสามารถในการตัดสินใจ นําความรู้ไปใช้ในชีวิตประจําวัน มีจริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่
เหมาะสม 

ผลการเรียนรู้ 
1. ต้ังประเด็นคําถามในเรื่องที่ตนสนใจโดยเร่ิมจากตัวเองเช่ือมโยงกับชุมชน ท้องถิ่น ประเทศ 

ต้ังสมมติฐานและให้เหตุผล โดยใช้ความรู้เก่ียวกับวิทยาศาสตร์ 
2. ศึกษาค้นคว้า แสวงหาความรู้เก่ียวกับสมมติฐานที่ต้ังไว้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ออกแบบ 

วางแผน รวบรวมข้อมูล โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
3. ใช้กระบวนการกลุ่มในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยใช้ความรู้เก่ียวกับวิทยาศาสตร์ เพ่ือให้ได้

ข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์ทํางานบรรลุตามเป้าหมายภายในกรอบการดําเนินงานที่กําหนด โดย
การดูแล กํากับ และช่วยเหลือของครูอย่างต่อเน่ือง 

4. วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการที่ เหมาะสม สังเคราะห์และสรุปองค์ความรู้ อภิปรายและ
เปรียบเทียบเช่ือมโยงความรู้ 

5. เสนอแนวคิดวิธีการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 
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6. เรียบเรียงและถ่ายทอดความคิดอย่างชัดเจนเป็นระบบ นําเสนอในรูปแบบเด่ียวโดบใช้ประกอบ
หลากหลาย เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าเชิงวิชาการ ความยาว 2,500 คํา อ้างอิงแหล่งความรู้
ที่เช่ือถือได้อย่างหลากหลาย เผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะ 

 
ว20202 โครงงานวทิยาศาสตร์ 2  
 

คําอธบิายรายวิชา 
ศึกษาวิเคราะห์คําถามนําไปสู่การสํารวจตรวจสอบค้นคว้าเพ่ิมเติมจากแหล่งความรู้ต่างๆ โดยใช้

กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสํารวจตรวจสอบเพ่ือให้เกิดความรู้ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่ง
ที่เรียนรู้ ความสามารถในการตัดสินใจ นําความรู้ไปใช้ในชีวิตประจําวัน มีจริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่
เหมาะสม 

ผลการเรียนรู้ 
1. ใช้กระบวนการกลุ่มในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยใช้ความรู้เก่ียวกับวิทยาศาสตร์ เพ่ือให้ได้

ข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์ทํางานบรรลุตามเป้าหมายภายในกรอบการดําเนินงานที่กําหนด โดย
การดูแล กํากับ และช่วยเหลือของครูอย่างต่อเน่ือง 

2. วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการที่ เหมาะสม สังเคราะห์และสรุปองค์ความรู้ อภิปรายและ
เปรียบเทียบเช่ือมโยงความรู้ 

3. เสนอแนวคิดวิธีการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 
4. เรียบเรียงและถ่ายทอดความคิดอย่างชัดเจนเป็นระบบ นําเสนอในรูปแบบเด่ียวโดบใช้ประกอบ

หลากหลาย เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าเชิงวิชาการ ความยาว 2,500 คํา อ้างอิงแหล่งความรู้
ที่เช่ือถือได้อย่างหลากหลาย เผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะ 

5. นําความรู้ไปประยุกต์ สร้างสรรค์ประโยชน์ต่อโรงเรียนและชุมชน เผยแพร่ความรู้และ
ประสบการณ์ที่ได้จากการลงมือปฏิบัติเพ่ือประโยชน์ต่อโรงเรียนและชุมชน 

  



wd 
 

 

คูมือการทาํโครงงาน โรงเรยีนศรีสะเกษวิทยาลัย  

หนา 3

ว20203 โครงงานวทิยาศาสตร์ 3  
 

คําอธบิายรายวิชา 
ศึกษาวิเคราะห์คําถามนําไปสู่การสํารวจตรวจสอบค้นคว้าเพ่ิมเติมจากแหล่งความรู้ต่างๆ โดยใช้

กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสํารวจตรวจสอบเพ่ือให้เกิดความรู้ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่ง
ที่เรียนรู้ ความสามารถในการตัดสินใจ นําความรู้ไปใช้ในชีวิตประจําวัน มีจริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่
เหมาะสม 

ผลการเรียนรู้ 
1. ต้ังประเด็นคําถามในเรื่องที่ตนสนใจโดยเร่ิมจากตัวเองเช่ือมโยงกับชุมชน ท้องถิ่น ประเทศ 

ต้ังสมมติฐานและให้เหตุผล โดยใช้ความรู้เก่ียวกับวิทยาศาสตร์ 
2. ศึกษาค้นคว้า แสวงหาความรู้เก่ียวกับสมมติฐานที่ต้ังไว้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ออกแบบ 

วางแผน รวบรวมข้อมูล โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
3. ใช้กระบวนการกลุ่มในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยใช้ความรู้เก่ียวกับวิทยาศาสตร์ เพ่ือให้ได้

ข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์ทํางานบรรลุตามเป้าหมายภายในกรอบการดําเนินงานที่กําหนด โดย
การดูแล กํากับ และช่วยเหลือของครูอย่างต่อเน่ือง 

4. วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการที่ เหมาะสม สังเคราะห์และสรุปองค์ความรู้ อภิปรายและ
เปรียบเทียบเช่ือมโยงความรู้ 

5. เสนอแนวคิดวิธีการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 
6. เรียบเรียงและถ่ายทอดความคิดอย่างชัดเจนเป็นระบบ นําเสนอในรูปแบบเด่ียวโดบใช้ประกอบ

หลากหลาย เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าเชิงวิชาการ ความยาว 2,500 คํา อ้างอิงแหล่งความรู้
ที่เช่ือถือได้อย่างหลากหลาย เผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะ 
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ว20204 โครงงานวทิยาศาสตร์ 4  
 

คําอธบิายรายวิชา 
ศึกษาวิเคราะห์คําถามนําไปสู่การสํารวจตรวจสอบค้นคว้าเพ่ิมเติมจากแหล่งความรู้ต่างๆ โดยใช้

กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสํารวจตรวจสอบเพ่ือให้เกิดความรู้ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่ง
ที่เรียนรู้ ความสามารถในการตัดสินใจ นําความรู้ไปใช้ในชีวิตประจําวัน มีจริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่
เหมาะสม 

ผลการเรียนรู้ 
1. ใช้กระบวนการกลุ่มในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยใช้ความรู้เก่ียวกับวิทยาศาสตร์ เพ่ือให้ได้

ข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์ทํางานบรรลุตามเป้าหมายภายในกรอบการดําเนินงานที่กําหนด โดย
การดูแล กํากับ และช่วยเหลือของครูอย่างต่อเน่ือง 

2. วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการที่ เหมาะสม สังเคราะห์และสรุปองค์ความรู้ อภิปรายและ
เปรียบเทียบเช่ือมโยงความรู้ 

3. เสนอแนวคิดวิธีการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 
4. เรียบเรียงและถ่ายทอดความคิดอย่างชัดเจนเป็นระบบ นําเสนอในรูปแบบเด่ียวโดบใช้ประกอบ

หลากหลาย เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าเชิงวิชาการ ความยาว 2,500 คํา อ้างอิงแหล่งความรู้
ที่เช่ือถือได้อย่างหลากหลาย เผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะ 

5. นําความรู้ไปประยุกต์ สร้างสรรค์ประโยชน์ต่อโรงเรียนและชุมชน เผยแพร่ความรู้และ
ประสบการณ์ที่ได้จากการลงมือปฏิบัติเพ่ือประโยชน์ต่อโรงเรียนและชุมชน 
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ว30201 โครงงานวทิยาศาสตร์ 1  
 

คําอธบิายรายวิชา 
ศึกษาวิเคราะห์คําถามนําไปสู่การสํารวจตรวจสอบค้นคว้าเพ่ิมเติมจากแหล่งความรู้ต่างๆ โดยใช้

กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสํารวจตรวจสอบเพ่ือให้เกิดความรู้ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่ง
ที่เรียนรู้ ความสามารถในการตัดสินใจ นําความรู้ไปใช้ในชีวิตประจําวัน มีจริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่
เหมาะสม 

ผลการเรียนรู้ 
1. ต้ังประเด็นคําถามในเรื่องที่ตนสนใจโดยเร่ิมจากตัวเองเช่ือมโยงกับชุมชน ท้องถิ่น ประเทศ 

ต้ังสมมติฐานและให้เหตุผล โดยใช้ความรู้เก่ียวกับวิทยาศาสตร์ 
2. ศึกษาค้นคว้า แสวงหาความรู้เก่ียวกับสมมติฐานที่ต้ังไว้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ออกแบบ 

วางแผน รวบรวมข้อมูล โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
3. ใช้กระบวนการกลุ่มในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยใช้ความรู้เก่ียวกับวิทยาศาสตร์ เพ่ือให้ได้

ข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์ทํางานบรรลุตามเป้าหมายภายในกรอบการดําเนินงานที่กําหนด โดย
การดูแล กํากับ และช่วยเหลือของครูอย่างต่อเน่ือง 

4. วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการที่ เหมาะสม สังเคราะห์และสรุปองค์ความรู้ อภิปรายและ
เปรียบเทียบเช่ือมโยงความรู้ 

5. เสนอแนวคิดวิธีการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 
6. เรียบเรียงและถ่ายทอดความคิดอย่างชัดเจนเป็นระบบ นําเสนอในรูปแบบเด่ียวโดบใช้ประกอบ

หลากหลาย เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าเชิงวิชาการ ความยาว 2,500 คํา อ้างอิงแหล่งความรู้
ที่เช่ือถือได้อย่างหลากหลาย เผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะ 
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ว30202 โครงงานวทิยาศาสตร์ 2  
 

คําอธบิายรายวิชา 
ศึกษาวิเคราะห์คําถามนําไปสู่การสํารวจตรวจสอบค้นคว้าเพ่ิมเติมจากแหล่งความรู้ต่างๆ โดยใช้

กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสํารวจตรวจสอบเพ่ือให้เกิดความรู้ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่ง
ที่เรียนรู้ ความสามารถในการตัดสินใจ นําความรู้ไปใช้ในชีวิตประจําวัน มีจริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่
เหมาะสม 

ผลการเรียนรู้ 
1. ใช้กระบวนการกลุ่มในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยใช้ความรู้เก่ียวกับวิทยาศาสตร์ เพ่ือให้ได้

ข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์ทํางานบรรลุตามเป้าหมายภายในกรอบการดําเนินงานที่กําหนด โดย
การดูแล กํากับ และช่วยเหลือของครูอย่างต่อเน่ือง 

2. วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการที่ เหมาะสม สังเคราะห์และสรุปองค์ความรู้ อภิปรายและ
เปรียบเทียบเช่ือมโยงความรู้ 

3. เสนอแนวคิดวิธีการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 
4. เรียบเรียงและถ่ายทอดความคิดอย่างชัดเจนเป็นระบบ นําเสนอในรูปแบบเด่ียวโดบใช้ประกอบ

หลากหลาย เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าเชิงวิชาการ ความยาว 2,500 คํา อ้างอิงแหล่งความรู้
ที่เช่ือถือได้อย่างหลากหลาย เผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะ 

5. นําความรู้ไปประยุกต์ สร้างสรรค์ประโยชน์ต่อโรงเรียนและชุมชน เผยแพร่ความรู้และ
ประสบการณ์ที่ได้จากการลงมือปฏิบัติเพ่ือประโยชน์ต่อโรงเรียนและชุมชน 

  



wd 
 

 

คูมือการทาํโครงงาน โรงเรยีนศรีสะเกษวิทยาลัย  

หนา 7

ว30203 โครงงานวทิยาศาสตร์ 3  
 

คําอธบิายรายวิชา 
ศึกษาวิเคราะห์คําถามนําไปสู่การสํารวจตรวจสอบค้นคว้าเพ่ิมเติมจากแหล่งความรู้ต่างๆ โดยใช้

กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสํารวจตรวจสอบเพ่ือให้เกิดความรู้ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่ง
ที่เรียนรู้ ความสามารถในการตัดสินใจ นําความรู้ไปใช้ในชีวิตประจําวัน มีจริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่
เหมาะสม 

ผลการเรียนรู้ 
1. ต้ังประเด็นคําถามในเรื่องที่ตนสนใจโดยเร่ิมจากตัวเองเช่ือมโยงกับชุมชน ท้องถิ่น ประเทศ 

ต้ังสมมติฐานและให้เหตุผล โดยใช้ความรู้เก่ียวกับวิทยาศาสตร์ 
2. ศึกษาค้นคว้า แสวงหาความรู้เก่ียวกับสมมติฐานที่ต้ังไว้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ออกแบบ 

วางแผน รวบรวมข้อมูล โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
3. ใช้กระบวนการกลุ่มในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยใช้ความรู้เก่ียวกับวิทยาศาสตร์ เพ่ือให้ได้

ข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์ทํางานบรรลุตามเป้าหมายภายในกรอบการดําเนินงานที่กําหนด โดย
การดูแล กํากับ และช่วยเหลือของครูอย่างต่อเน่ือง 

4. วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการที่ เหมาะสม สังเคราะห์และสรุปองค์ความรู้ อภิปรายและ
เปรียบเทียบเช่ือมโยงความรู้ 

5. เสนอแนวคิดวิธีการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 
6. เรียบเรียงและถ่ายทอดความคิดอย่างชัดเจนเป็นระบบ นําเสนอในรูปแบบเด่ียวโดบใช้ประกอบ

หลากหลาย เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าเชิงวิชาการ ความยาว 2,500 คํา อ้างอิงแหล่งความรู้
ที่เช่ือถือได้อย่างหลากหลาย เผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะ 

 
  



wd 
 

 

คูมือการทาํโครงงาน โรงเรยีนศรีสะเกษวิทยาลัย  

หนา 8

ว30204 โครงงานวทิยาศาสตร์ 4  
 

คําอธบิายรายวิชา 
ศึกษาวิเคราะห์คําถามนําไปสู่การสํารวจตรวจสอบค้นคว้าเพ่ิมเติมจากแหล่งความรู้ต่างๆ โดยใช้

กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสํารวจตรวจสอบเพ่ือให้เกิดความรู้ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่ง
ที่เรียนรู้ ความสามารถในการตัดสินใจ นําความรู้ไปใช้ในชีวิตประจําวัน มีจริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่
เหมาะสม 

ผลการเรียนรู้ 
1. ใช้กระบวนการกลุ่มในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยใช้ความรู้เก่ียวกับวิทยาศาสตร์ เพ่ือให้ได้

ข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์ทํางานบรรลุตามเป้าหมายภายในกรอบการดําเนินงานที่กําหนด โดย
การดูแล กํากับ และช่วยเหลือของครูอย่างต่อเน่ือง 

2. วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการที่ เหมาะสม สังเคราะห์และสรุปองค์ความรู้ อภิปรายและ
เปรียบเทียบเช่ือมโยงความรู้ 

3. เสนอแนวคิดวิธีการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 
4. เรียบเรียงและถ่ายทอดความคิดอย่างชัดเจนเป็นระบบ นําเสนอในรูปแบบเด่ียวโดบใช้ประกอบ

หลากหลาย เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าเชิงวิชาการ ความยาว 2,500 คํา อ้างอิงแหล่งความรู้
ที่เช่ือถือได้อย่างหลากหลาย เผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะ 

5. นําความรู้ไปประยุกต์ สร้างสรรค์ประโยชน์ต่อโรงเรียนและชุมชน เผยแพร่ความรู้และ
ประสบการณ์ที่ได้จากการลงมือปฏิบัติเพ่ือประโยชน์ต่อโรงเรียนและชุมชน 

 
 
  



wd 
 

 

คูมือการทาํโครงงาน โรงเรยีนศรีสะเกษวิทยาลัย  

หนา 9

ค20201 โครงงานคณิตศาสตร์ 1  
 

คําอธบิายรายวิชา 
ศึกษาวิเคราะห์คําถามนําไปสู่การสํารวจตรวจสอบค้นคว้าเพ่ิมเติมจากแหล่งความรู้ต่างๆ โดยใช้

กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสํารวจตรวจสอบเพ่ือให้เกิดความรู้ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่ง
ที่เรียนรู้ ความสามารถในการตัดสินใจ นําความรู้ไปใช้ในชีวิตประจําวัน มีจริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่
เหมาะสม 

ผลการเรียนรู้ 
1. ต้ังประเด็นคําถามในเรื่องที่ตนสนใจโดยเร่ิมจากตัวเองเช่ือมโยงกับชุมชน ท้องถิ่น ประเทศ 

ต้ังสมมติฐานและให้เหตุผล โดยใช้ความรู้เก่ียวกับคณิตศาสตร์ 
2. ศึกษาค้นคว้า แสวงหาความรู้เก่ียวกับสมมติฐานที่ต้ังไว้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ออกแบบ 

วางแผน รวบรวมข้อมูล โดยใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
3. ใช้กระบวนการกลุ่มในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยใช้ความรู้เก่ียวกับคณิตศาสตร์ เพ่ือให้ได้

ข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์ทํางานบรรลุตามเป้าหมายภายในกรอบการดําเนินงานที่กําหนด โดย
การดูแล กํากับ และช่วยเหลือของครูอย่างต่อเน่ือง 

4. วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการที่ เหมาะสม สังเคราะห์และสรุปองค์ความรู้ อภิปรายและ
เปรียบเทียบเช่ือมโยงความรู้ 

5. เสนอแนวคิดวิธีการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 
6. เรียบเรียงและถ่ายทอดความคิดอย่างชัดเจนเป็นระบบ นําเสนอในรูปแบบเด่ียวโดบใช้ประกอบ

หลากหลาย เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าเชิงวิชาการ ความยาว 2,500 คํา อ้างอิงแหล่งความรู้
ที่เช่ือถือได้อย่างหลากหลาย เผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะ 
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คูมือการทาํโครงงาน โรงเรยีนศรีสะเกษวิทยาลัย  

หนา 10

ค20202 โครงงานคณิตศาสตร์ 2  
 

คําอธบิายรายวิชา 
ศึกษาวิเคราะห์คําถามนําไปสู่การสํารวจตรวจสอบค้นคว้าเพ่ิมเติมจากแหล่งความรู้ต่างๆ โดยใช้

กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสํารวจตรวจสอบเพ่ือให้เกิดความรู้ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่ง
ที่เรียนรู้ ความสามารถในการตัดสินใจ นําความรู้ไปใช้ในชีวิตประจําวัน มีจริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่
เหมาะสม 

ผลการเรียนรู้ 
1. ใช้กระบวนการกลุ่มในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยใช้ความรู้เก่ียวกับคณิตศาสตร์ เพ่ือให้ได้

ข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์ทํางานบรรลุตามเป้าหมายภายในกรอบการดําเนินงานที่กําหนด โดย
การดูแล กํากับ และช่วยเหลือของครูอย่างต่อเน่ือง 

2. วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการที่ เหมาะสม สังเคราะห์และสรุปองค์ความรู้ อภิปรายและ
เปรียบเทียบเช่ือมโยงความรู้ 

3. เสนอแนวคิดวิธีการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 
4. เรียบเรียงและถ่ายทอดความคิดอย่างชัดเจนเป็นระบบ นําเสนอในรูปแบบเด่ียวโดบใช้ประกอบ

หลากหลาย เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าเชิงวิชาการ ความยาว 2,500 คํา อ้างอิงแหล่งความรู้
ที่เช่ือถือได้อย่างหลากหลาย เผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะ 

5. นําความรู้ไปประยุกต์ สร้างสรรค์ประโยชน์ต่อโรงเรียนและชุมชน เผยแพร่ความรู้และ
ประสบการณ์ที่ได้จากการลงมือปฏิบัติเพ่ือประโยชน์ต่อโรงเรียนและชุมชน 

 
  



wd 
 

 

คูมือการทาํโครงงาน โรงเรยีนศรีสะเกษวิทยาลัย  

หนา 11

ค20203 โครงงานคณิตศาสตร์ 3  
 

คําอธบิายรายวิชา 
ศึกษาวิเคราะห์คําถามนําไปสู่การสํารวจตรวจสอบค้นคว้าเพ่ิมเติมจากแหล่งความรู้ต่างๆ โดยใช้

กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสํารวจตรวจสอบเพ่ือให้เกิดความรู้ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่ง
ที่เรียนรู้ ความสามารถในการตัดสินใจ นําความรู้ไปใช้ในชีวิตประจําวัน มีจริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่
เหมาะสม 

ผลการเรียนรู้ 
1. ต้ังประเด็นคําถามในเรื่องที่ตนสนใจโดยเร่ิมจากตัวเองเช่ือมโยงกับชุมชน ท้องถิ่น ประเทศ 

ต้ังสมมติฐานและให้เหตุผล โดยใช้ความรู้เก่ียวกับคณิตศาสตร์ 
2. ศึกษาค้นคว้า แสวงหาความรู้เก่ียวกับสมมติฐานที่ต้ังไว้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ออกแบบ 

วางแผน รวบรวมข้อมูล โดยใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
3. ใช้กระบวนการกลุ่มในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยใช้ความรู้เก่ียวกับคณิตศาสตร์ เพ่ือให้ได้

ข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์ทํางานบรรลุตามเป้าหมายภายในกรอบการดําเนินงานที่กําหนด โดย
การดูแล กํากับ และช่วยเหลือของครูอย่างต่อเน่ือง 

4. วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการที่ เหมาะสม สังเคราะห์และสรุปองค์ความรู้ อภิปรายและ
เปรียบเทียบเช่ือมโยงความรู้ 

5. เสนอแนวคิดวิธีการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 
6. เรียบเรียงและถ่ายทอดความคิดอย่างชัดเจนเป็นระบบ นําเสนอในรูปแบบเด่ียวโดบใช้ประกอบ

หลากหลาย เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าเชิงวิชาการ ความยาว 2,500 คํา อ้างอิงแหล่งความรู้
ที่เช่ือถือได้อย่างหลากหลาย เผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะ 

 
  



wd 
 

 

คูมือการทาํโครงงาน โรงเรยีนศรีสะเกษวิทยาลัย  

หนา 12

ค20204 โครงงานคณิตศาสตร์ 4  
 

คําอธบิายรายวิชา 
ศึกษาวิเคราะห์คําถามนําไปสู่การสํารวจตรวจสอบค้นคว้าเพ่ิมเติมจากแหล่งความรู้ต่างๆ โดยใช้

กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสํารวจตรวจสอบเพ่ือให้เกิดความรู้ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่ง
ที่เรียนรู้ ความสามารถในการตัดสินใจ นําความรู้ไปใช้ในชีวิตประจําวัน มีจริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่
เหมาะสม 

ผลการเรียนรู้ 
1. ใช้กระบวนการกลุ่มในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยใช้ความรู้เก่ียวกับคณิตศาสตร์ เพ่ือให้ได้

ข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์ทํางานบรรลุตามเป้าหมายภายในกรอบการดําเนินงานที่กําหนด โดย
การดูแล กํากับ และช่วยเหลือของครูอย่างต่อเน่ือง 

2. วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการที่ เหมาะสม สังเคราะห์และสรุปองค์ความรู้ อภิปรายและ
เปรียบเทียบเช่ือมโยงความรู้ 

3. เสนอแนวคิดวิธีการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 
4. เรียบเรียงและถ่ายทอดความคิดอย่างชัดเจนเป็นระบบ นําเสนอในรูปแบบเด่ียวโดบใช้ประกอบ

หลากหลาย เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าเชิงวิชาการ ความยาว 2,500 คํา อ้างอิงแหล่งความรู้
ที่เช่ือถือได้อย่างหลากหลาย เผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะ 

5. นําความรู้ไปประยุกต์ สร้างสรรค์ประโยชน์ต่อโรงเรียนและชุมชน เผยแพร่ความรู้และ
ประสบการณ์ที่ได้จากการลงมือปฏิบัติเพ่ือประโยชน์ต่อโรงเรียนและชุมชน 

  



wd 
 

 

คูมือการทาํโครงงาน โรงเรยีนศรีสะเกษวิทยาลัย  

หนา 13

ค30201 โครงงานคณิตศาสตร์ 1  
 

คําอธบิายรายวิชา 
ศึกษาวิเคราะห์คําถามนําไปสู่การสํารวจตรวจสอบค้นคว้าเพ่ิมเติมจากแหล่งความรู้ต่างๆ โดยใช้

กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสํารวจตรวจสอบเพ่ือให้เกิดความรู้ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่ง
ที่เรียนรู้ ความสามารถในการตัดสินใจ นําความรู้ไปใช้ในชีวิตประจําวัน มีจริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่
เหมาะสม 

ผลการเรียนรู้ 
1. ต้ังประเด็นคําถามในเรื่องที่ตนสนใจโดยเร่ิมจากตัวเองเช่ือมโยงกับชุมชน ท้องถิ่น ประเทศ 

ต้ังสมมติฐานและให้เหตุผล โดยใช้ความรู้เก่ียวกับคณิตศาสตร์ 
2. ศึกษาค้นคว้า แสวงหาความรู้เก่ียวกับสมมติฐานที่ต้ังไว้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ออกแบบ 

วางแผน รวบรวมข้อมูล โดยใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
3. ใช้กระบวนการกลุ่มในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยใช้ความรู้เก่ียวกับคณิตศาสตร์ เพ่ือให้ได้

ข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์ทํางานบรรลุตามเป้าหมายภายในกรอบการดําเนินงานที่กําหนด โดย
การดูแล กํากับ และช่วยเหลือของครูอย่างต่อเน่ือง 

4. วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการที่ เหมาะสม สังเคราะห์และสรุปองค์ความรู้ อภิปรายและ
เปรียบเทียบเช่ือมโยงความรู้ 

5. เสนอแนวคิดวิธีการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 
6. เรียบเรียงและถ่ายทอดความคิดอย่างชัดเจนเป็นระบบ นําเสนอในรูปแบบเด่ียวโดบใช้ประกอบ

หลากหลาย เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าเชิงวิชาการ ความยาว 2,500 คํา อ้างอิงแหล่งความรู้
ที่เช่ือถือได้อย่างหลากหลาย เผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะ 
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คูมือการทาํโครงงาน โรงเรยีนศรีสะเกษวิทยาลัย  

หนา 14

ค30202 โครงงานคณิตศาสตร์ 2  
 

คําอธบิายรายวิชา 
ศึกษาวิเคราะห์คําถามนําไปสู่การสํารวจตรวจสอบค้นคว้าเพ่ิมเติมจากแหล่งความรู้ต่างๆ โดยใช้

กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสํารวจตรวจสอบเพ่ือให้เกิดความรู้ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่ง
ที่เรียนรู้ ความสามารถในการตัดสินใจ นําความรู้ไปใช้ในชีวิตประจําวัน มีจริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่
เหมาะสม 

ผลการเรียนรู้ 
1. ใช้กระบวนการกลุ่มในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยใช้ความรู้เก่ียวกับคณิตศาสตร์ เพ่ือให้ได้

ข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์ทํางานบรรลุตามเป้าหมายภายในกรอบการดําเนินงานที่กําหนด โดย
การดูแล กํากับ และช่วยเหลือของครูอย่างต่อเน่ือง 

2. วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการที่ เหมาะสม สังเคราะห์และสรุปองค์ความรู้ อภิปรายและ
เปรียบเทียบเช่ือมโยงความรู้ 

3. เสนอแนวคิดวิธีการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 
4. เรียบเรียงและถ่ายทอดความคิดอย่างชัดเจนเป็นระบบ นําเสนอในรูปแบบเด่ียวโดบใช้ประกอบ

หลากหลาย เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าเชิงวิชาการ ความยาว 2,500 คํา อ้างอิงแหล่งความรู้
ที่เช่ือถือได้อย่างหลากหลาย เผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะ 

5. นําความรู้ไปประยุกต์ สร้างสรรค์ประโยชน์ต่อโรงเรียนและชุมชน เผยแพร่ความรู้และ
ประสบการณ์ที่ได้จากการลงมือปฏิบัติเพ่ือประโยชน์ต่อโรงเรียนและชุมชน 

 
  



wd 
 

 

คูมือการทาํโครงงาน โรงเรยีนศรีสะเกษวิทยาลัย  

หนา 15

ค30203 โครงงานคณิตศาสตร์ 3  
 

คําอธบิายรายวิชา 
ศึกษาวิเคราะห์คําถามนําไปสู่การสํารวจตรวจสอบค้นคว้าเพ่ิมเติมจากแหล่งความรู้ต่างๆ โดยใช้

กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสํารวจตรวจสอบเพ่ือให้เกิดความรู้ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่ง
ที่เรียนรู้ ความสามารถในการตัดสินใจ นําความรู้ไปใช้ในชีวิตประจําวัน มีจริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่
เหมาะสม 

ผลการเรียนรู้ 
1. ต้ังประเด็นคําถามในเรื่องที่ตนสนใจโดยเร่ิมจากตัวเองเช่ือมโยงกับชุมชน ท้องถิ่น ประเทศ 

ต้ังสมมติฐานและให้เหตุผล โดยใช้ความรู้เก่ียวกับคณิตศาสตร์ 
2. ศึกษาค้นคว้า แสวงหาความรู้เก่ียวกับสมมติฐานที่ต้ังไว้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ออกแบบ 

วางแผน รวบรวมข้อมูล โดยใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
3. ใช้กระบวนการกลุ่มในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยใช้ความรู้เก่ียวกับคณิตศาสตร์ เพ่ือให้ได้

ข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์ทํางานบรรลุตามเป้าหมายภายในกรอบการดําเนินงานที่กําหนด โดย
การดูแล กํากับ และช่วยเหลือของครูอย่างต่อเน่ือง 

4. วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการที่ เหมาะสม สังเคราะห์และสรุปองค์ความรู้ อภิปรายและ
เปรียบเทียบเช่ือมโยงความรู้ 

5. เสนอแนวคิดวิธีการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 
6. เรียบเรียงและถ่ายทอดความคิดอย่างชัดเจนเป็นระบบ นําเสนอในรูปแบบเด่ียวโดบใช้ประกอบ

หลากหลาย เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าเชิงวิชาการ ความยาว 2,500 คํา อ้างอิงแหล่งความรู้
ที่เช่ือถือได้อย่างหลากหลาย เผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะ 

 
  



wd 
 

 

คูมือการทาํโครงงาน โรงเรยีนศรีสะเกษวิทยาลัย  

หนา 16

ค30204 โครงงานคณิตศาสตร์ 4  
 

คําอธบิายรายวิชา 
ศึกษาวิเคราะห์คําถามนําไปสู่การสํารวจตรวจสอบค้นคว้าเพ่ิมเติมจากแหล่งความรู้ต่างๆ โดยใช้

กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสํารวจตรวจสอบเพ่ือให้เกิดความรู้ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่ง
ที่เรียนรู้ ความสามารถในการตัดสินใจ นําความรู้ไปใช้ในชีวิตประจําวัน มีจริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่
เหมาะสม 

ผลการเรียนรู้ 
1. ใช้กระบวนการกลุ่มในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยใช้ความรู้เก่ียวกับคณิตศาสตร์ เพ่ือให้ได้

ข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์ทํางานบรรลุตามเป้าหมายภายในกรอบการดําเนินงานที่กําหนด โดย
การดูแล กํากับ และช่วยเหลือของครูอย่างต่อเน่ือง 

2. วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการที่ เหมาะสม สังเคราะห์และสรุปองค์ความรู้ อภิปรายและ
เปรียบเทียบเช่ือมโยงความรู้ 

3. เสนอแนวคิดวิธีการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 
4. เรียบเรียงและถ่ายทอดความคิดอย่างชัดเจนเป็นระบบ นําเสนอในรูปแบบเด่ียวโดบใช้ประกอบ

หลากหลาย เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าเชิงวิชาการ ความยาว 2,500 คํา อ้างอิงแหล่งความรู้
ที่เช่ือถือได้อย่างหลากหลาย เผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะ 

5. นําความรู้ไปประยุกต์ สร้างสรรค์ประโยชน์ต่อโรงเรียนและชุมชน เผยแพร่ความรู้และ
ประสบการณ์ที่ได้จากการลงมือปฏิบัติเพ่ือประโยชน์ต่อโรงเรียนและชุมชน 

  



wd 
 

 

คูมือการทาํโครงงาน โรงเรยีนศรีสะเกษวิทยาลัย  

หนา 17

ท20201 โครงงานภาษาไทย 1  
 

คําอธบิายรายวิชา 
ศึกษาวิเคราะห์คําถามนําไปสู่การสํารวจตรวจสอบค้นคว้าเพ่ิมเติมจากแหล่งความรู้ต่างๆ โดยใช้

กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสํารวจตรวจสอบเพ่ือให้เกิดความรู้ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่ง
ที่เรียนรู้ ความสามารถในการตัดสินใจ นําความรู้ไปใช้ในชีวิตประจําวัน มีจริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่
เหมาะสม 

ผลการเรียนรู้ 
1. ต้ังประเด็นคําถามในเรื่องที่ตนสนใจโดยเร่ิมจากตัวเองเช่ือมโยงกับชุมชน ท้องถิ่น ประเทศ 

ต้ังสมมติฐานและให้เหตุผล โดยใช้ความรู้เก่ียวกับภาษาไทย 
2. ศึกษาค้นคว้า แสวงหาความรู้เก่ียวกับสมมติฐานที่ต้ังไว้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ออกแบบ 

วางแผน รวบรวมข้อมูล โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
3. ใช้กระบวนการกลุ่มในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยใช้ความรู้เก่ียวกับภาษาไทย เพ่ือให้ได้

ข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์ทํางานบรรลุตามเป้าหมายภายในกรอบการดําเนินงานที่กําหนด โดย
การดูแล กํากับ และช่วยเหลือของครูอย่างต่อเน่ือง 

4. วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการที่ เหมาะสม สังเคราะห์และสรุปองค์ความรู้ อภิปรายและ
เปรียบเทียบเช่ือมโยงความรู้ 

5. เสนอแนวคิดวิธีการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 
6. เรียบเรียงและถ่ายทอดความคิดอย่างชัดเจนเป็นระบบ นําเสนอในรูปแบบเด่ียวโดบใช้ประกอบ

หลากหลาย เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าเชิงวิชาการ ความยาว 2,500 คํา อ้างอิงแหล่งความรู้
ที่เช่ือถือได้อย่างหลากหลาย เผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะ 
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คูมือการทาํโครงงาน โรงเรยีนศรีสะเกษวิทยาลัย  

หนา 18

ท20202 โครงงานภาษาไทย 2  
 

คําอธบิายรายวิชา 
ศึกษาวิเคราะห์คําถามนําไปสู่การสํารวจตรวจสอบค้นคว้าเพ่ิมเติมจากแหล่งความรู้ต่างๆ โดยใช้

กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสํารวจตรวจสอบเพ่ือให้เกิดความรู้ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่ง
ที่เรียนรู้ ความสามารถในการตัดสินใจ นําความรู้ไปใช้ในชีวิตประจําวัน มีจริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่
เหมาะสม 

ผลการเรียนรู้ 
1. ใช้กระบวนการกลุ่มในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยใช้ความรู้เก่ียวกับภาษาไทย เพ่ือให้ได้

ข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์ทํางานบรรลุตามเป้าหมายภายในกรอบการดําเนินงานที่กําหนด โดย
การดูแล กํากับ และช่วยเหลือของครูอย่างต่อเน่ือง 

2. วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการที่ เหมาะสม สังเคราะห์และสรุปองค์ความรู้ อภิปรายและ
เปรียบเทียบเช่ือมโยงความรู้ 

3. เสนอแนวคิดวิธีการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 
4. เรียบเรียงและถ่ายทอดความคิดอย่างชัดเจนเป็นระบบ นําเสนอในรูปแบบเด่ียวโดบใช้ประกอบ

หลากหลาย เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าเชิงวิชาการ ความยาว 2,500 คํา อ้างอิงแหล่งความรู้
ที่เช่ือถือได้อย่างหลากหลาย เผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะ 

5. นําความรู้ไปประยุกต์ สร้างสรรค์ประโยชน์ต่อโรงเรียนและชุมชน เผยแพร่ความรู้และ
ประสบการณ์ที่ได้จากการลงมือปฏิบัติเพ่ือประโยชน์ต่อโรงเรียนและชุมชน 

 
  



wd 
 

 

คูมือการทาํโครงงาน โรงเรยีนศรีสะเกษวิทยาลัย  

หนา 19

ท20203 โครงงานภาษาไทย 3  
 

คําอธบิายรายวิชา 
ศึกษาวิเคราะห์คําถามนําไปสู่การสํารวจตรวจสอบค้นคว้าเพ่ิมเติมจากแหล่งความรู้ต่างๆ โดยใช้

กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสํารวจตรวจสอบเพ่ือให้เกิดความรู้ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่ง
ที่เรียนรู้ ความสามารถในการตัดสินใจ นําความรู้ไปใช้ในชีวิตประจําวัน มีจริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่
เหมาะสม 

ผลการเรียนรู้ 
1. ต้ังประเด็นคําถามในเรื่องที่ตนสนใจโดยเร่ิมจากตัวเองเช่ือมโยงกับชุมชน ท้องถิ่น ประเทศ 

ต้ังสมมติฐานและให้เหตุผล โดยใช้ความรู้เก่ียวกับภาษาไทย 
2. ศึกษาค้นคว้า แสวงหาความรู้เก่ียวกับสมมติฐานที่ต้ังไว้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ออกแบบ 

วางแผน รวบรวมข้อมูล โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
3. ใช้กระบวนการกลุ่มในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยใช้ความรู้เก่ียวกับภาษาไทย เพ่ือให้ได้

ข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์ทํางานบรรลุตามเป้าหมายภายในกรอบการดําเนินงานที่กําหนด โดย
การดูแล กํากับ และช่วยเหลือของครูอย่างต่อเน่ือง 

4. วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการที่ เหมาะสม สังเคราะห์และสรุปองค์ความรู้ อภิปรายและ
เปรียบเทียบเช่ือมโยงความรู้ 

5. เสนอแนวคิดวิธีการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 
6. เรียบเรียงและถ่ายทอดความคิดอย่างชัดเจนเป็นระบบ นําเสนอในรูปแบบเด่ียวโดบใช้ประกอบ

หลากหลาย เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าเชิงวิชาการ ความยาว 2,500 คํา อ้างอิงแหล่งความรู้
ที่เช่ือถือได้อย่างหลากหลาย เผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะ 
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คูมือการทาํโครงงาน โรงเรยีนศรีสะเกษวิทยาลัย  

หนา 20

ท20204 โครงงานภาษาไทย 4  
 

คําอธบิายรายวิชา 
ศึกษาวิเคราะห์คําถามนําไปสู่การสํารวจตรวจสอบค้นคว้าเพ่ิมเติมจากแหล่งความรู้ต่างๆ โดยใช้

กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสํารวจตรวจสอบเพ่ือให้เกิดความรู้ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่ง
ที่เรียนรู้ ความสามารถในการตัดสินใจ นําความรู้ไปใช้ในชีวิตประจําวัน มีจริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่
เหมาะสม 

ผลการเรียนรู้ 
1. ใช้กระบวนการกลุ่มในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยใช้ความรู้เก่ียวกับภาษาไทย เพ่ือให้ได้

ข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์ทํางานบรรลุตามเป้าหมายภายในกรอบการดําเนินงานที่กําหนด โดย
การดูแล กํากับ และช่วยเหลือของครูอย่างต่อเน่ือง 

2. วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการที่ เหมาะสม สังเคราะห์และสรุปองค์ความรู้ อภิปรายและ
เปรียบเทียบเช่ือมโยงความรู้ 

3. เสนอแนวคิดวิธีการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 
4. เรียบเรียงและถ่ายทอดความคิดอย่างชัดเจนเป็นระบบ นําเสนอในรูปแบบเด่ียวโดบใช้ประกอบ

หลากหลาย เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าเชิงวิชาการ ความยาว 2,500 คํา อ้างอิงแหล่งความรู้
ที่เช่ือถือได้อย่างหลากหลาย เผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะ 

5. นําความรู้ไปประยุกต์ สร้างสรรค์ประโยชน์ต่อโรงเรียนและชุมชน เผยแพร่ความรู้และ
ประสบการณ์ที่ได้จากการลงมือปฏิบัติเพ่ือประโยชน์ต่อโรงเรียนและชุมชน 
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คูมือการทาํโครงงาน โรงเรยีนศรีสะเกษวิทยาลัย  

หนา 21

ท30201 โครงงานภาษาไทย 1  
 

คําอธบิายรายวิชา 
ศึกษาวิเคราะห์คําถามนําไปสู่การสํารวจตรวจสอบค้นคว้าเพ่ิมเติมจากแหล่งความรู้ต่างๆ โดยใช้

กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสํารวจตรวจสอบเพ่ือให้เกิดความรู้ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่ง
ที่เรียนรู้ ความสามารถในการตัดสินใจ นําความรู้ไปใช้ในชีวิตประจําวัน มีจริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่
เหมาะสม 

ผลการเรียนรู้ 
1. ต้ังประเด็นคําถามในเรื่องที่ตนสนใจโดยเร่ิมจากตัวเองเช่ือมโยงกับชุมชน ท้องถิ่น ประเทศ 

ต้ังสมมติฐานและให้เหตุผล โดยใช้ความรู้เก่ียวกับภาษาไทย 
2. ศึกษาค้นคว้า แสวงหาความรู้เก่ียวกับสมมติฐานที่ต้ังไว้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ออกแบบ 

วางแผน รวบรวมข้อมูล โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
3. ใช้กระบวนการกลุ่มในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยใช้ความรู้เก่ียวกับภาษาไทย เพ่ือให้ได้

ข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์ทํางานบรรลุตามเป้าหมายภายในกรอบการดําเนินงานที่กําหนด โดย
การดูแล กํากับ และช่วยเหลือของครูอย่างต่อเน่ือง 

4. วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการที่ เหมาะสม สังเคราะห์และสรุปองค์ความรู้ อภิปรายและ
เปรียบเทียบเช่ือมโยงความรู้ 

5. เสนอแนวคิดวิธีการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 
6. เรียบเรียงและถ่ายทอดความคิดอย่างชัดเจนเป็นระบบ นําเสนอในรูปแบบเด่ียวโดบใช้ประกอบ

หลากหลาย เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าเชิงวิชาการ ความยาว 2,500 คํา อ้างอิงแหล่งความรู้
ที่เช่ือถือได้อย่างหลากหลาย เผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะ 
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คูมือการทาํโครงงาน โรงเรยีนศรีสะเกษวิทยาลัย  

หนา 22

ท30202 โครงงานภาษาไทย 2  
 

คําอธบิายรายวิชา 
ศึกษาวิเคราะห์คําถามนําไปสู่การสํารวจตรวจสอบค้นคว้าเพ่ิมเติมจากแหล่งความรู้ต่างๆ โดยใช้

กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสํารวจตรวจสอบเพ่ือให้เกิดความรู้ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่ง
ที่เรียนรู้ ความสามารถในการตัดสินใจ นําความรู้ไปใช้ในชีวิตประจําวัน มีจริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่
เหมาะสม 

ผลการเรียนรู้ 
1. ใช้กระบวนการกลุ่มในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยใช้ความรู้เก่ียวกับภาษาไทย เพ่ือให้ได้

ข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์ทํางานบรรลุตามเป้าหมายภายในกรอบการดําเนินงานที่กําหนด โดย
การดูแล กํากับ และช่วยเหลือของครูอย่างต่อเน่ือง 

2. วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการที่ เหมาะสม สังเคราะห์และสรุปองค์ความรู้ อภิปรายและ
เปรียบเทียบเช่ือมโยงความรู้ 

3. เสนอแนวคิดวิธีการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 
4. เรียบเรียงและถ่ายทอดความคิดอย่างชัดเจนเป็นระบบ นําเสนอในรูปแบบเด่ียวโดบใช้ประกอบ

หลากหลาย เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าเชิงวิชาการ ความยาว 2,500 คํา อ้างอิงแหล่งความรู้
ที่เช่ือถือได้อย่างหลากหลาย เผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะ 

5. นําความรู้ไปประยุกต์ สร้างสรรค์ประโยชน์ต่อโรงเรียนและชุมชน เผยแพร่ความรู้และ
ประสบการณ์ที่ได้จากการลงมือปฏิบัติเพ่ือประโยชน์ต่อโรงเรียนและชุมชน 
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คูมือการทาํโครงงาน โรงเรยีนศรีสะเกษวิทยาลัย  

หนา 23

ท30203 โครงงานภาษาไทย 3  
 

คําอธบิายรายวิชา 
ศึกษาวิเคราะห์คําถามนําไปสู่การสํารวจตรวจสอบค้นคว้าเพ่ิมเติมจากแหล่งความรู้ต่างๆ โดยใช้

กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสํารวจตรวจสอบเพ่ือให้เกิดความรู้ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่ง
ที่เรียนรู้ ความสามารถในการตัดสินใจ นําความรู้ไปใช้ในชีวิตประจําวัน มีจริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่
เหมาะสม 

ผลการเรียนรู้ 
1. ต้ังประเด็นคําถามในเรื่องที่ตนสนใจโดยเร่ิมจากตัวเองเช่ือมโยงกับชุมชน ท้องถิ่น ประเทศ 

ต้ังสมมติฐานและให้เหตุผล โดยใช้ความรู้เก่ียวกับภาษาไทย 
2. ศึกษาค้นคว้า แสวงหาความรู้เก่ียวกับสมมติฐานที่ต้ังไว้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ออกแบบ 

วางแผน รวบรวมข้อมูล โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
3. ใช้กระบวนการกลุ่มในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยใช้ความรู้เก่ียวกับภาษาไทย เพ่ือให้ได้

ข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์ทํางานบรรลุตามเป้าหมายภายในกรอบการดําเนินงานที่กําหนด โดย
การดูแล กํากับ และช่วยเหลือของครูอย่างต่อเน่ือง 

4. วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการที่ เหมาะสม สังเคราะห์และสรุปองค์ความรู้ อภิปรายและ
เปรียบเทียบเช่ือมโยงความรู้ 

5. เสนอแนวคิดวิธีการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 
6. เรียบเรียงและถ่ายทอดความคิดอย่างชัดเจนเป็นระบบ นําเสนอในรูปแบบเด่ียวโดบใช้ประกอบ

หลากหลาย เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าเชิงวิชาการ ความยาว 2,500 คํา อ้างอิงแหล่งความรู้
ที่เช่ือถือได้อย่างหลากหลาย เผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะ 
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คูมือการทาํโครงงาน โรงเรยีนศรีสะเกษวิทยาลัย  

หนา 24

ท30204 โครงงานภาษาไทย 4  
 

คําอธบิายรายวิชา 
ศึกษาวิเคราะห์คําถามนําไปสู่การสํารวจตรวจสอบค้นคว้าเพ่ิมเติมจากแหล่งความรู้ต่างๆ โดยใช้

กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสํารวจตรวจสอบเพ่ือให้เกิดความรู้ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่ง
ที่เรียนรู้ ความสามารถในการตัดสินใจ นําความรู้ไปใช้ในชีวิตประจําวัน มีจริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่
เหมาะสม 

ผลการเรียนรู้ 
1. ใช้กระบวนการกลุ่มในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยใช้ความรู้เก่ียวกับภาษาไทย เพ่ือให้ได้

ข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์ทํางานบรรลุตามเป้าหมายภายในกรอบการดําเนินงานที่กําหนด โดย
การดูแล กํากับ และช่วยเหลือของครูอย่างต่อเน่ือง 

2. วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการที่ เหมาะสม สังเคราะห์และสรุปองค์ความรู้ อภิปรายและ
เปรียบเทียบเช่ือมโยงความรู้ 

3. เสนอแนวคิดวิธีการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 
4. เรียบเรียงและถ่ายทอดความคิดอย่างชัดเจนเป็นระบบ นําเสนอในรูปแบบเด่ียวโดบใช้ประกอบ

หลากหลาย เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าเชิงวิชาการ ความยาว 2,500 คํา อ้างอิงแหล่งความรู้
ที่เช่ือถือได้อย่างหลากหลาย เผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะ 

5. นําความรู้ไปประยุกต์ สร้างสรรค์ประโยชน์ต่อโรงเรียนและชุมชน เผยแพร่ความรู้และ
ประสบการณ์ที่ได้จากการลงมือปฏิบัติเพ่ือประโยชน์ต่อโรงเรียนและชุมชน 

  



wd 
 

 

คูมือการทาํโครงงาน โรงเรยีนศรีสะเกษวิทยาลัย  

หนา 25

ส20201 โครงงานสังคม 1  
 

คําอธบิายรายวิชา 
ศึกษาวิเคราะห์คําถามนําไปสู่การสํารวจตรวจสอบค้นคว้าเพ่ิมเติมจากแหล่งความรู้ต่างๆ โดยใช้

กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสํารวจตรวจสอบเพ่ือให้เกิดความรู้ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่ง
ที่เรียนรู้ ความสามารถในการตัดสินใจ นําความรู้ไปใช้ในชีวิตประจําวัน มีจริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่
เหมาะสม 

ผลการเรียนรู้ 
1. ต้ังประเด็นคําถามในเรื่องที่ตนสนใจโดยเร่ิมจากตัวเองเช่ือมโยงกับชุมชน ท้องถิ่น ประเทศ 

ต้ังสมมติฐานและให้เหตุผล โดยใช้ความรู้เก่ียวกับสังคมศาสตร์ 
2. ศึกษาค้นคว้า แสวงหาความรู้เก่ียวกับสมมติฐานที่ต้ังไว้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ออกแบบ 

วางแผน รวบรวมข้อมูล โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
3. ใช้กระบวนการกลุ่มในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยใช้ความรู้เก่ียวกับสังคมศาสตร์ เพ่ือให้ได้

ข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์ทํางานบรรลุตามเป้าหมายภายในกรอบการดําเนินงานที่กําหนด โดย
การดูแล กํากับ และช่วยเหลือของครูอย่างต่อเน่ือง 

4. วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการที่ เหมาะสม สังเคราะห์และสรุปองค์ความรู้ อภิปรายและ
เปรียบเทียบเช่ือมโยงความรู้ 

5. เสนอแนวคิดวิธีการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 
6. เรียบเรียงและถ่ายทอดความคิดอย่างชัดเจนเป็นระบบ นําเสนอในรูปแบบเด่ียวโดบใช้ประกอบ

หลากหลาย เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าเชิงวิชาการ ความยาว 2,500 คํา อ้างอิงแหล่งความรู้
ที่เช่ือถือได้อย่างหลากหลาย เผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะ 
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คูมือการทาํโครงงาน โรงเรยีนศรีสะเกษวิทยาลัย  

หนา 26

ส20202 โครงงานสังคม 2  
 

คําอธบิายรายวิชา 
ศึกษาวิเคราะห์คําถามนําไปสู่การสํารวจตรวจสอบค้นคว้าเพ่ิมเติมจากแหล่งความรู้ต่างๆ โดยใช้

กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสํารวจตรวจสอบเพ่ือให้เกิดความรู้ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่ง
ที่เรียนรู้ ความสามารถในการตัดสินใจ นําความรู้ไปใช้ในชีวิตประจําวัน มีจริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่
เหมาะสม 

ผลการเรียนรู้ 
1. ใช้กระบวนการกลุ่มในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยใช้ความรู้เก่ียวกับสังคมศาสตร์ เพ่ือให้ได้

ข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์ทํางานบรรลุตามเป้าหมายภายในกรอบการดําเนินงานที่กําหนด โดย
การดูแล กํากับ และช่วยเหลือของครูอย่างต่อเน่ือง 

2. วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการที่ เหมาะสม สังเคราะห์และสรุปองค์ความรู้ อภิปรายและ
เปรียบเทียบเช่ือมโยงความรู้ 

3. เสนอแนวคิดวิธีการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 
4. เรียบเรียงและถ่ายทอดความคิดอย่างชัดเจนเป็นระบบ นําเสนอในรูปแบบเด่ียวโดบใช้ประกอบ

หลากหลาย เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าเชิงวิชาการ ความยาว 2,500 คํา อ้างอิงแหล่งความรู้
ที่เช่ือถือได้อย่างหลากหลาย เผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะ 

5. นําความรู้ไปประยุกต์ สร้างสรรค์ประโยชน์ต่อโรงเรียนและชุมชน เผยแพร่ความรู้และ
ประสบการณ์ที่ได้จากการลงมือปฏิบัติเพ่ือประโยชน์ต่อโรงเรียนและชุมชน 
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คูมือการทาํโครงงาน โรงเรยีนศรีสะเกษวิทยาลัย  

หนา 27

ส20203 โครงงานสังคม 3  
 

คําอธบิายรายวิชา 
ศึกษาวิเคราะห์คําถามนําไปสู่การสํารวจตรวจสอบค้นคว้าเพ่ิมเติมจากแหล่งความรู้ต่างๆ โดยใช้

กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสํารวจตรวจสอบเพ่ือให้เกิดความรู้ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่ง
ที่เรียนรู้ ความสามารถในการตัดสินใจ นําความรู้ไปใช้ในชีวิตประจําวัน มีจริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่
เหมาะสม 

ผลการเรียนรู้ 
1. ต้ังประเด็นคําถามในเรื่องที่ตนสนใจโดยเร่ิมจากตัวเองเช่ือมโยงกับชุมชน ท้องถิ่น ประเทศ 

ต้ังสมมติฐานและให้เหตุผล โดยใช้ความรู้เก่ียวกับสังคมศาสตร์ 
2. ศึกษาค้นคว้า แสวงหาความรู้เก่ียวกับสมมติฐานที่ต้ังไว้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ออกแบบ 

วางแผน รวบรวมข้อมูล โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
3. ใช้กระบวนการกลุ่มในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยใช้ความรู้เก่ียวกับสังคมศาสตร์ เพ่ือให้ได้

ข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์ทํางานบรรลุตามเป้าหมายภายในกรอบการดําเนินงานที่กําหนด โดย
การดูแล กํากับ และช่วยเหลือของครูอย่างต่อเน่ือง 

4. วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการที่ เหมาะสม สังเคราะห์และสรุปองค์ความรู้ อภิปรายและ
เปรียบเทียบเช่ือมโยงความรู้ 

5. เสนอแนวคิดวิธีการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 
6. เรียบเรียงและถ่ายทอดความคิดอย่างชัดเจนเป็นระบบ นําเสนอในรูปแบบเด่ียวโดบใช้ประกอบ

หลากหลาย เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าเชิงวิชาการ ความยาว 2,500 คํา อ้างอิงแหล่งความรู้
ที่เช่ือถือได้อย่างหลากหลาย เผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะ 
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คูมือการทาํโครงงาน โรงเรยีนศรีสะเกษวิทยาลัย  

หนา 28

ส20204 โครงงานสังคม 4  
 

คําอธบิายรายวิชา 
ศึกษาวิเคราะห์คําถามนําไปสู่การสํารวจตรวจสอบค้นคว้าเพ่ิมเติมจากแหล่งความรู้ต่างๆ โดยใช้

กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสํารวจตรวจสอบเพ่ือให้เกิดความรู้ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่ง
ที่เรียนรู้ ความสามารถในการตัดสินใจ นําความรู้ไปใช้ในชีวิตประจําวัน มีจริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่
เหมาะสม 

ผลการเรียนรู้ 
1. ใช้กระบวนการกลุ่มในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยใช้ความรู้เก่ียวกับสังคมศาสตร์ เพ่ือให้ได้

ข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์ทํางานบรรลุตามเป้าหมายภายในกรอบการดําเนินงานที่กําหนด โดย
การดูแล กํากับ และช่วยเหลือของครูอย่างต่อเน่ือง 

2. วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการที่ เหมาะสม สังเคราะห์และสรุปองค์ความรู้ อภิปรายและ
เปรียบเทียบเช่ือมโยงความรู้ 

3. เสนอแนวคิดวิธีการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 
4. เรียบเรียงและถ่ายทอดความคิดอย่างชัดเจนเป็นระบบ นําเสนอในรูปแบบเด่ียวโดบใช้ประกอบ

หลากหลาย เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าเชิงวิชาการ ความยาว 2,500 คํา อ้างอิงแหล่งความรู้
ที่เช่ือถือได้อย่างหลากหลาย เผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะ 

5. นําความรู้ไปประยุกต์ สร้างสรรค์ประโยชน์ต่อโรงเรียนและชุมชน เผยแพร่ความรู้และ
ประสบการณ์ที่ได้จากการลงมือปฏิบัติเพ่ือประโยชน์ต่อโรงเรียนและชุมชน 
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คูมือการทาํโครงงาน โรงเรยีนศรีสะเกษวิทยาลัย  

หนา 29

ส30201 โครงงานสังคม 1  
 

คําอธบิายรายวิชา 
ศึกษาวิเคราะห์คําถามนําไปสู่การสํารวจตรวจสอบค้นคว้าเพ่ิมเติมจากแหล่งความรู้ต่างๆ โดยใช้

กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสํารวจตรวจสอบเพ่ือให้เกิดความรู้ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่ง
ที่เรียนรู้ ความสามารถในการตัดสินใจ นําความรู้ไปใช้ในชีวิตประจําวัน มีจริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่
เหมาะสม 

ผลการเรียนรู้ 
1. ต้ังประเด็นคําถามในเรื่องที่ตนสนใจโดยเร่ิมจากตัวเองเช่ือมโยงกับชุมชน ท้องถิ่น ประเทศ 

ต้ังสมมติฐานและให้เหตุผล โดยใช้ความรู้เก่ียวกับสังคมศาสตร์ 
2. ศึกษาค้นคว้า แสวงหาความรู้เก่ียวกับสมมติฐานที่ต้ังไว้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ออกแบบ 

วางแผน รวบรวมข้อมูล โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
3. ใช้กระบวนการกลุ่มในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยใช้ความรู้เก่ียวกับสังคมศาสตร์ เพ่ือให้ได้

ข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์ทํางานบรรลุตามเป้าหมายภายในกรอบการดําเนินงานที่กําหนด โดย
การดูแล กํากับ และช่วยเหลือของครูอย่างต่อเน่ือง 

4. วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการที่ เหมาะสม สังเคราะห์และสรุปองค์ความรู้ อภิปรายและ
เปรียบเทียบเช่ือมโยงความรู้ 

5. เสนอแนวคิดวิธีการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 
6. เรียบเรียงและถ่ายทอดความคิดอย่างชัดเจนเป็นระบบ นําเสนอในรูปแบบเด่ียวโดบใช้ประกอบ

หลากหลาย เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าเชิงวิชาการ ความยาว 2,500 คํา อ้างอิงแหล่งความรู้
ที่เช่ือถือได้อย่างหลากหลาย เผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะ 
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ส30202 โครงงานสังคม 2  
 

คําอธบิายรายวิชา 
ศึกษาวิเคราะห์คําถามนําไปสู่การสํารวจตรวจสอบค้นคว้าเพ่ิมเติมจากแหล่งความรู้ต่างๆ โดยใช้

กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสํารวจตรวจสอบเพ่ือให้เกิดความรู้ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่ง
ที่เรียนรู้ ความสามารถในการตัดสินใจ นําความรู้ไปใช้ในชีวิตประจําวัน มีจริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่
เหมาะสม 

ผลการเรียนรู้ 
1. ใช้กระบวนการกลุ่มในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยใช้ความรู้เก่ียวกับสังคมศาสตร์ เพ่ือให้ได้

ข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์ทํางานบรรลุตามเป้าหมายภายในกรอบการดําเนินงานที่กําหนด โดย
การดูแล กํากับ และช่วยเหลือของครูอย่างต่อเน่ือง 

2. วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการที่ เหมาะสม สังเคราะห์และสรุปองค์ความรู้ อภิปรายและ
เปรียบเทียบเช่ือมโยงความรู้ 

3. เสนอแนวคิดวิธีการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 
4. เรียบเรียงและถ่ายทอดความคิดอย่างชัดเจนเป็นระบบ นําเสนอในรูปแบบเด่ียวโดบใช้ประกอบ

หลากหลาย เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าเชิงวิชาการ ความยาว 2,500 คํา อ้างอิงแหล่งความรู้
ที่เช่ือถือได้อย่างหลากหลาย เผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะ 

5. นําความรู้ไปประยุกต์ สร้างสรรค์ประโยชน์ต่อโรงเรียนและชุมชน เผยแพร่ความรู้และ
ประสบการณ์ที่ได้จากการลงมือปฏิบัติเพ่ือประโยชน์ต่อโรงเรียนและชุมชน 
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ส30203 โครงงานสังคม 3  
 

คําอธบิายรายวิชา 
ศึกษาวิเคราะห์คําถามนําไปสู่การสํารวจตรวจสอบค้นคว้าเพ่ิมเติมจากแหล่งความรู้ต่างๆ โดยใช้

กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสํารวจตรวจสอบเพ่ือให้เกิดความรู้ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่ง
ที่เรียนรู้ ความสามารถในการตัดสินใจ นําความรู้ไปใช้ในชีวิตประจําวัน มีจริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่
เหมาะสม 

ผลการเรียนรู้ 
1. ต้ังประเด็นคําถามในเรื่องที่ตนสนใจโดยเร่ิมจากตัวเองเช่ือมโยงกับชุมชน ท้องถิ่น ประเทศ 

ต้ังสมมติฐานและให้เหตุผล โดยใช้ความรู้เก่ียวกับสังคมศาสตร์ 
2. ศึกษาค้นคว้า แสวงหาความรู้เก่ียวกับสมมติฐานที่ต้ังไว้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ออกแบบ 

วางแผน รวบรวมข้อมูล โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
3. ใช้กระบวนการกลุ่มในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยใช้ความรู้เก่ียวกับสังคมศาสตร์ เพ่ือให้ได้

ข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์ทํางานบรรลุตามเป้าหมายภายในกรอบการดําเนินงานที่กําหนด โดย
การดูแล กํากับ และช่วยเหลือของครูอย่างต่อเน่ือง 

4. วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการที่ เหมาะสม สังเคราะห์และสรุปองค์ความรู้ อภิปรายและ
เปรียบเทียบเช่ือมโยงความรู้ 

5. เสนอแนวคิดวิธีการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 
6. เรียบเรียงและถ่ายทอดความคิดอย่างชัดเจนเป็นระบบ นําเสนอในรูปแบบเด่ียวโดบใช้ประกอบ

หลากหลาย เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าเชิงวิชาการ ความยาว 2,500 คํา อ้างอิงแหล่งความรู้
ที่เช่ือถือได้อย่างหลากหลาย เผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะ 
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ส30204 โครงงานสังคม 4  
 

คําอธบิายรายวิชา 
ศึกษาวิเคราะห์คําถามนําไปสู่การสํารวจตรวจสอบค้นคว้าเพ่ิมเติมจากแหล่งความรู้ต่างๆ โดยใช้

กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสํารวจตรวจสอบเพ่ือให้เกิดความรู้ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่ง
ที่เรียนรู้ ความสามารถในการตัดสินใจ นําความรู้ไปใช้ในชีวิตประจําวัน มีจริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่
เหมาะสม 

ผลการเรียนรู้ 
1. ใช้กระบวนการกลุ่มในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยใช้ความรู้เก่ียวกับสังคมศาสตร์ เพ่ือให้ได้

ข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์ทํางานบรรลุตามเป้าหมายภายในกรอบการดําเนินงานที่กําหนด โดย
การดูแล กํากับ และช่วยเหลือของครูอย่างต่อเน่ือง 

2. วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการที่ เหมาะสม สังเคราะห์และสรุปองค์ความรู้ อภิปรายและ
เปรียบเทียบเช่ือมโยงความรู้ 

3. เสนอแนวคิดวิธีการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 
4. เรียบเรียงและถ่ายทอดความคิดอย่างชัดเจนเป็นระบบ นําเสนอในรูปแบบเด่ียวโดบใช้ประกอบ

หลากหลาย เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าเชิงวิชาการ ความยาว 2,500 คํา อ้างอิงแหล่งความรู้
ที่เช่ือถือได้อย่างหลากหลาย เผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะ 

5. นําความรู้ไปประยุกต์ สร้างสรรค์ประโยชน์ต่อโรงเรียนและชุมชน เผยแพร่ความรู้และ
ประสบการณ์ที่ได้จากการลงมือปฏิบัติเพ่ือประโยชน์ต่อโรงเรียนและชุมชน 
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บทที่ 1 พ้ืนฐานการวิจัยสู่โครงงาน 
 
โครงงาน คือ อะไร ?  
 
 โครงงาน หมายถึง การศึกษาค้นคว้าเก่ียวกับสิ่งหน่ึงสิ่งใดที่เราต้องการรู้หรือสงสัย หรอืเป็นสิ่งที่เป็น
ปัญหาที่ต้องการแก้ไข ด้วยกระบวนการศึกษาที่เป็นวิทยาศาสตร์ จนกระทั่งได้ผลสรุป หรือกล่าวอีกนัยหน่ึงก็
คือ การศึกษาค้นคว้าที่เป็นไปอย่างมีขั้นมีตอนจนกระทั่งได้ผลสรุปทีทุ่กคนสามารถยอมรับได้ 
 โครงงานคือหน่ึงในวิธีการที่ผู้สอนมักนํามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน โดยเฉพาะเวลาที่
ต้องการให้ผู้เรียนได้แสดงศักยภาพในการเรียนรู้ของตนเอง ซึ่งจะต้องสนองกับปรัชญาการศึกษาที่เน้นผู้เรียน
เป็นสําคัญ เน่ืองจากการทําโครงงานน้ัน ผู้เรียนจะต้องศึกษาค้นคว้าและทดลองทําด้วยตนเอง เมื่อเป็นเช่นน้ี 
ผู้เรียนจะได้ทั้งความรู้และกระบวนการต่างๆ ที่จะนําไปสู่ผลสรุปของการทําโครงงาน และสิ่งน้ีเองจะกลายเป็น
ประสบการณ์ในการเรียนรู้ที่สําคัญในอนาคตของผู้เรียนต่อไป 
 “โครงงานเปรียบเสมือนงานวิจัยเล็กๆ” สําหรับผู้ เรียน เน่ืองจากการทําโครงงานน้ัน มี
กระบวนการหรือขั้นตอนในการทําที่ไม่ต่างจากการทํางานวิจัยเสียเท่าไร แต่อาจไม่เข้มงวดเท่ากับการทํางาน
วิจัยจริงๆ และโครงงานที่ผู้เรียนนํามาทําส่วนใหญ่ ก็มักจะเป็นโครงงานที่มีการทํามาแล้ว แต่ถูกนํามาทําใหม่
เพ่ือเป็นการยืนยันผลสรุป ซึ่งผลของการทําโครงงานอาจจะไม่เหมือนเดิมก็เป็นได้ ทั้งน้ีก็ขึ้นอยู่กับตัวแปรที่
อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา เป็นต้น หรืออาจจะทําโครงงานที่ไม่เคยมีการทํามาก่อนก็ได้เช่นกัน 
แต่มักไม่นิยมทําเท่าที่ควร 
 
หมายเหตุ : โครงงานเป็นวิธีการที่มักถูกนํามาใช้กับผู้เรียนในระดับมัธยมเป็นส่วนใหญ่ เพราะเป็นวิธีการที่
ได้มาซึ่งความรู้ที่ไม่ยากจนเกินไปและไม่ง่ายจนเกินไปสําหรับผู้เรียนในระดับมัธยม 

 

ประเภทของโครงงาน 

 ประเภทของโครงงานน้ันได้ถูกแบ่งออกโดยใช้หลักเกณฑ์ 2 อย่างด้วยกัน คือ 1) หลักเกณฑ์ขอบเขต

เน้ือหาของโครงงาน และ 2) หลักเกณฑ์วัตถุประสงค์ของการทําโครงงาน ซึ่งไม่ว่าจะเป็นโครงงานใดๆ ก็

แล้วแต่ ก็จะอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ทั้ง 2 อย่างน้ีทั้งสิ้น อันเน่ืองมาจากในโครงงานนั้นจะต้องมีทั้ง 2 อย่างน้ีอยู่
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ด้วย กล่าวคือ การทําโครงงานต้องมีเน้ือหาที่จะทํา และ จะต้องมีวัตถุประสงค์ในการทํา ดังน้ันเรามาทําความ

รู้จักกับประเภทของโครงงานโดยละเอียดกันเลยดีกว่า ทั้งน้ีก็เพ่ือให้สามารถทําโครงงานได้อย่างถูกต้อง 

 1. ประเภทของโครงงานตามขอบเขตของเนื้อหา 
 ประเภทของโครงงานตามขอบเขตของเน้ือหาน้ันถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 

 1.1 โครงงานตามสาระการเรียนรู้ คือ การทําโครงงานโดยดูจากขอบเขตของเน้ือหาสาระ เช่น 
โครงงานวิทยาศาสตร์, โครงงานคอมพิวเตอร์ และ โครงงานประวัติศาสตร์ เป็นต้น 

 1.2 โครงงานตามความสนใจ คือ การทําโครงงานในเรื่องที่ผู้ทํามีความสนใจ โดยไม่ต้องสนใจว่า
โครงงานที่ทําน้ัน จะอยู่ภายใต้ขอบเขตเน้ือหาใดๆ หรือไม่ 

2. ประเภทของโครงงานตามวัตถุประสงค์ 
ประเภทของโครงงานตามวัตถุประสงค์น้ันแบ่งออกเป็น 4 ประเภทด้วยกัน คือ 
 2.1 โครงงานที่เก่ียวกับการสํารวจรวบรวมข้อมูล อาทิ การสํารวจฐานะทางการเงินของ

ประชากรในจังหวัดศรีสะเกษ, การสํารวจอาชีพของประชากรในอําเภอใดอําเภอหน่ึง และ การสํารวจความ
คิดเห็นเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงของประชากรในพ้ืนที่ เป็นต้น โครงงานประเภทนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการรู้ถึงสิ่ง
หน่ึงสิ่งใดที่สามารถทําได้ด้วยการสํารวจและรวบรวมข้อมูล ซึ่งโครงงานประเภทน้ีมักจะใช้เครื่องมือในการทํา
โครงงาน คือ แบบสํารวจ, แบบสอบถาม, แบบสังเกต เป็นต้น 

 2.2 โครงงานท่ีเก่ียวกับการทดลอง อาทิ การทดลองปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน, การทดลองปลูกผักไร้
สารพิษ, แสงมีผลต่อการเจริญเติบโตของผัก เป็นต้น โครงงานประเภทน้ีมักเป็นโครงงานที่ต้องการทําการ
เปรียบเทียบความเหมือน ความต่าง หรือต้องการผลลัพธ์ในทางใดทางหน่ึง ซึ่งเกิดขึ้นจากตัวแปรที่แตกต่างกัน 

 2.3 โครงงานท่ีเก่ียวกับสิ่งประดิษฐ์หรือการพัฒนา อาทิ การสร้างผลิตภัณฑ์จากกระดาษ, การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์จากพืชในท้องถิ่น, การแปรรูปและเพ่ิมมูลค่าสินค้าทางการเกษตร เป็นต้น โครงงานประเภทน้ี
เป็นโครงงานที่มีวัตถุประสงค์ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ หรือพัฒนาสิ่งที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพหรือผลลัพธ์ที่ดี
ขึ้น 

 2.4 โครงงานท่ีเก่ียวกับทฤษฎีและหลักการ อาทิ การเกษตรตามแนวทางทฤษฎีใหม่, การผลิต
ก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์ และ การผลิตเช้ือเพลิงจากพืชทางการเกษตร เป็นต้น โครงงานประเภทนี้มักเป็น
โครงงานที่ทํากันเพ่ือตรวจสอบทฤษฎีและหลักการว่าเป็นไปตามน้ันหรือไม ่

 
การกําหนดปัญหาและวัตถุประสงค์ของการทําโครงงาน 
 
 ปัญหาการวิจัยหรือประเด็นปัญหาของการทําโครงงาน คือ สิ่งที่นักวิจัยหรือกลุ่มผู้ทําโครงงานยังไม่
ทราบ ก่อให้เกิดความสงสัยอยากทราบคําตอบ และต้องการค้นหาคําตอบ (บุญธรรม  กิจปรีดาบริสุทธ์ิ, 2540; 
สิน   พันธ์ุพินิจ, 2549)   ดังน้ัน ปัญหาวิจัย จึงหมายถึง ประเด็นและปัญหาที่อยู่ในความสนใจและเป็นสิ่งที่ยัง
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มีความรู้ในเรื่องน้ันๆ ไม่มากพอจําเป็นต้องมีการค้นคว้าหาข้อมูลเพ่ิมเติม การกําหนดปัญหาอาจทําได้โดยการ
ต้ังคําถามเช่น อะไรเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องหรืออยู่ในความสนใจของประชากร?  ข้อมูลหรือความรู้ใดบางที่ยัง
ต้องการความสมบูรณ์?   การปฏิบัติแต่ละอย่างจะสามารถให้ผลดีในสังคมของเราหรือไม่?   มีเทคนิคการ
ดําเนินการอ่ืนๆ ที่สามารถใช้ได้ผลดีและได้ผลรับที่พึงประสงค์หรือไม่   อย่างไรก็ตาม ผู้ที่ต้องการทําการวิจัย
อาจได้ปัญหาการวิจัยจากแหล่งต่อไปน้ี 
 1. ประสบการณ์จากการทํางานของคนในชุมชน ปัญหาการวิจัยอาจมาจากการท่ีผู้วิจัยประสบ
ปัญหาในการทํางานด้วยตนเอง หรือจากสภาพแวดล้อมที่เป็นปัญหาอุปสรรคในการทํางานจึงทําให้ผู้วิจัย
ต้องการหาแนวทางแก้ปัญหาจึงนํามาเป็นปัญหาการวิจัย เช่น ผู้วิจัยพบว่าในชุมชนมีผักตบชวามาก จึงคิดจะ
นําผักตบชวาเหล่าน้ันมาประดิษฐ์เป็นหมอนสุขภาพ เป็นต้น 
 2. นักวิจัยและผู้ร่วมงาน (researcher and peer) โดยเฉพาะอย่างย่ิงนักวิจัยที่มีประสบการณ์น้ัน
จะเป็นทั้งต้นแบบในการทําวิจัยและเป็นผู้ให้ความรู้เก่ียวกับกระบวนการวิจัยแก่นักวิจัยหน้าใหม่อีกด้วย   
สําหรับผู้ร่วมงานในที่ทํางานน้ัน มักจะเป็นผู้ที่ประสบกับปัญหานั้นๆ โดยตรง   และเมื่อมีการนําปัญหามา
พูดคุยกันในระหว่างเพ่ือนร่วมงานและผู้ที่เคยทําการวิจัยมาก่อน ก็อาจจะได้ประเด็นที่นํามาเป็นปัญหาในการ
ทําวิจัยได้ 
 3. ผู้เชี่ยวชาญและผู้นําทางวิชาการ (expertise and academic leader) เน่ืองจากผู้เช่ียวชาญ
และผู้นําทางวิชาการในสาขาต่างๆ น้ันได้คลุกคลีกับงานวิชาการและการทํางานในด้านที่ตนเช่ียวชาญมาเป็น
เวลานาน   จึงทราบรายละเอียดและความก้าวหน้าในสาขานั้นๆ เป็นอย่างดี   จึงสามารถช่วยช้ีนําหัวข้อการ
วิจัยได้ 
 4. การทบทวนวรรณกรรม (literature review) เช่น การอ่านหนังสือ วารสาร บทความ สิ่งพิมพ์
ทางวิชาการต่างๆ   ซึ่งจากการอ่านทบทวนและวิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์วรรณกรรมเหล่านี้ จะทําให้ผู้วิจัยได้
พบช่องว่าง และจุดอ่อนของงานวิจัย  หรืออาจได้เรื่องที่ควรศึกษาต่อเน่ืองจากงานวิจัยเรื่องที่อ่านน้ันๆ ได้  
 5. แนวคิด และทฤษฎีต่างๆ (concept and theory) เป็นแหล่งที่จะได้ปัญหาวิจัยแหล่งหน่ึง  
เน่ืองจากนักวิจัยอาจสงสัยว่า แนวคิดหรือทฤษฎีน้ันๆ สามารถนํามาใช้ในสถานการณ์จริงได้หรือไม่   หรือ
นักวิจัยบางคนอาจจะอยากทดสอบว่าทฤษฎีที่อธิบายได้ในเหตุการณ์ในที่เกิดขึ้นต่างประเทศ จะสามารถ
นํามาใช้กับสภาพสังคมหรือคนในประเทศไทยได้หรือไม่ 
 6. แหล่งทุนวิจัย (research grant providers) และเวทีประกวดโครงงาน ซึ่งอาจเป็นทั้งแหล่ง
ทุนภายในประเทศและจากต่างประเทศ   โดยส่วนใหญ่องค์กรที่ให้ทุนจะกําหนดหัวข้อหรือประเด็นที่ต้องการ
ให้ทําวิจัยไว้กว้างๆ เพ่ือให้ทราบว่าในขณะน้ันผู้ให้ทุนกําลังสนใจในเรื่องอะไรบ้าง  
 7. หน่วยงานที่ผู้วิจัยกําลังทํางานอยู่ (researcher organization) เช่น หน่วยงานต้องการหา
ข้อมูลเชิงประจักษ์หรือต้องการได้แนวปฏิบัติที่อิงหลักการอย่างเป็นเหตุเป็นผลและนํามาใช้ได้จริง  จึงกําหนด
หัวข้อให้ผู้ที่ปฏิบัติงานอยู่ทํางานวิจัยเรื่องน้ันๆ  
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หลักเกณฑ์การเลือกหัวข้อการวิจัย (selecting a research topic) 
 
 จากที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่าผู้ที่ต้องการจะทําการวิจัยหรือโครงงานอาจจะได้ปัญหาและหัวข้อ
การทําการวิจัยหลายๆ หัวข้อ   ดังน้ัน ผู้วิจัยจะต้องตัดสินใจให้ดีว่าจะเลือกทํางานวิจัยในหัวข้อใดจึงจะเป็น
ประโยชน์สูงสุดและสามารถทํางานวิจัยให้สําเร็จลุล่วงไปได้   เพ่ือกําหนดขอบเขตของปัญหาที่เลือกศึกษา ได้
เหมาะสมจึงได้มีนักวิชาการได้ให้ข้อเสนอแนะเกณฑ์ในการตัดสินใจเลือกปัญหาการวิจัยว่าจะต้องพิจารณา
เรื่อง ความสําคัญของปัญหาการวิจัย  ความเป็นไปได้ในการทําวิจัย  ความน่าสนใจและการทันเหตุการณ์  
ความสนใจของผู้วิจัย  และความเช่ียวชาญและสามารถของผู้วิจัยในประเด็นวิจัยน้ัน ๆ (สุชาติ   ประสิทธ์ิรัฐ
สินธ์ุ, 2538 และ Burns & Grove, 2005)  
 1. ความสําคัญของปัญหาการวิจัย  สามารถพิจารณาได้จากจํานวนผู้เก่ียวข้องหรือได้รับผลกระทบ
จากเร่ืองหรือปัญหาน้ันๆ  ถ้ามีบุคคลที่ได้รับผลประโยชน์จากผลลัพธ์การวิจัยหรือปัญหาที่จะทําการวิจัย
จํานวนมากก็แสดงว่าปัญหาการวิจัยน้ันมีความสําคัญมาก   นอกจากน้ีการพิจารณาความสําคัญของปัญหาการ
วิจัยยังสามารถพิจารณาได้จากความถ่ีของการเกิดขึ้นของปัญหาและความกว้างของการเกิดเหตุการณ์น้ันได้
ด้วย เช่น ปัญหาการใช้พลังงานที่ฟุ่มเฟือย หรือปัญหาเก่ียวกับสภาพบรรยากาศที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ของ
นักเรียน เป็นต้น 
 2. ความเป็นไปได้ในการทําการวิจัย  บางครั้งเมื่อผู้วิจัยมีความสนใจที่จะทําการวิจัยในประเด็นใด
ประเด็นหน่ึง ก็อาจไม่สามรถทําการวิจัยได้ด้วยเหตุผลหลายประการเช่น ผู้วิจัยมีข้อจํากัดในความรู้เก่ียวกับ
ระเบียบวิธีวิจัยที่เหมาะสมท่ีจะได้คําตอบการวิจัยที่ถูกต้อง เช่น  ประเด็นปัญหาวิจัยเรื่องน้ัน ต้องทํางานวิจัย
เชิงคุณภาพจึงจะได้คําตอบที่ตรงกับปัญหา แต่ผู้วิจัยไม่มีความรู้ความสามารถในเรื่องระเบียบวิธีวิจัยเชิง
คุณภาพเลย ก็อาจไม่สามารถทําวิจัยเร่ืองน้ันได้  นอกจากน้ี ข้อจํากัดในเรื่องเวลา  ความร่วมมือของกลุ่ม
ตัวอย่าง สิ่งอํานวยความสะดวกหรืออุปกรณ์ที่จําเป็นต้องใช้ในการทําวิจัย และงบประมาณค่าใช้จ่ายในการทํา
วิจัย ก็เป็นอุปสรรคที่ทําให้ผู้วิจัยอาจไม่สามารถทําการวิจัยได้ 
 3. ความน่าสนใจและทันต่อเหตุการณ์  เป็นเรื่องที่ผู้วิจัยต้องนํามาพิจารณาเน่ืองจากถ้าเป็นปัญหา
หรือหัวข้อการวิจัยที่อยู่ในความสนใจของคนจํานวนมากและเป็นปัญหาที่ยังไม่มีทางแก้ในปัจจุบัน  มี
ผลกระทบสูง  และปัญหาวิจัยเป็นเร่ืองที่เก่ียวข้องหรืออยู่ในกรอบประเด็นสําคัญของประเทศก็จะมีความ
น่าสนใจสูงและมักจะมีแหล่งทุนสนับสนุนการทําวิจัยหลายแห่ง 
 4. ความสนใจของผู้วิจัย มีผลต่อความสําเร็จของการทํางานวิจัยอยู่มากพอควร เพราะไม่ว่าปัญหา
วิจัยจะมีความสําคัญมากน้อยเพียงใด หากผู้ที่ทําการวิจัยไม่มีความสนในในประเด็นปัญหาน้ันอย่างแท้จริงแล้ว 
ก็จะขาดแรงจูงใจที่จะช่วยผลักดันให้ผู้วิจัยมีความกระตือรือร้นและอดทนในการค้นคว้าหาคําตอบและอดทน
ต่อการแก้ปัญหาต่างๆ ที่อาจพบในระหว่างการทําวิจัยได้ 
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 5. ความเช่ียวชาญและสามารถของผู้วิจัย ทั้งความสามารถในกระบวนการทําการวิจัยแบบนั้นๆ 
และความเช่ียวชาญในเชิงวิชาการท่ีเก่ียวข้องกับเรื่องที่จะทําการวิจัย   เน่ืองจากถ้าผู้วิจัยมีความสามารถทั้ง
สองด้านน้ีก็จะช่วยให้การทํางานวิจัยประสบความสําเร็จได้ง่าย   อย่างไรก็ตาม ประเด็นความสามารถส่วนตัว
ของผู้วิจัยน้ีก็อาจจะเป็นข้อยกเว้นได้ ถ้าผู้วิจัยสามารถหาผู้ร่วมวิจัยที่มีความสามารถเหมาะสมกับงานวิจัยที่
ต้องการทําและได้ที่ปรึกษางานวิจัยที่ดี ก็จะช่วยให้การทํางานวิจัยประสบความสําเร็จได้ 
 นอกจากประเด็นต่าง ๆ ที่กล่าวข้างต้นแล้ว สิ่งที่ผู้วิจัยจะต้องคํานึงถึงด้วยคือ ความคุ้มค่าของผลลัพธ์
การวิจัยกับค่าใชจ่ายที่ต้องลงทุน  ผลประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม  เป็นงานวิจัยที่ไม่มีผู้ใดทํามาก่อน   เป็น
งานวิจัยเก่ียวกับสิ่งใหม่ ๆ (บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธ์ิ, 2539)   และโดยเฉพาะอย่างย่ิงการทํางานวิจัยทางการ
ปฏิบัติการพยาบาลซ่ึงส่วนใหญ่จะใช้ผู้ป่วย  ผู้รับริการ หรือคนเป็นตัวอย่างในการทําวิจัย จะต้องคํานึงถึง
ประเด็นที่เก่ียวข้องกับจริยธรรมในการทํางานวิจัยด้วย 
 

การต้ังช่ือเร่ืองการวิจัย 
 
 ช่ือเรื่องการวิจัย (research title) มีความสําคัญในการที่จะเป็นสิ่งที่ดึงดูดความสนใจของผู้อ่านให้
อยากติดตามเน้ือหางานวิจัย  นอกจากน้ี ช่ือเรื่องวิจัยยังเป็นสื่อให้ผู้อ่านงานวิจัยเข้าใจได้ว่า ผู้วิจัยต้องการ
ค้นคว้าวิจัยอะไร หรือต้องการหาคําตอบในเรื่องอะไรบ้าง  ซึ่งประเด็นสําคัญที่อาจปรากฏในช่ือเรื่องการวิจัย
คือ  ตัวแปรสําคัญที่ต้องการจะศึกษา  ความเก่ียวข้องของตัวแปรที่จะศึกษา  และขอบเขตการศึกษาวิจัย   
สําหรับเทคนิคในการเขียนช่ือเรื่องวิจัยน้ัน ไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัว เป็นศิลปะของบุคคลที่จะต้องฝึกฝน แต่พอมี
หลักเกณฑ์ที่ใช้เป็นแนวทางในการต้ังช่ือเรื่องการวิจัยดังน้ี (ธวัชชัย วรพงศธร, 2540) 
 1. ช่ือเร่ืองต้องบอกได้ว่าเป็นการศึกษาอะไร (what)  กับใคร (who)  หรือของใคร (for whom)  
และถ้าช่ือเรื่องมีสถานที่หรือเวลาเก่ียวข้อง ต้องระบุสถานที่ (where)  และเวลา (time) ด้วย 
 2. ช่ือเรื่องมักต้องขึ้นต้นด้วยนาม มากกว่าคํากริยาหรือคําคุณศัพท์เช่น ขึ้นต้นคําว่า  การศึกษา  การ
วิเคราะห์  การเปรียบเทียบ  เป็นต้น 
 3. ช่ือเรื่องต้องใช้ภาษาที่ง่าย กะทัดรัด ชัดเจน และครอบคลุมปัญหาที่ศึกษาทั้งหมด 
 4. ช่ือเร่ืองไม่ควรมีคําย่อ ต้องเขียนช่ือเรื่องวิจัยด้วยคําเต็มทั้งหมด  เช่น ศ.ก.ว. ให้เขียนว่า “ศรึสะ
เกษวิทยาลัย”  
 5. ช่ือเรื่องวิจัยที่เป็นภาษาไทย ควรเขียนด้วยภาษาไทยท้ังหมด ยกเว้นคําภาษาอังกฤษยังไม่มีคําแปล
หรือคําเฉพาะ อาจเขียนเป็นภาษาอังกฤษหรือเขียนทับศัพท์ได้ 
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การเขียนความสําคัญของปัญหา (significance of the problem) 
 
 ความสําคัญของปัญหาหรือในบางงานวิจัยหรือโครงงานอาจจะเรียกว่า ความเป็นมาและความสําคัญ
ของปัญหา  บทนํา  ภูมิหลัง  หลักการและเหตุผลการวิจัย   ซึ่งการเขียนความสําคัญของปัญหา เป็นการเกริ่น
ให้ผู้อ่านงานวิจัยทราบว่า ปัญหาที่จะศึกษานั้นมีความสําคัญอย่างไร   มีความเป็นมาของปัญหานั้นอย่างไร   มี
ขอบเขตของปัญหาแค่ไหน   ลักษณะการเขียนจะเน้นให้เห็นความรุนแรงของปัญหาที่ต่อเน่ืองต้ังแต่อดีตมา
จนถึงปัจจุบัน และอาจจะคงอยู่ต่อไปในอนาคตถ้าไม่เริ่มมองหาทางที่จะศึกษาปัญหาหรือศึกษาวิธีแก้ไขเสีย
ต้ังแต่ตอนน้ี   หลักเกณฑ์ที่สําคัญในการเขียนความสําคัญของปัญหา มีดังน้ี (ธวัชชัย   วรพงศธร, 2540) 
 1. พยายามเขียนให้ตรงประเด็นปัญหาและครอบคลุมประเด็นที่จะศึกษาทั้งหมด   แต่ไม่ควรเขียนเย่ิย
เย้อ วกวน  ไม่สามารถทราบได้ว่าปัญหาที่แท้จริงคืออไร 
 2. อย่านําตัวเลขหรือตารางยาวๆ หรือข้อมูลอ่ืนๆ ที่ไม่เก่ียวข้องกับปัญหาการวิจัยมาอ้างอิง 
 3. ถ้านําผลงานวิจัย  เอาตัวเลข  ข้อมูล  หรือนําแนวคิด ทฤษฎีของผู้อ่ืนมากล่าวถึง ต้องมีการอ้างอิง
ทุกคร้ัง 
 4. การเขียนต้องมีการแบ่งตอนขึ้นย่อหน้าใหม่ให้เหมาะสม โดยในหน่ึงย่อหน้าควรประกอบด้วย
ประเด็นสําคัญเพียงหน่ึงประเด็น 
 5. การเขียนต้องให้เน้ือเร่ืองมีความสัมพันธ์กันอย่างต่อเน่ือง   โดยเฉพาะการข้ึนย่อหน้าใหม่ในแต่ละ
ตอน  ต้องมีความเช่ือมโยงกับเรื่องในส่วนท้ายของย่อหน้าเก่าด้วย 
 6. ในส่วนท้ายสุดของส่วนความสําคัญของปัญหา  ควรเขียนสรุปเพ่ือให้เช่ือมโยงกับวัตถุประสงค์ของ
การวิจัยด้วย 
 

การกําหนดวัตถุประสงค์การวิจัย (objective of the problem) 
 
 การกําหนดวัตถุประสงค์การวิจัยเป็นการแจกแจงแยกแยะรายละเอียดของหัวข้อการวิจัยออกเป็น
หัวข้อย่อยๆ   ลักษณะสําคัญของวัตถุประสงค์การวิจัยคือ จะต้องมีความสอดคล้องกับเร่ืองที่ต้องการศึกษา มี
ความชัดเจนและสัมพันธ์กับขอบเขตปัญหาที่กําลังศึกษา ผู้ที่เริ่มทําการวิจัยใหม่ๆ มักประสบปัญหากับการ
เขียนวัตถุประสงค์การวิจัยบ้าง   แต่ถ้าได้รับการฝึกฝนและอาศัยการสังเกตจากการเขียนวัตถุประสงค์ที่ดีจาก
การอ่านงานวิจัยที่ผู้อ่ืนทํามาแล้ว ก็จะช่วยแก้ไขข้อบกพร่องได้มาก 
1. หลักการเขียนวัตถุประสงค์การวิจัย 
 โดยทั่วไป การกําหนดวัตถุประสงค์จะต้องให้สอดคล้องกับเรื่องที่จะศึกษา  ซึ่ง ธวัชชัย วรพงศธร 
(2540) ได้กล่าวถึงหลักการเขียนวัตถุประสงค์การวิจัยที่สําคัญมีดังน้ี  
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 1.1. วัตถุประสงค์ควรเขียนอยู่ในรูปประโยคบอกเล่า และสามารถเขียนในรูปการเปรียบเทียบ เพ่ือ
เน้นความแตกต่าง หรือเขียนในรูปของความสัมพันธ์ ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับสิ่งที่ต้องการศึกษา    ตัวอย่างคําที่นิยมใช้
ขึ้นต้นวัตถุประสงค์การวิจัย 
  -  เพ่ือศึกษาปัญหา   -  เพ่ือศึกษาแนวโน้ม 
  -  เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อ  -  เพ่ือเปรียบเทียบ 
  -  เพ่ือทดสอบ   -  เพ่ือหาความสัมพันธ์ 
 1.2. วัตถุประสงค์สามารถเขียนรวมเป็นข้อความเดียว หรืออาจแยกเป็นข้อๆ ก็ได้   ซึ่งถ้าเขียน
วัตถุประสงค์แยกออกเป็นข้อๆ  วัตถุประสงค์แต่ละข้อจะระบุปัญหาที่ต้องการศึกษาเพียงประเด็นเดียวเท่าน้ัน 
 1.3. จํานวนข้อของวัตถุประสงค์จะมากน้อยเพียงใดข้ึนอยู่กับขอบเขตของปัญหาที่จะทําวิจัย โดย
หลักการแล้วควรกําหนดวัตถุประสงค์การวิจัยประมาณ 2 – 5 หัวข้อพอแล้วสําหรับงานวิจัยหน่ึงเรื่อง 
 1.4. ระวังอย่าเอาประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับมาเขียนเป็นวัตถุประสงค์การวิจัย เพราะประโยชน์ที่
คาดว่าจะได้รับเป็นผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นหลังจากการส้ินสุดการวิจัยแล้ว  ตัวอย่างเช่น การศึกษาวิจัยเร่ือง  
“ผลของการให้การพยาบาลอย่างมีแบบแผนต่อการลดความเจ็บปวดในผู้ป่วยหลังการผ่าตัดช่องท้อง” 
วัตถุประสงค์การวิจัยน้ีได้แก่ 
  1) เพ่ือศึกษาระดับความเจ็บปวดแผลการผ่าตัดช่องท้องของผู้ป่วย 
  2) เพ่ือเปรียบเทียบระดับความเจ็บปวดแผลผ่าตัดช่องท้องของผู้ป่วยที่ได้รับการพยาบาลอย่างมี
แบบแผนและได้รับการพยาบาลตามปกติ 
 การเขียนประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับของงานวิจัยน้ี อาจเขียนได้ว่า 
  1)  ได้แนวทางในการให้การพยาบาลเพ่ือลดความเจ็บปวดแผลการผ่าตัดช่องท้องแก่ผู้ป่วย 
  2)  ได้แนวทางที่สามารถประยุกต์ใช้การให้การพยาบาลผู้ป่วยที่ปวดแผลจากการผ่าตัดที่อ่ืนๆ 
2. ข้อผิดพลาดในการเขียนวัตถุประสงค์การวิจัย 
 การเขียนวัตถุประสงค์อาจมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นหลายประการ  ซึ่งผู้วิจัยหรือผู้ทําโครงงานจะต้อง
ระมัดระวังในการเขียนวัตถุประสงค์การวิจัย  ข้อผิดพลาดที่พบได้บ่อยๆ ได้แก่ 
 2.1. การเขียนวัตถุประสงค์ไม่ชัดเจน 
 2.2. การเขียนวัตถุประสงค์โดยไม่คํานึงถึงความเป็นไปได้ในการทําวิจัยว่าสามารถทํา หรือเก็บ
ข้อมูลได้หรือไม่ 
 2.3. เขียนวัตถุประสงค์ไม่ครอบคลุมทุกประเด็นที่ศึกษา หรือเกินขอบเขตที่จะศึกษา 
 2.4. เอาประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับมาเขียนในวัตถุประสงค์การวิจัย 
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คําถามการวิจัย (research question) 
 
 การเขียนคําถามการวิจัย เป็นการกําหนดปัญหาหรือคําถามการวิจัยที่แน่นอนและบ่งช้ีแนวทางที่
จะต้องตอบคําถาม หรือต้องวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างชัดเจน   ในการเขียนคําถามการวิจัยมีหลักการดังน้ีคือ 
 1. คําถามการวิจัยต้องมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย 
 2. ต้องเขียนเป็นประโยคคําถามที่สั้น กระทัดรัดและชัดเจน 
 3. คําถามการวิจัย  1  คําถาม  ควรบ่งช้ีถึงการวิเคราะห์ข้อมูลเพียงหน่ึงประเด็นสําคัญ 
 4. ในกรณีที่เป็นคําถามการวิจัยที่ต้องการคําตอบมากกว่า  1  คําตอบ  ควรต้ังเป็นคําถามย่อย ๆ ให้
ชัดเจน 
 ตัวอย่าง  การเขียนคําถามการวิจัยที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย 
  การวิจัยเร่ือง  “ผลของการให้การพยาบาลอย่างมีแบบแผนต่อการลดอาการปวดแผลผ่าตัดใน
ผู้ป่วยผ่าตัดช่องท้อง” 

วัตถุประสงค ์ คําถามการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาระดับความปวดแผลผ่าตัดของผู้ป่วย

ผ่าตัดช่องท้อง 
1. ผู้ป่วยผ่าตัดช่องท้องมีความปวดแผลผ่าตัดอยู่ใน

ระดับใด 
2. เพ่ือเปรียบเทียบระดับความปวดแผลผ่าตัดของ

ผู้ป่วยผ่าตัดช่องท้องที่ได้รับการพยาบาลอย่างมี
แบบแผนกับผู้ป่วยที่ได้รับการพยาบาลตามปกติ 

2. ผู้ป่วยผ่าตัดช่องท้องที่ได้รับการพยาบาลอย่างมี
แบบแผนและผู้ป่วยผ่าตัดช่องท้อง  ที่ได้รับการ
พยาบาลตามปกติมีระดับความปวดแผลผ่าตัด
แตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร 

 

สมมติฐานการวิจัย (research hypothesis) 
 
 สมมติฐาน (Hypothesis) คือข้อความท่ีระบุความสัมพันธ์ของตัวแปรสองตัวหรือมากกว่าสองตัวแปร
ขึ้นไป  เป็นการคาดคะเนความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่จะทําการศึกษาอย่างมีเหตุผลโดยอาศัยทฤษฎีหรือ
ผลการวิจัยที่ผ่านมาเป็นแนวทางในการต้ังสมมติฐาน (Burns & Grove, 2005)  ซึ่งสมมติฐานแบ่งออกเป็น  2  
ประเภทคือ 
 1. สมมติฐานการวิจัย (research hypothesis) เป็นข้อความท่ีเป็นการคาดการณ์ หรืออธิบาย
ปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้นโดยแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 2 ตัวขึ้นไป เช่น “พยาบาลที่มีวุฒิการศึกษา
ต่างกัน จะมีสรรถนะในการทํางานแตกต่างกัน”   “พยาบาลวิชาชีพเพศชายและเพศหญิงมีความสามารถใน
การปฏิบัติการพยาบาล ไม่แตกต่างกัน”  เป็นต้น 
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 สมมติฐานการวิจัยมีอยู่หลายแบบ ทั้งที่เป็นสมมติฐานอย่างง่ายและสมมติฐานที่ยากซับซ้อน อย่างไรก็
ตาม สามารถแบ่งรูปแบบสมมติฐานการวิจัยได้เป็น  2  ลักษณะดังน้ี 
  1.1  สมมติฐานเชิงพรรณนา (descriptive hypothesis) เป็นข้อความท่ีกล่าวถึงเหตุการณ์
อย่างใดอย่างหน่ึงหรือปรากฎการณ์ใดปรากฎการณ์หน่ึงอย่างสมํ่าเสมอ  ซึ่งเป็นสมมติฐานที่ต้ังขึ้นสําหรับ
งานวิจัยที่ ต้องการหาข้อมูลหรือข้อเท็จจริงเก่ียวกับเหตุการณ์บางอย่างที่ไม่มีการพิสูจน์หรือทดสอบ
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร  การกําหนดสมมติฐานโดยอาศัยข้อเท็จจริง  ประสบการณื  หรือปรากฏการณ์ที่
เกิดขึ้นมา เช่น  “นักศึกษาใหม่ทุกคนจะปฏิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด”   “คนจนใช้บริการ
สาธารณสุขของรัฐมากกว่าคนรวย”  เป็นต้น 
  1.2  สมมติฐานเชิงวิเคราะห์ (analytic hypothesis) เป็นสมมติฐานท่ีแสดงความสัมพันธ์หรือ
เปรียบเทียบระหว่างตัวแปร  2  ตัวขึ้นไป   ซึ่งสมมติฐานในลักษณะน้ีสามารถนําเอาวิธีการทางสถิติมาพิสูจน์
หรือทดสอบได้   ลักษณะของสมมติฐานเชิงวิเคราะห์มีหลายแบบได้แก่ 
   1.2.1  สมมติฐานแบบเปรียบเทียบ  เป็นสมมติฐานที่แสดงการเปรียบเทียบตัวแปรในลักษณะ
ของคําว่า แตกต่าง  ไม่แตกต่าง  ดีกว่า  น้อยกว่า  มากกว่า  รุนแรงกว่า  สูงกว่า  ตํ่ากว่า  มีประสิทธิภาพ
มากกว่า เป็นต้น  ตัวอย่างเช่น  “นักเรียนเพศหญิงมีความสามารถการปฏิบัติการวิทยาศาสตร์มากกว่า
นักศึกษาพยาบาลเพศชาย”  “อัตราการตายของทารกเพศชายสูงกว่าอัตราการตายของทารกเพศหญิง”  เป็น
ต้น 
   1.2.2  สมมติฐานแบบความสัมพันธ์  เป็นสมมติฐานที่แสดงความสัมพันธ์ของตัวแปร  2  ตัว
หรือมากกว่า ซึ่งสมมติฐานแบบความสัมพันธ์น้ีสามารถระบุความสัมพันธ์ได้  2  ลักษณะคือ 
    ก)  แบบความสัมพันธ์ที่ไม่ระบุทิศทาง เช่น  “การขาดความอบอุ่นจากบิดามารดามี
ความสัมพันธ์กับการเริ่มสูบบุหรี่ครั้งแรกของวัยรุ่น”   “รูปแบบการเรียนมีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธ์ิการเรียน
ของนักศึกษาพยาบาล”  เป็นต้น 
    ข)  แบบความสัมพันธ์ที่ระบุทิศทาง  เช่น  “อัตราการสูบบุหรี่ของมารดามีความสัมพันธ์เชิง
ลบกับนํ้าหนักทารกแรกเกิด”   “นักศึกษาพยาบาลท่ีใช้รูปแบบการเรียนแบบความร่วมมือมีผลสัมฤทธิ์การ
เรียนสูงกว่านักศึกษาที่ใช้รูปแบบการเรียนแบบแข่งขัน”  เป็นต้น 
 2.  สมมติฐานทางสถิติ (statistical hypothesis) เป็นข้อความท่ีเขียนโดยใช้สัญญลักษณ์ทาง
คณิตศาสตร์แทนคําพูด เพ่ือให้สามารถทดสอบสมมติฐานด้วยวิธีการทางสถิติได้   สมมติฐานทางสถิ ติ
แบ่งออกได้เป็น  2  ลักษณะคือ 
  2.1  สมมติฐานเป็นกลางหรือสมมติฐานศูนย์ (null hypothesis) เป็นสมมติฐานที่เขียนอธิบาย
ความสัมพันธ์ของตัวแปรในลักษณะ  ไม่มีความแตกต่างกัน  หรือไม่ความสัมพันธ์กันระหว่างกลุ่มต่างๆ ที่ผู้วิจัย
นํามาพิสูจน์ ซึ่งจะเขียนแทนด้วยสัญญลักษณ์ H0 
  2.2  สมมติฐานทางเลือก  (alternative hypothesis) เ ป็นสมมติฐานที่ เขียนอธิบาย
ความสัมพันธ์ในลักษณะ มีความสัมพันธ์กัน หรือมีความแตกต่างกัน ซึ่งเขียนแทนด้วยสัญญลักษณ์ H1 
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 ตัวอย่างการเขียนสมมติฐานทางสถิติเช่น  
  H0 :  *1 =  *2 
  H1 :  *1  >  *2 
 เมื่อ*1 = ค่าเฉล่ียของคะแนนความสามารถการปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ของผู้ชาย 
  *2 = ค่าเฉล่ียของคะแนนความสามารถการปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์หญิง 
   H0 อาจเขียนเป็นสมมติฐานการวิจัยได้ว่า “ความสามารถการปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ของ
ผู้ชายไม่แตกต่างจากความสามารถการปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ของผู้หญิง” 
   H1 อาจเขียนเป็นสมมติฐานการวิจัยได้ว่าว่า “ความสามารถการปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
ของผู้ชายแตกต่างจากความสามารถการปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ของผู้หญิง” 
 

หลักการต้ังสมมติฐานการวิจัย 
 
 การต้ังสมมติฐานการวิจัยจะต้องทําอย่างมีเหตุผล   ดังน้ันการต้ังสมมติฐานที่ดีและเหมาะสมจึงมีความ
ยุ่งยากและต้องการแนวทางที่จะช่วยให้สามารถต้ังสมมติฐานได้ง่ายขึ้น   ซึ่งข้อพิจารณาที่ใช้ในการ
ต้ังสมมติฐานการวิจัยมีดังน้ี (ธวัชชัย  วรพงศธร, 2540 และ ชุติมา  รักษ์บางแหลม, 2548) 
 1. สอดคล้องกับปัญหาการวิจัย (relevance) สมมติฐานการวิจัยควรสอดคล้องกับปัญหาและ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย   หากสมมติฐานการวิจัยมีหลายประเด็นควรแยกสมมติฐานเป็นข้อๆ   โดยเรียงให้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย 
 2. ขอบเขตของสมมติฐาน (scope) สมมติฐานการวิจัยต้องมีความรัดกุมอยู่ในขอบเขตที่เหมาะสม  
ไม่กว้างหรือแคบจนเกินไป   เพราะถ้าสมมติฐานแคบเกินไปก็จะทําให้ไม่สามารถอธิบายตัวแปรอ่ืนที่เก่ียวข้อง
ได้หมด   แต่ถ้าสมมติฐานกว้างเกินไป อาจทําให้ไม่สามารถนําข้อมูลมาทดสอบได้ 
 3. ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร (relationship) สมมติฐานการวิจัยควรแสดงความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรได้อย่างชัดเจนในแง่ความเป็นเหตุและผล ไม่ใช่ในแง่สามัญสํานึก 
 4. การทดสอบ (testability) สมมติฐานที่ต้ังขึ้นควรสามารถทดสอบได้ทุกข้อ  ตัวแปรที่อยู่ใน
สมมติฐานสามารถวัดได้และสามารถทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปรเหล่าน้ันด้วยวิธีการทางสถิติและหา
ข้อมูลมาสนับสนุนได้  
 5. การทดสอบซํ้า (repeatability) สมมติฐานที่ต้ังขึ้นต้องสามารถทดสอบได้หลายๆ ครั้งไม่ว่าจะใช้
ข้อมูลในปัจจุบันหรืออนาคตก็ตาม 
 6. การสรุปอ้างอิง (generalization) สมมติฐานที่ต้ังขึ้นเมื่อทําการทดสอบแล้วสามารถนําไปใช้
อธิบายปรากฎการณ์หรือสภาพการณ์ที่เป็นปัญหา หรือสภาพการณ์ที่คล้ายคลึงกันได้ 
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ข้อเสนอแนะในการเขียนสมมติฐานการวิจัย 
 
 ในการเขียนสมมติฐานการวิจัยที่ดีน้ัน ธวัชชัย  วรพงศธร (2540) ได้เสนอว่าผู้วิจัยควรปฏิบัติดังน้ี  
 1. เขียนสมมติฐานการวิจัยเป็นประโยคบอกเล่าที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นและตัวแปร
ตาม พร้อมทั้งระบุทิศทางความสัมพันธ์ หรือทิศทางของความแตกต่างในลักษณะการเปรียบเทียบได้ชัดเจน 
 2. ประโยคของสมมติฐานควรเป็นข้อความท่ีสั้น ใช้ภาษาที่อ่านเข้าใจง่าย ไม่กํากวม 
 3. หากมีสิ่งที่ต้องพิสูจน์ในหลายประเด็น ควรแยกเขียนสมมติฐานเป็นข้อๆเพ่ือให้สะดวกในการ
ทดสอบ 
 4. สมมติฐานที่ต้ังขึ้น ควรเรียงลําดับข้อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัยที่ต้ังไว้ เพ่ือจะเป็น
แนวทางที่ดีสําหรับการวางแผนการทดสอบสมมติฐานในภายหลัง 
 5. สมมติฐานที่ต้ังต้องเป็นเรื่องที่เก่ียวข้องและอยู่ในกรอบของปัญหาการวิจัยเท่าน้ัน 
 6. ภายหลังจากการเขียนสมมติฐานแล้ว ควรพิจารณาว่าทุกสมมติฐานน้ันสามารถทดสอบได้ 
 

ประโยชน์ของสมมติฐานการวิจัย 
 
 ได้มีผู้กล่าวถึงประโยชน์ของการต้ังสมมติฐานไว้หลากหลาย (เพชรน้อย  สิงห์ช่างชัย,  ศิริพร  ขัมภ
ลิขิต และทัศนีย์ นะแส, 2539;ธวัชชัย  วรพงศธร, 2540; สุชาติ ประสิทธ์ิรัฐสินธ์ุ,2538).  ซึ่งพอสรุปได้ดังน้ี 
 1. ช่วยให้ผู้วิจัยมองเห็นขอบเขตของตัวแปรที่สําคัญ ข้อมูลที่จะเก็บรวบรวม  รวมทั้งช่วยในการหา
เครื่องมือที่เหมาะสมในการวัด   วิธีการเก็บข้อมูลและเลือกสถิติมาใช้ได้อย่างเหมาะสม 
 2. ช่วยให้ผู้วิจัยสามารถเช่ือมโยงแนวความคิดและตัวแปรในสมมติฐานกับแนวคิดทางทฤษฎีที่
เก่ียวข้องได้ชัดเจนทําให้ง่ายในการอธิบายผลการวิจัย 
 3. ทําให้ผู้วิจัยสามารถสร้างทฤษฎีใหม่ได้   รวมท้ังสามารถทดสอบทฤษฎีเก่าเพ่ือยืนยันความถูกต้อง
และความทันสมัยของทฤษฎีที่มีอยู่ได้ 
 4. ช่วยให้ประหยัดเวลาและแรงงาน เพราะสมมติฐานช่วยกําหนดขอบเขตและช้ีให้เห็นปัญหาที่
แท้จริง จึงทําให้กําจัดตัวแปรที่ไม่เก่ียวข้องออกไปจากเรื่องที่กําลังศึกษา 
 อย่างไรก็ตาม แม้ว่าสมมติฐานในการวิจัยจะมีความสําคัญและเป็นประโยชน์ในการวิจัย แต่การวิจัย
บางลักษณะเช่น การวิจัยแบบสํารวจ ผู้วิจัยไม่จําเป็นต้องต้ังสมมติฐานก็ได้  หรือถ้างานวิจัยเร่ืองน้ันยังไม่มี
ความรู้ทางทฤษฎีหรือมีงานวิจัยที่ศึกษาในเรื่องน้ันมาก่อน จําเป็นต้องอาศัยการสํารวจจากงานวิจัยน้ีเพ่ือให้ได้
แนวความคิดหรือข้อเท็จจริง ก็ไม่จําเป็นต้องต้ังสมมติฐานในงานวิจัยน้ัน  อาจเขียนเพียงคําถามการวิจัยก็
เพียงพอแล้ว 
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การกําหนดขอบเขตการวิจัย 
 
 ขอบเขตการวิจัยหรือขอบเขตของการศึกษา  (Delimitation) หมายถึง การจํากัดหรือกําหนดขอบเขต
ให้แก่การวิจัย  ไม่ควรนําไปปนกับข้อจํากัดของการวิจัย (Limitation) ซึ่งมักจะกล่าวถึงในตอนท้ายผลการ
กําหนดขอบเขต การวิจัยน้ัน  อาจกําหนดได้หลายอย่าง  เช่น 
               1.   ขอบเขตที่เก่ียวกับเน้ือหาที่ศึกษา 
               2.   ขอบเขตที่เก่ียวกับกลุ่มตัวอย่าง 
               3.   ขอบเขตที่เก่ียวกับเวลา 
               4.   ขอบเขตที่เก่ียวกับวิธีการรวบรวมข้อมูล 
               5.   ขอบเขตที่เก่ียวกับตัวแปรที่ต้องศึกษา 
         การเขียนขอบเขตของการวิจัย จะต้องระบุให้ชัดเจน  และถ้าเป็นไปได้ควรให้เหตุผลไว้ด้วยว่า  ทําไมจึง
กําหนดขอบเขตไว้เช่นน้ัน 
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บทที่ 2 การเขียนเค้าโครงของโครงงาน 
 
 1. ชื่อโครงงาน 
  ช่ือโครงงานเป็นสิ่งสําคัญประการแรก เพราะช่ือโครงการจะช่วยโยงความคิดไปถึงวัตถุประสงค์
ของการทําโครงงานวิทยาศาสตร์ และควรกําหนดช่ือโครงการให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักด้วย 
  การต้ังช่ือโครงงานของนักเรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา นิยมต้ังช่ือให้มีความ
กะทัดรัดและดึงดูดความสนใจจากผู้อ่าน ผู้ฟัง แต่สิ่งที่ควรคํานึงถึง คือ ผู้ทําโครงงานวิทยาศาสตร์ ต้องเข้าใจ
ปัญหาที่สนใจศึกษาอย่างแท้จริง อันจะนําไปสู่การเข้าใจวัตถุประสงค์ของการศึกษาอย่างแท้จริงด้วย เช่น 
  โครงงานวิทยาศาสตร์ ช่ือ “ถุงพลาสติกพิชิตแมลงวันตัวน้อย” ซึ่งปัญหาเรื่องที่สนใจศึกษาคือถุง
นํ้าพลาสติกสามารถไล่แมลงวันที่มาตอมอาหารได้จริงหรือ จากเรื่องดังกล่าวผู้ทําโครงงานวิทยาศาสตร์ บางคน
หรือบางคณะอาจสนใจต้ังช่ือโครงงานวิทยาศาสตร์ ว่า “การศึกษาการไล่แมลงวันด้วยถุงนํ้าพลาสติก” หรือ 
“ผลการใช้ถุงนํ้าพลาสติกต่อการไล่แมลงวัน” ก็เป็นได้ 
  อย่างไรก็ตามจะต้ังช่ือโครงการในแบบใด ๆ น้ัน ต้องคํานึงถึงความสามารถที่จะสื่อความหมายถึง
วัตถุประสงค์ที่ต้องการศึกษาได้ชัดเจน     
          2. ผู้จัดทําโครงงาน 
  การเขียนช่ือผู้รับผิดชอบโครงงานวิทยาศาสตร์ เป็นสิ่งดีเพ่ือจะได้ทราบว่าโครงงานน้ันอยู่ในความ
รับผิดชอบของใครและสามารถติดตามได้ที่ใด     
 3. ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน 
  การเขียนช่ือผู้ให้คําปรึกษาควรให้เกียรติยกย่องและเผยแพร่ รวมทั้งขอบคุณที่ได้ให้คําแนะนําการ
ทําโครงงานวิทยาศาสตร์จนบรรลุเป้าหมาย     
          4. ที่มาและความสําคัญของโครงงาน 
  ในการเขียนที่มาและความสําคัญของโครงงานวิทยาศาสตร์ ผู้ทําโครงงานจําเป็นต้องศึกษา 
หลักการทฤษฎีเก่ียวกับเรื่องที่สนใจจะศึกษา หรือพูดเข้าใจง่าย ๆ ว่าเร่ืองที่สนใจจะศึกษานั้นต้องมีทฤษฎี
แนวคิดสนับสนุน เพราะความรู้เหล่าน้ีจะเป็นแนวทางสําคัญในเรื่องต่อไปน้ี 
  - แนวทางต้ังสมมติฐานของเรื่องที่ศึกษา 
  - แนวทางในการออกแบบการทดลองหรือการรวบรวมข้อมูล 
  - ใช้ประกอบการอภิปรายผลการศึกษา ตลอดจนเสนอแนะเพ่ือนําความรู้และสิ่งประดิษฐ์ใหม่ที่
ค้นพบไปใช้ประโยชน์ต่อไป   
  การเขียนที่มาและความสําคัญของโครงงาน คือ การอธิบายให้กระจ่างชัดว่าทําไม   ต้องทํา ทํา
แล้วได้อะไร หากไม่ทําจะเกิดผลเสียอย่างไร ซึ่งมีหลักการเขยีนคล้ายการเขียนเรียงความ ทั่ว ๆ ไป คือ มีคํานํา 
เน้ือเรื่อง และสรุป 
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                    ส่วนที่ 1 คํานํา : 
                         เป็นการบรรยายถึงนโยบาย เกณฑ์ สภาพทั่ว ๆ ไป หรือปัญหาที่มีส่วนสนับสนุนให้ริเริ่ม
ทําโครงงานวิทยาศาสตร์ 
                    ส่วนที่ 2 เน้ือเรื่อง : 
                         อธิบายถึงรายละเอียดเช่ือมโยงให้เห็นประโยชน์ของการทําโครงงานวิทยาศาสตร์ โดยมี 
หลักการ ทฤษฎีสนับสนุนเรื่องที่ศึกษา หรือการบรรยายผลกระทบ ถ้าไม่ทําโครงงานเร่ืองน้ี 
                    ส่วนที่ 3 สรุป : 
                         สรุปถึงความจําเป็นที่ต้องดําเนินการตามส่วนที่ 2 เพ่ือแก้ไขปัญหา ค้นข้อความรู้ใหม่ ค้น
สิ่งประดิษฐ์ใหม่ให้เป็นไปตามเหตุผลส่วนที่ 1     
          5. วัตถุประสงค์ของการทําโครงงาน 
  วัตถุประสงค์ คือ กําหนดจุดมุ่งหมายปลายทางที่ต้องการให้เกิดจากการทําโครงงานวิทยาศาสตร์ 
ในการเขียนวัตถุประสงค์ ต้องเขียนให้ชัดเจน อ่านเข้าใจง่ายสอดคล้องกับช่ือโครงงาน หากมีวัตถุประสงค์
หลายประเด็น ให้ระบุเป็นข้อ ๆ การเขียนวัตถุประสงค์มีความสําคัญต่อแนวทาง การศึกษา ตลอดจนข้อความรู้
ที่ค้นพบหรือสิ่งประดิษฐ์ที่ค้นพบน้ันจะมีความสมบูรณ์ครบถ้วน คือ     ต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทุก ๆ 
ข้อ     
          6. สมมติฐานของการศึกษา 
  สมมติฐานของการศึกษา เป็นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่ผู้ทําโครงงาน ต้องให้
ความสําคัญ เพราะจะทําให้เป็นการกําหนดแนวทางในการออกแบบการทดลองได้ชัดเจนและรอบคอบ ซึ่ง
สมมติฐานก็คือ การคาดคะเนคําตอบของปัญหาอย่างมีหลักและเหตุผล ตามหลักการ  ทฤษฎี รวมท้ังผล
การศึกษาของโครงงานที่ได้ทํามาแล้ว     
          7. ขอบเขตของการทําโครงงาน 
                    ผู้ทําโครงงานวิทยาศาสตร์ ต้องให้ความสําคัญต่อการกําหนดขอบเขตการทําโครงงาน เพ่ือให้
ได้ผลการศึกษาที่น่าเช่ือถือ ซึ่งได้แก่ การกําหนดประชากร กลุ่มตัวอย่าง ตลอดจนตัวแปรที่ศึกษา 
                    1. การกําหนดประชากร และกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา คือ การกําหนดประชากรที่ศึกษาอาจเป็น
คนหรือสัตว์หรือพืช ช่ือใด กลุ่มใด ประเภทใด อยู่ที่ไหน เมื่อเวลาใด  รวมทั้งกําหนด             กลุ่มตัวอย่างที่
มีขนาดเหมาะสมเป็นตัวแทนของประชากรที่สนใจศึกษา 
                    2. ตัวแปรที่ศึกษา การศึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ ส่วนมากมักเป็นการศึกษาความสัมพันธ์
เชิงเหตุและผล หรือความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้ังแต่ 2 ตัวแปรขึ้นไป การบอกชนิดของ     ตัวแปรอย่าง
ถูกต้องและชัดเจน รวมทั้งการควบคุมตัวแปรที่ไม่สนใจศึกษา เป็นทักษะกระบวนการ   ทางวิทยาศาสตร์ที่ผู้ทํา
โครงงานต้องเข้าใจ ตัวแปรใดที่ศึกษาเป็นตัวแปรต้น ตัวแปรใดที่ศึกษาเป็น    ตัวแปรตาม และตัวแปรใดบ้าง
เป็นตัวแปรที่ต้องควบคุมเพ่ือเป็นแนวทางการออกแบบการทดลอง ตลอดจนมีผลต่อการเขียนรายงานการทํา
โครงงานวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้อง สื่อความหมายให้ผู้ฟังและ      ผู้อ่านให้เข้าใจตรงกัน     
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 8. การตรวจสอบเอกสารที่เก่ียวข้อง 
  ในบทน้ีจะเป็นการทบทวนเกี่ยวกับเอกสารที่ไม่ว่าจะเป็น หนังสือ หรือข้อความบนแหล่งออนไลน์ที่
เก่ียวข้องกับปัญหาวิจัย วัตถุประสงค์ สมมติฐาน และตัวแปรที่ต้องการศึกษา อย่างครบถ้วน ซึ่งจะช่วยให้ผู้ทํา
โครงงานสามารถกําหนดวิธีการออกแบบการดําเนินการศึกษาหรือทดลองได้อย่างถูกต้อง และช่วยให้ผู้ทํา
โครงงานสามารถสรุปผลการศึกษาจากการวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างแม่นยํา 
  บทยาทสําคัญของการตรวจสอบเอกสารไม่ใช้เพียงใช้ในการออกแบบการศึกษา และการสรุปผล
การศึกษา แต่ยังมีความสําคัญซึ่งถือว่าไม่แพ้ 2 ข้อที่กล่าวมาก็คือ “การอภิปรายผลการศึกษา” ซึ่งหากผู้ทํา
โครงงานศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวข้องมาเป็นอย่างดีจะทําให้สามารถอภิปรายได้ว่าสาเหตุที่ได้ผลดังที่ต้ังสมมติฐาน 
หรือไม่ได้ผลตามสมมติฐานมาจากสาเหตุใด นักวิจัยส่วนใหญ่จะประเมินว่าใครคือผู้เช่ียวชาญในด้านใดหรือไม่
ก็ขึ้นอยู่กับว่าสามารถอภิปรายผลการศึกษาของตนเองได้ลุ่มลึกเพียงใด           
 9. วิธีดําเนินการ 
                    วิธีดําเนินการ หมายถึง วิธีการที่ช่วยให้งานบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการทํา      โครงงาน 
ต้ังแต่เริ่มเสนอโครงการกระทั่งสิ้นสุดโครงการ ซึ่งประกอบด้วย 
                    1. การกําหนดประชากร กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา 
                    2. การสร้างเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล 
                    3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
                    4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
                    ในการเขียนวิธีดําเนินการให้ระบุกิจกรรมที่ต้องทําให้ชัดเจนว่าจะทําอะไรบ้าง เรียงลําดับ
กิจกรรมก่อนและหลังให้ชัดเจน เพ่ือสามารถนําโครงการไปปฏิบัติอย่างต่อเน่ืองและถูกต้อง     
          10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
                    ผลที่คาดว่าจะได้รับ คือ การคาดหวังถึงผลการดําเนินการตามโครงการ ในการเขียนต้อง
คาดคะเนเหตุการณ์ว่าเมื่อได้ทําโครงงานวิทยาศาสตร์สิ้นสุดลง ใครเป็นผู้ได้รับประโยชน์อย่างไรและได้รับมาก
น้อยเพียงใด ผลที่ได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ศึกษา     
          11. แผนการกําหนดเวลาปฏิบัติงาน 
                    การทําโครงงานวิทยาศาสตร์ ต้องกําหนดตารางเวลาดําเนินการทุกขั้นตอน เพราะ  การทํา
ตารางเวลาจะเป็นประโยชน์ให้ดําเนินการอย่างต่อเน่ือง เป็นประโยชน์ต่อการติดตามประเมินผลการ
ดําเนินงานแต่ละขั้นตอน จนสิ้นสดุการทําโครงงานน้ัน     
          12. เอกสารอ้างอิง 
                    เอกสารอ้างอิง คือ รายช่ือเอกสารที่นํามาอ้างอิงเพ่ือประกอบการทําโครงงาน      วิทยาศาสตร์  
ตลอดจนการเขียนรายงานการทําโครงงานวิทยาศาสตร์ ควรเขียนตามหลักการที่นิยมกัน เช่น รูปแบบ 
American Psychological Association (APA) เป็นต้น 
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บทที่ 3 เคร่ืองมือสนับสนุนการทําโครงงานให้ประสบผลสําเร็จ 
 

Search Engine 
 
 Search engine หรือ เครื่องมือช่วยค้นหา เป็นโปรแกรมที่ออกแบบมาเป็นเคร่ืองมือสําหรับใช้ ค้นหา
ข้อมูล ซึ่งโปรแกรมที่ใช้สําหรับค้นหาข้อมูลบนเว็บไซต์ หรือ เว็บไซต์ที่ใช้สําหรับค้นหาข้อมูล เราจะเรียกว่า 
Web Search Engine ส่วนใหญ่จะค้นหาข้อมูลโดยที่เราต้อง กรอก ข้อมูลที่ต้องการค้นหา หรือ คําค้นหาต่างๆ
ลงไป ซึ่งคําเหล่าน้ันเราจะเรียกว่า Keyword (คีย์เวิร์ด) ซึ่งผลลัพธ์ที่ต้องการก็จะแสดงผลมาให้ทางผู้ค้นหา
ทราบ ในปัจจุบัน Search Engine บางตัว จะบันทึกประวัติการค้นหาและการเลือกผลลัพธ์ของผู้ใช้ไว้ด้วย 
และจะนําประวัติที่บันทึกไว้น้ัน มาช่วยกรองผลลัพธ์ในการค้นหาครั้งต่อๆ ไป ซึ่งข้อดีจะช่วยการค้นหาน้ัน
ประสบความสําเร็จ ได้ข้อมูลที่ตรงกับ Keyword มากที่สุด ตัวอย่าง Search engine ที่นิยมใช้ในปัจจุบัน เช่น 
Google, Bing, Yahoo, Ask.com และ AOL.com เป็นต้น 
 
 1. การกรองผลการสืบค้นใน google ให้มีประสิทธิภาพ 
  1.1 กรองข้อมูลจาก Social media เท่าน้ัน เช่น จาก Twitter 
   ให้ใช้สัญลักษณ์ @ แล้วตามด้วย social media ที่ต้องการสืบค้น เช่น @twitter 
  1.2 กรองข้อมูลด้วยราคา ให้ใช้สัญลักษณ์ $ 
   เช่น ต้องการกรองผลการสืบค้นที่สินค้าราคา 500 บาท ให้ใส่ $500 
  1.3 กรองข้อมูลด้วย Hashtag 
   เช่น ต้องการผลการสืบค้นที่มี Hashtag ว่า ศรีสะเกษวิทยาลัย ให้ใส่ #ศรีสะเกษวิทยาลัย 
  1.4 กรองข้อมูลขยะด้วย – 
   เช่น ต้องการข้อมูลความเร็วของเสือจากัวร์ แต่ผลการสืบค้นได้ ความเร็วของรถยนต์ jaguar 
แทน ดังน้ันควรใส่ –car ลงไปในคําค้น เพ่ือให้กรองข้อมูลที่เก่ียวกับรถทิ้งไป 
  1.5 ค้นคําเฉพาะ 
   เช่น ต้องการค้นคําที่มีการแยกกัน เช่น Teenage Girl แต่ผลการสืบค้นจะได้เพียงข้อมูลที่
เก่ียวกับ teenage เท่าน้ัน หรือ girl เท่าน้ัน ดังน้ันให้ใช้สัญลักษณ์ “  ” ครอบ เพ่ือให้ได้ข้อมูลเฉพาะของ 
teenage girl เช่น “teenage girl” 
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ภาคผนวก 
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กําหนดการกิจกรรมการเรียนการสอน 
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กําหนดการสอนโครงงานโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ภาคเรียนท่ี 1 

สัปดาห์
ที่ 

วันที ่ เนื้อหา/กิจกรรม สถานที่ การวัดผล

1 14-
พ.ค. พ้ืนฐานวิจัย   

สอบด้วยแบบทดสอบกลาง 

2 20-
พ.ค. 

รูปแบบการเขียนรายงานโครงงานของ ศ.ก.ว. 
  

3 27-
พ.ค. 

การเข้าถึง Database และ Search engine 
  

4 3-มิ.ย. การใช้ MS Excel + Cloud Storage   
5 10-

มิ.ย.   
6 17-

มิ.ย. 
การใช้ MS Word 

  
7 24-

มิ.ย. 
สัมนาโครงงาน (แกะงานคนอ่ืน) 

  
8 1-ก.ค.   
9 8-ก.ค. การทําโปสเตอร์โครงงาน   
10 15-

ก.ค. 
การใช้เครื่องมือวิจัยตามสาขาโครงงาน 

  
11 22-

ก.ค.   
12 29-

ก.ค. 
สอบวัดความรู้ 
   

13 5-ส.ค. สอบช่ือเรื่องโครงงาน   ประเมินด้วยแบบประเมิน
หัวข้อ 14 12-

ส.ค.   
15 19-

ส.ค.   
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กําหนดการสอนโครงงานโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ภาคเรียนท่ี 1 
สัปดาห์

ที่ 
วันที ่ เนื้อหา/กิจกรรม สถานที่ การวัดผล

16 26-
ส.ค. 

สอบเค้าโครงโครงงาน 
  

ประเมินด้วยแบบประเมิน
เค้าโครง 20 คะแนน 

17 2-ก.ย.   
18 9-ก.ย. ช่วงจัดมหกรรมรอบที ่1 ในกลุ่มสาระ (ตอบสนอง 

IS 1&2) 
  ประเมินด้วยแบบประเมินเค้า

โครง 19 16-
ก.ย.   

20 23-
ก.ย.   
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กําหนดการสอนโครงงาน โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ภาคเรียนท่ี 
สัปดาห์ที ่ วันที ่ เนื้อหา/กิจกรรม สถานที ่ การวัดผล

1 

  

ดําเนินการตามแผนการทําโครงงาน   

ประเมินจากรายการ
ตรวจสอบ 

2 รายงานความก้าวหน้า 1   
3    
4 รายงานความก้าวหน้า 2   
5    
6    
7 รายงานความก้าวหน้า 3   
8 

 
  

9     
10     
11  รายงานความก้าวหน้า 4   
12     
13   นําเสนอปากเปล่า   ประเมินจากรายการ

ตรวจสอบ 14 นําเสนอ Poster   
15     
16     
17   ส่งรูปเล่ม   ประเมินจากรายการ

ตรวจสอบ 18 จัดมหกรรม   
19   เผยแพร ่ลงวารสาร ฐานข้อมลูของโรงเรียน     

20     
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แบบฟอรม์ 
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แบบฟอร์มขอ้เสนอโครงงาน 
ประจําปีการศึกษา............... 

ช่ือโครงงาน(ภาษาไทย)  ...................................................................................................................... 
    ...................................................................................................................... 
ช่ือโครงงาน(ภาษาอังกฤษ) ...................................................................................................................... 
    ...................................................................................................................... 
โครงงานอยู่ในสาขา  ...................................................................................................................... 
1. ข้อมูลทั่วไป 
 1.1  หัวหน้าโครงการ 
 ช่ือ-นามสกุล ...................................................................................................................... 
 วัน/เดือน/ปีเกิด ................................................................. อายุ ..................................... ปี 
 ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน..................................................................................................................... 
 ........................................................................................................................................................ 
 โทรศัพท์................................มือถือ................................E-mail:……………………………………………. 
 1.2  ผู้ร่วมโครงการ 
 ช่ือ-นามสกุล ...................................................................................................................... 
 วัน/เดือน/ปีเกิด ................................................................. อายุ ..................................... ปี 
 ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน..................................................................................................................... 
 ........................................................................................................................................................ 
 โทรศัพท์................................มือถือ................................E-mail:……………………………………………. 
 1.3  ผู้ร่วมโครงการ 
 ช่ือ-นามสกุล ...................................................................................................................... 
 วัน/เดือน/ปีเกิด ................................................................. อายุ ..................................... ปี 
  
 
 

รหัสโครงงานSKW……….. 

2.5 เซนติมเตร 

3.0 เซนติมเตร 2.5 เซนติมเตร 

2.5 เซนติมเตร 
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ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน..................................................................................................................... 
 ........................................................................................................................................................ 
 โทรศัพท์................................มือถือ................................E-mail:……………………………………………. 
 1.4  ครูที่ปรึกษาโครงงานภายในโรงเรียน 
  ช่ือ-นามสกุล.............................................ตําแหน่ง.............................สาขาวิชา............................ 
 สถานที่ติดต่อ.................................................................................................................................. 
 ........................................................................................................................................................ 
 โทรศัพท์................................มือถือ................................E-mail:……………………………………………. 
 
 
 1.5  อาจารย์ที่ปรึกษาพิเศษ ณ ศูนย์วิจัย 
  ช่ือ-นามสกุล.......................................................ตําแหน่ง.............................................................. 
  ช่ือสถาบัน/ศูนย์วิจัย....................................................................................................................... 
 สถานที่ติดต่อ.................................................................................................................................. 
 ........................................................................................................................................................ 
  โทรศัพท์................................มือถือ................................E-mail:……………………………………………. 
2.  บทนํา (ที่มาและความสําคัญ/หลักการและเหตุผล) 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
3.  ปัญหางานวิจัย 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
4.  วัตถุประสงค์(สามารถเขยีนเป็นข้อๆ) 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
5.  สมมติฐาน 
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..............................................................................................................................................................................

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

.............................................................................................................................................................................. 
6.  ขอบเขตของโครงงาน 
 6.1  ขอบเขตด้านตัวแปร 
  ตัวแปรอิสระ .................................................................................................................................... 
  ตัวแปรตาม .................................................................................................................................... 
  ตัวแปรควบคุม .................................................................................................................................... 
 6.2  ขอบเขตด้านสถานที่................................................................................................................................ 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 6.3  ขอบเขตด้านระยะเวลา........................................................................................................................... 
7.  นิยามเชิงปฏิบัติการ 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
8.  ระเบียบวิธีการทําโครงงาน 
 8.1  วัสดุ 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 8.2  อุปกรณ์ 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 8.3  เครื่องมือ 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 8.4  สารเคม ี
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..............................................................................................................................................................................

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

.............................................................................................................................................................................. 
 8.5  สิ่งมีชีวิต(ถ้ามี) 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 8.6  วิธีการดําเนินงาน 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
9.  การวิเคราะห์ข้อมูล(วิธีการ/เทคนิคที่จะใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือที่จะตอบปัญหาหรือสมมติฐานที่ต้ังไว้ 
หรือแผนการทดสอบการใช้งานจริงของต้นแบบที่พัฒนา) 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
10. งบประมาณ 
 -ค่าวัสดุ อุปกรณ์และสารเคม ี      ...................บาท 
  ค่าวัสดุ        ...................บาท 
  ค่าอุปกรณ์       ...................บาท 
  ค่าสารเคม ี       ...................บาท 
 -ค่าใช้สอย        ...................บาท 
  ค่าทํารายงานและโปสเตอร์     ...................บาท 
  ค่าเดินทาง       ...................บาท 
  ค่าติดต่อประสานงาน      ...................บาท 
 -ค่าอ่ืนๆ         ...................บาท 
  รวม         ...................บาท 
11. ระยะเวลาในการทําโครงงาน(ให้ระบุเป็นช่วงเวลาโดยประมาณ ตามลําดับขั้นตอนการทําโครงงาน) 
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กิจกรรม 
ปี ………. ปี ………. 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 
กําหนดหัวข้อโครงงาน            
ศึกษาค้นคว้าข้อมูล            
ทําหัวข้อโครงงาน            
ทําการทดลองและบันทึกผล            
วิเคราะห์ข้อมูลจากการทดลอง            
รวบรวมข้อมูลและผลการทดลอง
ที่ได้แล้วนําไปเรียบเรียงเพ่ือ
นําไปเสนอโครงงาน 

           

จัดทํารูปเล่มรายงาน            
เตรียมนําเสนอโครงงาน            

 
12. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
13. บรรณานุกรม 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
ลงช่ือ...................................................  ลงช่ือ................................................... 
      (..................................................)        (..................................................) 
  ผู้เสนอโครงงาน         ครทูี่ปรึกษาหลัก 
 

ลงช่ือ................................................... 
(นายนิยม  รอดเนียม) 

รองผู้อํานวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารวิชาการ 
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   (........) อนุมัติโครงงาน 
 
 
      (นายพงษ์อนันต์  ธรรมศิร)ิ 
     ผู้อํานวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 
 
 
 


