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ค าชี้แจง 
  

 คู่มือการใช้ รูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้ SMART Model เพื่อเสริมสร้างทักษะพลเมืองดิจิทัล 
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม และ ชุดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน SMART Model 
เพื่อเสริมสร้างทักษะพลเมืองดิจิทัล โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม  ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูผู้สอน
กลุ่มเป้าหมาย ผู้บริหารสถานศึกษา ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในการด าเนินงานตามขั้นตอนของรูปแบบการ
บริหารจัดการเรียนรู้ SMART Model เพื่อเสริมสร้างทักษะพลเมืองดิจิทัล โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 

 การจัดกระบวนการเรียนรู้แบบโครงงาน SMART Model เพื่อเสริมสร้างทักษะพลเมืองดิจิทัล 
ครูผู้สอนจะต้องศึกษาขั้นตอนการปฏิบัติให้ชัดเจน และปฏิบัติตามแนวทางท่ีก าหนด เพื่อให้เกิดความรู้
ความเข้าใจ ในกระบวนการเรียนรู้แบบโครงงาน  SMART Model เพื่อเสริมสร้างทักษะพลเมืองดิจิทัล ซึ่งมี
กระบวนการจัดการเรียนรู้  5 ขั้น ดังนี้ 

      ขั้นที่ 1  ส ารวจวิเคราะห์ความต้องการ (Survey and Need Analysis : S)   
       ขั้นที่ 2  วิธีบูรณาการเนื้อหาสาระ (Method Integrating to Content : M)   

      ขั้นที่ 3  กิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์ (Activity Creating to Experiential  
Learning : A) โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (MINE) 4 ขั้น ดังนี ้(1) ขั้นปรับเปล่ียนวิธีคิด Mindset : M 
(2) ขั้นพิชิตแรงบันดาลใจ Inspiration : I (3) ขั้นใส่ใจการเรียนรู้ Nature of Learning : N  (4) ขั้นน าไปสู่
การเสริมสร้างพลังความสามารถ  Empowerment : E   

      ขั้นที่ 4  สะท้อนแก่นการเรียนรู้ (Reflection of Learning Core : R)  
      ขั้นที่ 5  น าสู่การประเมินผลด้วยเทคโนโลยี (Technology Evaluation : T)   

 

ท้ังนี้เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการเรียนรู้ SMART Model เพื่อเสริมสร้างทักษะพลเมืองดิจิทัล 
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ครูได้รับการพัฒนาผ่านชุดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดกระบวนการเรียนรู้
แบบโครงงาน SMART Model เพื่อเสริมสร้างทักษะพลเมืองดิจิทัล  ผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพด้าน
ทักษะพลเมืองดิจิทัล ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนสูงขึ้น และเป็นการขยายองค์ความรู้ของ
การจัดกระบวนการเรียนรู้ เกี่ยวกับการน าทฤษฏีไปสู่การปฏิบัติท่ีเป็นรูปธรรมต่อไป 

 

      เรณู  นันททิพรักษ์ 

      รองผู้อ านวยการสถานศึกษา  โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 

            สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 



2 

 

 

คู่มือการใช้รูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้ 
SMART Model 

 กระบวนการเรียนรู้แบบโครงงาน SMART Model เพื่อเสริมสร้างทักษะพลเมืองดิจิทัล 

 

 
 

สารบญั 
 

                 หน้า 
 

ค าน า           1 
สารบัญ          2 
ส่วนท่ี  1  ความรู้เร่ืองกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 
 1.  การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน  3 
 2.  ความส าคัญของการสอนแบบโครงงาน    4 
 3.  ประโยชน์ของการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน  4 
 4.  การเสริมสร้างทักษะพลเมืองดิจิทัล (Digital citizens Skill)  5 
 

ส่วนที่  2  การบริหารจัดการเรียนรู้  SMART Model เพื่อเสริมสร้างทักษะพลเมืองดิจิทัล     12     
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม  
ตอนท่ี 1 วิธีการน ารูปแบบ  SMART Model ไปใช้               12 
 ขั้นที่  1 ส ารวจวิเคราะห์ความต้องการ (Survey and Need Analysis : S)  12 
 ขัน้ท่ี  2 วิธีบูรณาการเนื้อหาสาระ (Method Integrating to Content : M)    12 
          ขั้นที่  3 กิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์ (Activity Creating to Experiential  
                    Learning : A)     12 
 ขั้นที่ 4 สะท้อนแก่นการเรียนรู้ (Reflection of Learning Core : R)  13 
 ขั้นที่ 5 น าสู่การประเมินผลด้วยเทคโนโลยี (Technology Evaluation : T)  13 
ตอนท่ี 2 รายละเอียดการด าเนินการตามรูปแบบ  SMART Model    13 
 

ส่วนที่  3  การพัฒนาบุคลากร         19 

-  คู่มือการใช้รูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้ SMART Model    
              เพื่อเสริมสร้างทักษะพลเมืองดิจิทัล  โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม     20 

-  ชุดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการเรียนรู ้SMART Model    
              เพื่อเสริมสร้างทักษะพลเมืองดิจิทัล โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม     21 

-  แบบทดสอบก่อนการอบรมเชิงปฏิบัติการ      62 
-  แบบทดสอบหลังการอบรมเชิงปฏิบัติการ      67 

บรรณานุกรม          72 



3 

 

 

คู่มือการใช้รูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้ 
SMART Model 

 กระบวนการเรียนรู้แบบโครงงาน SMART Model เพื่อเสริมสร้างทักษะพลเมืองดิจิทัล 

   
 

ส่วนท่ี  1 
 

ความรู้เรื่องกระบวนการจัดการเรยีนรู้แบบโครงงาน 
 
 

1.  การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 

  มีผู้ใหค้วามหมายเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานไว้หลายนัย 
     นัยแรก  สุวิทย์ มูลค า และอรทัย มูลค า (2545 : 84) ได้ให้ความหมายของการจัดการเรียนรู้
แบบโครงงานไว้ว่า เป็นกระบวนการสอนท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้า และลงมือปฏิบัติตามความ
สนใจ ความถนัด และความสามารถของตนเอง ซึ่งอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หรือกระบวนการ
อื่นๆ ท่ีเป็นระบบไปใช้ศึกษาหาค าตอบในเรื่องนั้นๆ ภายใต้ค าแนะน าปรึกษาและความช่วยเหลือจากผู้สอน
หรือ ผู้เช่ียวชาญเริ่มต้ังแต่การเลือกเรื่องหรือหัวข้อท่ีจะศึกษา การวางแผน การด าเนินงานตามขั้นตอนท่ี 
ก าหนดตลอดจนการน าเสนอผลงาน ซึ่งในการท าโครงงานนั้นสามารถท าได้ทุกระดับช้ัน อาจเป็นรายบุคคล
หรือเป็นกลุ่ม จะกระท าในเวลาเรียนหรือนอกเวลาเรียนก็ได้   
  นัยสอง กระทรวงศึกษาธิการ (2550 : 1) ได้ให้ความหมายของการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน
ไว้ว่าเป็นการเรียนรู้ที่ใช้เทคนิคหลากหลายรูปแบบน ามาผสมผสานกัน ได้แก่ กระบวนการกลุ่ม การฝึกคิด 
การแก้ปัญหา การเน้นกระบวนการ การสอนแบบปริศนาความคิด และการสอนแบบร่วมกันคิด ท้ังนี้มุ่งหวัง
ให้ผู้เรียนเรียนรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งจากความสนใจ อยากรู้อยากเรียนของผู้เรียนเอง โดยใช้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ผู้เรียนจะเป็นผู้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ เพื่อค้นหาค าตอบด้วยตนเอง  เป็นการเรียนรู้ท่ี
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงกับแหล่งความรู้เบื้องต้น ผู้เรียนสามารถสรุปความรู้ได้ ด้วย
ตนเอง   
  นัยสาม ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2550 : 1) ได้ให้ความหมายของการจัดการ
เรียนรู้แบบโครงงานไว้ว่า เป็นกระบวนการแสวงหาความรู้หรือการค้นคว้าหาค าตอบในส่ิงท่ีผู้เรียนอยากรู้
หรือสงสัย ด้วยวิธีการต่างๆ  เป็นวิธีการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเลือกศึกษาตามความสนใจของตนเองหรือของ
กลุ่ม เป็นการตัดสินใจร่วมกันจนได้ช้ินงานท่ีสามารถน าผลการศึกษาไปใช้ได้ในชีวิตจริง 
  นัยส่ี  ดุษฏี  โยเหลา และคณะ (2557 :19–20) ได้ให้ความหมายของการจัดการเรียนรู้แบบ
โครงงานไว้ว่า เป็นการจัดการเรียนรู้ที่มีครูเป็นผู้กระตุ้นเพื่อน าความสนใจท่ีเกิดจากตัวผู้เรียนมาใช้ในการท า
กิจกรรมค้นคว้าหาความรู้ด้วยตัวผู้เรียนเอง น าไปสู่การเพิ่มความรู้ท่ีได้จากการลงมือปฏิบัติ การฟังและการ
สังเกตจากผู้เช่ียวชาญ  โดยผู้เรียนมีการเรียนรู้ท่ีผ่านกระบวนการท างานเป็นกลุ่ม ท่ีจะน ามาสู่การสรุป
ความรู้ใหม่  มีการเขียนกระบวนการจัดท าโครงงานและได้ผลการจัดกิจกรรมมีผลงานเป็นรูปธรรม 
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     ทิศนา แขมมณี (2551 : 139)  ได้กล่าวว่า การจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นหลัก 
คือการจัดสภาพการณ์ของการเรียนการสอน โดยให้ผู้เรียนได้ร่วมกันเลือกท าโครงงานท่ีตนสนใจโดยร่วมกัน
ส ารวจ  สังเกต  และก าหนดเรื่องท่ีตนสนใจ วางแผนในการท าโครงการร่วมกัน  ศึกษาหาข้อมูลความรู้ 
ท่ีจ าเป็น  และลงมือปฏิบัติงานตามแผนงานท่ีวางไว้จนได้ข้อค้นพบหรือส่ิงประดิษฐ์ใหม่แล้วจึงเขียนรายงาน
และน าเสนอต่อสาธารณชน เก็บข้อมูล แล้วน าเสนอผลงานและประสบการณ์ท้ังหมดมาอภิปราย
แลกเปล่ียนความรู้ ความคิดค้น และสรุปผลการเรียนรู้ที่ได้รับจากประสบการณ์ท่ีได้รับท้ังหมด    
  สรุปได้ว่า การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน (Project - Based Learning)  หมายถึง  
การเรียนรู้โดยโครงงานเป็นการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญรูปแบบหนึ่ง ท่ีเป็นการให้ผู้ เรียนได้ลง
มือปฏิบัติจริงในลักษณะของการศึกษา ส ารวจ ค้นคว้า ทดลอง ประดิษฐ์คิดค้นโดยครูเปล่ียนบทบาทจาก
เป็นผู้ให้ความรู้ (teacher) เป็นผู้อ านวยความสะดวก (facilitator) หรือผู้ให้ค าแนะน า (guide) ท าหน้าท่ี
ออกแบบกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนท างานเป็นทีม กระตุ้น แนะน า และให้ค าปรึกษา เพื่อให้โครงงาน
ส าเร็จลุล่วง ประโยชน์ของการเรียนรู้ด้วยโครงงาน ส่ิงท่ีผู้เรียนได้รับจากการเรียนรู้แบบ PBL จึงมิใช่ตัว
ความรู้ (knowledge) หรือวิธีการหาความรู้ (searching) แต่เป็นทักษะการเรียนรู้หรือนวัตกรรม (learning 
and  innovation skills) ทักษะชีวิต และประกอบอาชีพ (Life and Career Skills) ทักษะด้านข้อมูล
ข่าวสาร การส่ือสารและเทคโนโลยี (Information Media and Technology  Skills)  การออกแบบ
โครงงานท่ีดีจะกระตุ้นให้เกิดการค้นคว้าอย่างกระตือรือร้น และผู้เรียนจะได้ฝึกการใช้ทักษะการคิดเชิง
วิพากษ์และแก้ปัญหา (critical thinking and problem solving) ทักษะการส่ือสาร (communicating)  
และทักษะการสร้างความร่วมมือ (collaboration) ประโยชน์ท่ีได้ส าหรับครูท่ีนอกจากจะเป็นการพัฒนา
คุณภาพด้านวิชาชีพแล้ว  ยังช่วยให้เกิดการท างานแบบร่วมมือกับเพื่อนครูด้วยกันรวมท้ังโอกาสท่ีจะได้สร้าง
สัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียนด้วยความส าคัญของการสอนแบบโครงงาน   
2.  ความส าคัญของการสอนแบบโครงงาน   
 ความส าคัญของการสอนแบบโครงงานนั้น มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ ดังนี้    
 2.1  ผู้เรียนมีความรู้ในเนื้อหาวิชานั้นๆ    
 2.2  เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เลือกเรื่องหรือประเด็นท่ีตนเองต้องการศึกษา    
 2.3  ผู้เรียนรู้จักปฏิบัติงานจริง และสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน    
 2.4  ผู้เรียนมีการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองผ่านทักษะกระบวนการแก้ปัญหา    
 2.5  ผู้เรียนมีการท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม รู้จักการท างานเป็นทีม โดยมีขั้นตอนในการจัดการ
เรียนรู้แบบโครงงาน 6  ขั้นตอน ดังนี้  
  2.5.1 ขั้นตอนท่ี 1 น าเสนอหัวข้อโครงงาน   
  2.5.2 ขัน้ตอนท่ี 2 วางแผนกิจกรรม 
  2.5.3 ขั้นตอนท่ี 3 ท าโครงงาน  
  2.5.4 ขั้นตอนท่ี 4 สรุปผล  
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  2.5.5 ขั้นตอนท่ี 5 น าเสนอโครงงาน  
  2.5.6 ขั้นตอนท่ี 6 ประเมินผล 
3.  ประโยชน์ของการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 
     สรุปได้ว่า ประโยชน์ของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน มีดังนี้  
 3.1  ผู้เรียนได้รับความรู้ในเนื้อหาวิชานั้นๆ   
 3.2  ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดกระบวนการเรียนรู้ และวางแผนปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง    
 3.3  ผู้เรียนเกิดทักษะในการแก้ปัญหา และทักษะกระบวนการในการท างาน  
 3.4  ผู้เรียนมีโอกาสพัฒนาความสามารถได้เต็มศักยภาพ  
 3.5  ผู้เรียนเกิดการเช่ือมโยงและบูรณาการระหว่างความรู้ ทักษะและประสบการณ์สามารถ
ประยุกต์ใช้ในสถานการณ์อื่นๆ ได้ซึ่งผู้เรียนจะได้รับความรู้ ทักษะการคิดแก้ปัญหาและการวางแผนการ
ปฏิบัติงานจากการท าโครงงาน และเกิดกระบวนการท างานร่วมกัน 
4. แนวคิดเก่ียวกับการเสริมสร้างทักษะพลเมืองดิจิทัล  (Digital citizens Skill) 
  4.1 เวิลด์ อึโคโนมิก ฟอรั่ม (World Economic Forum) ได้เผยแพร่ ถึงคุณลักษณะและทักษะ
ชีวิตในโลกยุคดิจิทัล หรือ "ความฉลาดทางดิจิทัล" (Digital Intelligence: DQ) ท่ีจ าเป็นส าหรับเด็กใน
ศตวรรษที่ 21 แบ่งออกเป็น 8 ทักษะ ดังนี้ 
   4.1.1 ทักษะในการรักษาอัตลักษณ์ท่ีดีของตนเอง (Digital Citizen Identity) : 
ความสามารถในการสร้างและบริหารจัดการอัตลักษณ์ท่ีดีของตนเองไว้ได้อย่างดีท้ังในโลกออนไลน์และโลก
ความจริง เช่น การเผยแพร่และการรักษาข้อมูลโดยค านึงถึงช่ือเสียงของตัวเอง ตัวตนและความเป็นจริงเพื่อ
ไม่ให้ข้อมูลเหล่านั้นย้อนกลับมาท าความเสียหายให้ตัวเองในภายหลัง 
   4.1.2 ทักษะในการจัดสรรเวลาหน้าจอ (Screen Time Management : ความสามารถใน
การบริหารเวลาท่ีใช้อุปกรณ์ยุคดิจิทัล และสามารถการท างานท่ีหลากหลายในเวลาเดียวกันได้ เช่น การแบ่ง
เวลาในการใช้คอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ต 
   4.1.3 ทักษะในการรับมือกับการคุกคามทางโลกออนไลน์ (Cyberbullying Management) 
:ความสามารถในการรับรู้ และรับมือการคุกคามข่มขู่บนโลกออนไลน์ได้อย่างชาญฉลาด เช่น รู้เท่าทันภัย
ท่ีมากับอินเตอร์เน็ต ไม่ส่งข้อมูลส าคัญให้กับมิจฉาชีพจนตัวเองตกเป็นเหยื่อ 
   4.1.4 ทักษะในการรักษาความปลอดภัยของตนเองในโลกออนไลน์ (Cybersecurity 
Management) :ความสามารถในการป้องกันข้อมูลด้วยการสร้างระบบความปลอดภัยท่ีเข้มแข็ง และ
ป้องกันการโจรกรรมข้อมูลหรือการโจมตีออนไลน์ได้ เช่น การรู้จักตรวจสอบไวรัสและอัปเกรดโปรแกรม
ก าจัดไวรัสเป็นประจ าสม่ าเสมอ 
   4.1.5 ทักษะในการรักษาข้อมูลส่วนตัว (Privacy Management) : มีดุลพินิจในการบริหาร
จัดการข้อมูลส่วนตัว โดยเฉพาะการแชร์ข้อมูลออนไลน์เพื่อป้องกันความเป็นส่วนตัวท้ังของตนเองและผู้อื่น 
เช่น การรักษาข้อมูลส่วนตัวของตัวเองในคอมพิวเตอร์โดยการใส่รหัสไว้อย่างเหมาะสม 
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   4.1.6 ทักษะการคิดวิเคราะห์มีวิจารณญาณท่ีดี (Critical Thinking) : ความสามารถในการ
วิเคราะห์แยกแยะระหว่างข้อมูลท่ีถูกต้องและข้อมูลท่ีผิด ข้อมูลท่ีมีเนื้อหาดีและข้อมูลท่ีเข้าข่ายอันตราย 
ข้อมูลติดต่อออนไลน์ท่ีน่าต้ังข้อสงสัยและน่าเช่ือถือได้ เช่น การตรวจสอบข้อมูลท่ีได้มาจากโลกอินเตอร์เน็ต
ให้ถูกต้องก่อนท่ีจะแชร์ให้คนรู้จัก 
   4.1.7 ทักษะในการบริหารจัดการข้อมูลท่ีผู้ใช้งานมีการท้ิงไว้บนโลกออนไลน์ (Digital 
Footprints) :ความสามารถในการเข้าใจธรรมชาติของการใช้ชีวิตในโลกดิจิตอลว่าจะหลงเหลือร่อยรอย
ข้อมูลท้ิงไว้เสมอ รวมไปถึงเข้าใจผลลัพธ์ท่ีอาจเกิดขึ้น เพื่อการดูแลส่ิงเหล่านี้อย่างมีความรับผิดชอบ เช่น 
การไม่ใช้ช่องทางโชเชียวไปก่อความเดือดร้อนแก่บุคคลอื่น เพราะทราบว่าถ้าท าเช่นนี้จะโดนฟ้องร้องและ
ส่งผลเสียต่อตัวเอง 
   4.1.8 ทักษะการใช้เทคโนโลยีอย่างมีจริยธรรม (Digital Empathy) : ความเห็นอกเห็นใจ 
และเข้าใจความรู้สึกผู้อื่นบนโลกออนไลน์ เช่น การแสดงความคิดเห็นในกระดานข้อความด้วยความสุภาพ
และคิดถึงจิตใจของผู้อ่านคนอื่น ไม่พิมพ์ค าท่ีเสียดสี ให้ร้าย หรือประชดประชันโดยเฉพาะในเรื่องท่ี
ละเอียดอ่อน  
   จะเห็นได้ทักษะอันน าไปสู่ความความฉลาดทางดิจิทัล นั้นจะค านึงถึงการใช้ข้อมูล ความ
ถูกต้องของข้อมูล การรักษาข้อมลู และการรับผิดชอบต่อข้อมูลท่ีตัวเองเผยแพร่ เป็นหลักใหญ่ซึ่งสอดคล้อง
กับปัญหาปัจจุบันที่เกิดจากการใช้ส่ือดิจิตอลอย่างไม่เหมาะสม เช่น การใช้ส่ือดิจิตอลไปหลอกลวงหรือโจมตี
ผู้อื่น การเสพติดส่ือ และการเผยแพร่ข้อมูลโดยไม่ตรวจสอบ ท าให้เกิดความเสียหายต่อสังคมและ
ประเทศชาติ ซึ่งถ้าคนรุ่นใหม่สามารถมีความฉลาดทางดิจิทัล ดังท่ีกล่าวมาแล้วนั้น ไม่แน่ว่าโลกอินตอร์เน็ต
อาจเป็นสวรรค์ของชุมชนแห่งความรู้ท่ีดีต่อไปในอนาคตก็เป็นได้ 
 4.2 บทบาทครูในยุคดิจิทัล  

    4.2.1 การเป็นครูในยุคดิจิทัล ในยุคดิจิทัล เนื้อหา ข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ มีมากล้น และ
ได้รับการแทนด้วยดิจิทัล มีอยู่รอบๆตัวเป็น Cloud Knowledge ผู้เรียนมีขีดความสามารถเข้าถึงเนื้อหา 
Accessibleได้ง่ายและเร็ว  ท าให้มีขีดความสามารถในการมองเห็นเนื้อหา Visibility ได้ประหนึง่เสมือน
จดจ าไว้ในสมอง ครูยุคดิจิทัลจึงไม่เน้นการสอนตามเนื้อหาในหลักสูตร แต่จะเน้นการน าเนื้อหามา
ประยุกต์ใช้  หรือต่อยอดทางความคิด และต้องจัดการเรียนรู้ทักษะและความรู้ท่ีจ าเป็นให้นักเรียน ครูยุค
ดิจิตอล ต้องเน้นให้นักเรียนแสวงหาความรู้ได้เอง ครูจะไม่ใช้วิธี Transfer knowledge แต่จะให้นักเรียน 
ส ามารถ Infer Knowledge หรือสังเคราะห์ความรู้ จากข้อมูลข่าวสารที่แสวงหามาได้ ครูยุคดิจิทัลต้องเป็น
นักจัดการท่ีดี จัดการให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยลงมือปฏิบัติ (Action  Learning) และต้องเปล่ียนการสอบ
เป็นการประเมินเพื่อการพัฒนาปรับปรุง ต้องมีเทคนิคในการท าให้นักเรียนเรียนรู้อย่างสนุก Gamification 
in learning  รู้วิธีการใช้และประยุกต์เทคโนโลยีอุบัติใหม่ เน้นให้ผู้เรียนมีความสุขกับการท ากิจกรรม เพื่อ
การเรียนรู ้มีแรงจูงใจให้คิด สร้างสรรค์ น าเสนอ ความรู้อย่างสนุกสนาน  
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           4.2.1 การเรียนการสอนในยุคดิจิทัล  

             ในอดีตการเรียนการสอนจะยึดผู้สอนเป็นศูนย์กลาง โดยมีครูเป็นผู้บรรยาย
เนื้อหาบทเรียน  และผู้เรียนมีหน้าท่ีเรียนรู้ตามท่ีครูบอก จะไม่เน้นท่ีกระบวนการคิดให้เกิดกับผู้เรียน 
จึงท าให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์ไม่เป็น ยุคต่อมาระบบการศึกษาเปล่ียนไปเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ(Child 
center) โดยท่ีครูมี บทบาทและน าแนวทางการเรียนในบทเรียน แต่วิธีนี้ก็ยังมีข้อบกพร่องท่ีครูผู้สอน 
มักจะตีความหมายของการเรียนโดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญผิดๆ โดยให้ผู้เรียนหาวิธีการเรียนเอง ซึ่ง
ผู้เรียนไม่ได้ถูกฝึกมาให้เกิดกระบวนการคิดต้ังแต่แรก ไม่สามารถเรียนรู้โดยวิธีนี้ได้ ดังนั้นถ้าครูไม่
เป็นผู้แนะน าให้ค าปรึกษาแก่ผู้เรียน หรือช้ีแนะแนวทางเลย ผู้เรียนก็จะไม่เกิดกระบวนการเรียนรู้    
ใดๆ ท้ังส้ิน  ปัจจุบันได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 วงการการศึกษา
จึงต้งอมีการปรับเปล่ียนรูปแบบวิธีการจัดการเรียนการสอน ซึ่งมีท้ังรูปแบบ On Site Online On 
Demand หรือ Hybrid มีจุดมุ่งหมายเน้นให้ผู้เรียนศึกษาหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ท่ีมี และมีการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต และทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน เทคโนโลยีจึงมีบทบาทท่ีส าคัญในการ ตอบสนองการ
เรียนรู้ของผู้เรียน หรืออีกนัยหนึ่งคือต้องการให้โรงเรียนทุกโรงจัดการศึกษาโดยน าเทคโนโลยีมาใช้
กับการเรียนการสอนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ การศึกษาในยุคนี้จึงเป็น“การศึกษายุคดิจิทัล”
นับต้ังแต่มีเทคโนโลยี อินเทอร์เน็ตเข้ามา วิถีชีวิตของผู้คนท่ัวโลกจึงถูกเช่ือมโยงใหเ้ข้าไปเกี่ยวกับข้อง
กับดิจิทัลอย่างเล่ียงไม่ได้ เพราะนอกจากเทคโนโลยีจะเป็นศูนย์รวมของข้อมูลข่าวสารท่ีไม่มีขอบเขต
จ ากัดแล้ว อินเทอร์เน็ตยังเป็นเครื่องมือในการติดต่อส่ือสารระหว่างผู้คนท่ีมี ประสิทธิภาพไม่น้อย จึง
ไม่แปลกท่ีทุกวันนี้ อินเทอร์เน็ต จะกลายเป็นส่วนส าคัญในชีวิตประจ าวันของเราไปแล้ว  
 4.2.3 บทบาทของครูในยุคดิจิทัล ข้อเสนอของ วิจารณ์ พานิช ครูต้องเปล่ียนเป้าหมายการ
เรียนรู้ของศิษย์จากเน้นเรียนวิชาเพื่อให้ได้ความรู้ให้เลยไปสู่การ  พัฒนาทักษะท่ีส าคัญต่อชีวิตในยุคใหม่ 
วิชาแกนและแนวคิดส าคัญในศตวรรษที่ 21 ได้แก่ 1) ทักษะ ชีวิตและการท างาน 2) ทักษะการเรียนรู้และ
นวัตกรรม และ 3) ทักษะทางด้านสารสนเทศส่ือและ เทคโนโลยีบทบาทครูในศตวรรษท่ี21 ผู้ต้องสอน
ความรู้คู่กับ 2 ส่ิงนี้คือ 1) แรงบันดาลใจ (Inspiration) 2) จิตนาการ (Imagination) การศึกษาส าหรับคน
ยุคใหม่ท่ีมีคุณภาพต้องเปล่ียน รูปแบบการเรียนรู้ของศิษย์ไปอย่างส้ินเชิงบทบาทของครูต้องเปล่ียนอย่าง
ส้ินเชิง ดังนี้ 

 4.2.3.1 ต้องเปล่ียนจากจุดเน้นการสอนไปเป็นการเรียน (ท้ังศิษย์และตนเอง)  

 4.2.3.2 ต้องเรียนรู้และปรับปรุงรูปแบบการเรียนรู้ (สอนน้อย เรียนมาก)  

 4.2.3.3 ต้องเปล่ียนบทบาทจากผู้สอน ไปเป็นครูฝึกหรือผู้อ านวยการสะดวก  

 4.2.3.4 ต้องเรียนรู้ทักษะเหล่านี้ด้วยการรวมตัวเป็นกลุ่มเพื่อนการเรียนรู้อย่างเป็น 

ระบบและต่อเนื่อง  
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 กระบวนการเรียนรู้แบบโครงงาน SMART Model เพื่อเสริมสร้างทักษะพลเมืองดิจิทัล 

  4.3 ทักษะท่ีเด็กเยาวชนยุคใหม่ควรเรียนรู้ในการเป็นพลเมืองยุคดิจิทัล 
               Forum (2016) กล่าวว่า คุณลักษณะและทักษะชีวิตในโลกยุคดิจิทัล หรือ "ความฉลาดทาง
ดิจิทัล" (Digital Intelligence: DQ) ท่ีจ าเป็นส าหรับเด็กในศตวรรษท่ี 21 แบ่งเป็น 8 ทักษะ เรียกว่าทักษะ 
"ความฉลาดทางดิจิทัล" ท่ีจ าเป็นต่อการเรียนรู้ของเด็กเยาวชนในศตวรรษท่ี 21 การพาเด็กออกสู่โลกความ
เป็นจริง เส่ียงภาวะ "เด็กเสมือน" ในวาระ "วันประถมศึกษาแห่งชาติ" วันท่ี 25 พฤศจิกายน ของทุกปี 
ส านักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้แสะคุณภาพเยาวชน (สสค.) ขอประมวลข้อมูลจากเวิลด์ อึโคโนมิก 
ฟอรั่ม ท่ีระบุถึงคุณลักษณะและทักษะชีวิตในโลกยุคดิจิทัล หรือ "ความฉลาดทางดิจิทัล" ( Digital 
Intelligence : DQ) ท่ีจ าเป็นส าหรับเด็กในศตวรรษท่ี 21 แบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับท่ี 1 การเป็น
พลเมืองในยุคดิจิทัล : ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและส่ือในโลกยุคดิจิทัลได้ อย่างเกิดประโยชน์ มี
ความรับผิดชอบและปลอดภัย ระดับท่ี 2 ความคิดสร้างสรรค์ในยุคดิจิทัล : ความสามารถในการผนวก
ทักษะในการสร้างสรรค์ข้อมูลและเปล่ียนความคิดใหม่ๆ ให้เป็นความจริงด้วยการใช้เครื่องมือดิจิทัล ระดับท่ี 
3 ผู้ประกอบการยุคดิจิทัล ความสามารถในการใช้ส่ือดิจิทัลและเทคโนโลยีเพื่อแก้ปัญหาท่ีท้าทายใหม่ๆ ใน
โลก หรือเพื่อสร้างโอกาสใหม่ๆ 
 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

อ้างอิงจาก  Economic Forum (2018: ออนไลน)์ 

  4.4 ทักษะการเป็นพลเมืองดิจิทัล 
     การเป็นพลเมืองดิจิทัลนั้น มีมากกว่าการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นและเป็นอะไรท่ีต้องรู้มากกว่า
การแค่รู้เท่าทันส่ือ Common Sense Media ปรับเนื้อหามาจากงานวิจัยของ Dr. Howard Gardner และ
โครงการ Good Play Project ท่ี Harvard Graduate School of Education ซึ่งสรุปได้ว่า หากจะสอน
เด็กให้เป็นพลเมืองดิจิทัลควรจะสอนในเรื่องเหล่านี้ 
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 กระบวนการเรียนรู้แบบโครงงาน SMART Model เพื่อเสริมสร้างทักษะพลเมืองดิจิทัล 

   4.4.1 ความปลอดภัยบนอินเทอร์เน็ต (Internet Safety) เรียนรู้ว่าจะใช้เทคโนโลยี
อินเทอร์เน็ตให้เป็นประโยชน์ ในขณะท่ีด ารงตนให้อยู่อย่างปลอดภัยบนโลกออนไลน์ได้อย่างไร ให้รู้จัก
แยกแยะเว็บไซต์ท่ีปลอดภัยและเว็บไซต์ท่ีอันตราย 
   4.4.2 ความเป็นส่วนตัวและความมั่นคงปลอดภัย (Privacy & Security) ให้นักเรียนได้เรียนรู้
วิธีการบริหารจัดการข้อมูลบนโลกออนไลน์ให้ปลอดภัยจากภัยคุกคาม อาทิ การขโมยตัวตน หรือ การฟิชช่ิง 
(Phishing) ให้เรียนรู้จักการต้ังรหัสผ่านท่ีเดายาก รู้ทันเล่ห์กลของผู้ไม่หวังดี และรู้จักวิเคราะห์นโยบาย
ความปลอดภัยของผู้ให้บริการออนไลน์ 
   4.4.3 ความสัมพันธ์และการส่ือสาร (Relationships & Communication) สอนให้นักเรียน
รู้จักทบทวนทักษะการมีปฏิสัมพันธ์ท้ังภายในตนเองและกับผู้อื่น เพื่อสร้างการส่ือสารและชุมชนบนโลก
ออนไลน์ในเชิงบวก ซึ่งตรงนี้จะเริ่มเข้าสู่แนวคิดของการเป็นพลเมืองดิจิทัลท่ีดีและจริยธรรมดิจิทัล 
   4.4.4 การกล่ันแกล้งบนโลกออนไลน์และดรามายุคดิจิทัล (Cyberbullying & Digital 
Drama) สอนให้นักเรียนได้รู้จักวิธีการรับมือในสถานการณ์ท่ีถูกกล่ันแกล้งบนโลกออนไลน์ เรียนรู้ว่าการ
กระท าใด ๆ ไม่ว่าจะเชิงลบหรือเชิงบวก จะส่งผลกระทบต่อท้ังตัวเพื่อนรอบตัวและชุมชนของพวกเขา สอน
ให้นักเรียนได้รู้จักยืนหยัดเมื่อเห็นการกระท าท่ีไม่เหมาะสม และร่วมกันสร้างชุมชนออนไลน์ท่ีช่วยเหลือซึ่ง
กันและกัน 
   4.4.5 ร่องรอยดิจิทัลและช่ือเสียงบนโลกดิจิทัล (Digital Footprint & Reputation) สอนให้
นักเรียนรู้จักปกป้องความเป็นส่วนตัวของตนเองและเคารพในความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น ให้เรียนรู้ว่าอะไรก็
ตามท่ีถูกโพสต์หรืออัพโหลดไปยังโลกออนไลน์แล้ว มันจะคงอยู่บนนั้นถาวร และมีร่องรอยท่ีจะสามารถ
ติดตามกลับมาหาพวกเขาได้เสมอ และส่ิงท่ีพวกเขาแบ่งปันในโลกออนไลน์จะส่งผลกระทบท้ังต่อตัวพวกเขา
เองและผู้อื่น 
 4.4.6 อัตลักษณ์และตัวตน (Self-Image & Identity) สอนให้นักเรียนรู้จักชีวิตในโลกดิจิทัล
ของตนเอง ได้รู้ถึงประโยชน์และความเส่ียงของการแสดงตนในโลกออนไลน์ด้วยตัวตนต่าง ๆ และอิทธิพล   
ท่ีมีต่อความตระหนักถึงตัวตนของตนเอง ช่ือเสียงของตนเอง และความสัมพันธ์ของพวกเขา  

 4.4.7 การรู้ทันเรื่องข้อมูลข่าวสาร (Information Literacy) เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักการระบ ุ
ตัวตน การค้นหา การประเมิน และการใช้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ เริ่มต้ังแต่การค้นหา
ข้อมูลไปจนถึงการประเมินคุณภาพ ความน่าเช่ือถือ และความถูกต้องของข้อมูลท่ีได้มา และให้ เครดิต
แหล่งท่ีมาอย่างถูกต้อง  

 4.4.8 การให้เครดิตและลิขสิทธิ์ (Creative Credit & Copyright) โลกดิจิทัลนั้นสามารถท า 
กาส าเนางานใดๆ ได้ง่ายมาก ดังนั้นจึงต้องสอนใหน้ักเรียนได้รู้จักความรับผิดชอบและสิทธิ์ ในฐานะผู้
สร้างสรรค์ผลงาน และในขณะเดียวกันก็ให้เรียนรู้ถึงเรื่องลิขสิทธิ์และการใช้งานอย่างเป็น ธรรม (Fair use) 
และหลีกเล่ียงการลอกผลงาน (Plagiarism) และการละเมิดลิขสิทธิ์ (Piracy)  
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 4.5 ผลการสังเคราะห์ ซึ่งผู้วิจัยท าการสังเคราะห์ทักษะพลเมืองดิจิทัล ได้ดังนี้ 
  4.5.1 ทักษะการตระหนักรู้ในตนเอง หมายถึง การรู้จักและเข้าใจตนเอง รู้ถึงความต้องการ
ของตนเองได้ รู้จุดเด่นและจุดด้อยของตนเอง ประเมินตนเองได้ตามความเป็นจริง และรู้อารมณ์และ
ความรู้สึกของตนเองได้  
  4.5.2 ทักษะการรู้เท่าทันข้อมูลข่าวสาร หมายถึง รู้จักเลือกและจัดการข้อมูลข่าวสารได้ เข้าใจ 
ส่ือและตีความข้อมูลข่าวสารได้ เข้าถึงข้อมูลข่าวสารท่ีตนเองต้องการได้ รู้จักใช้ส่ือเทคโนโลยีอย่าง
สร้างสรรค์ และมีคุณธรรมจริยธรรมในการใช้ส่ือเทคโนโลยี  
  4.5.3 ทักษะการมีปฏิสัมพันธ์ต่อผู้อื่น หมายถึง การมีความสัมพันธ์อันดีกับผู้อื่น มีภาวะของ
การเป็นผู้น าและผู้ตามท่ีดีสามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้เหมาะสม และสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุข  
  4.5.4 ทักษะการปกป้องและเคารพตนเอง หมายถึง การรู้จักรักษาช่ือเสียงของตนเอง ไม่
คัดลอกผลงานของผู้อื่น รู้จักการป้องกันตนเองจากสถานการณ์เส่ียง มีความรับผิดชอบในส่ิงท่ีตนเองได้
กระท า และเคารพในความเป็นส่วนตัวของตนเองและผู้อื่น โดยการใช้แบบสัมภาษณ์นักเรียน แบบประเมิน
ทักษะพลเมืองดิจิทัล โดยเป็นการประเมินทักษะพลเมืองดิจิทัล 

4.6  กระบวนการเรียนรู้แบบโครงงาน SMART Model เพื่อเสริมสร้างทักษะพลเมืองดิจิทัล 
      หมายถึงกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะพลเมืองดิจิทัล ท่ีผู้วิจัยพัฒนาขึ้น 

ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ ได้แก่ 
 4.6.1  หลักการ  เป็นการเสริมสร้างทักษะพลเมืองดิจิทัล เป็นการจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียน 

ในยุคดิจิทัลได้เรียนรู้ผ่านส่ือเทคโนโลยี เพื่อให้สามารถด ารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 4.6.2  วัตถุประสงค์มีดังนี้  
  4.6.2.1 เพื่อเสริมสร้างทักษะพลเมืองดิจิทัลส าหรับนักเรียนโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม  
  4.6.2.2 เพื่อพัฒนาความสามารถของผูเรียนในการคิดสรางสรรค และสรางนวัตกรรม   
  4.6.2.3 เพื่อพัฒนาความสามารถของผูเรียนในการส่ือสารและการรวมมือท างานเปน  

ทีมรวมกับบุคคลอื่น 
  4.6.2.4 เพื่อพัฒนาความสามารถของผูเรียนในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศมาชวย
สนับสนุนการท างานตางๆ ใหมีประสิทธิภาพ 

4.6.3  กระบวนการจัดการเรียนรู้มี 5 ขั้น ดังนี้ 
          ขั้นที่ 1  ส ารวจวิเคราะห์ความต้องการ (Survey and Need Analysis : S)   

        ขั้นที่ 2  วิธีบูรณาการเนื้อหาสาระ (Method Integrating to Content : M)   
 
 
 



11 

 

 

คู่มือการใช้รูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้ 
SMART Model 
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       ขั้นที่ 3  กิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์ (Activity Creating to Experiential  
Learning : A) โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (MINE) 4 ขั้น ดังนี้ (1) Mindset ขั้นปรับเปล่ียนวิธีคิด (2) 
Inspiration ขั้นพิชิตแรงบันดาลใจ (3) Nature of Learning  ขั้นใส่ใจการเรียนรู้ (4) Empowerment  
ขั้นน าไปสู่การเสริมสร้างพลังความสามารถ   

       ขั้นที่ 4  สะท้อนแก่นการเรียนรู้ (Reflection of Learning Core : R)  
       ขั้นที่ 5  น าสู่การประเมินผลด้วยเทคโนโลยี (Technology Evaluation : T)   
 4.6.4 การวัดและประเมินผล   

   ใช้การประเมินผลตามสภาพจริง (Authentic Assessment) การประเมินเพื่อ 
พัฒนาการเรียนรู ้(Assessment for Learning) ด้านการพัฒนางาน /พัฒนาตนเอง วัดและประเมินผล
ทักษะพลเมืองดิจิทัล (Digital citizens) และการประเมินการให้ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) โดยมุ่งเน้นท่ี
การประเมินเพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ กระบวนการ  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ตามหลักสูตร 
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  ยึดตามวัตถปุระสงค์ และธรรมชาติกิจกรรม อาศัยการ
ประเมินแบบมีส่วนร่วมผ่านชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 

 4.6.5 ปัจจัยความส าเร็จ 
 4.6.5.1 การเสริมพลังความสามารถ  Empowerment 

 4.6.5.2 สมรรถนะทางดิจิทัล (Digital competencies) 
 4.6.5.3 การโค้ชและการนิเทศ Coach and Supervision 
 4.6.5.4 ความรู้ความเข้าใจและเจตคติของครูที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ SMART Model 

 4.6.6 เงื่อนไขส าคัญในการน ารูปแบบไปใช้  
 4.6.61 มีการผสมผสานเทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 4.6.6.2 มีการโค้ชนักเรียนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
    4.6.6.3 มีการยืดหยุ่นเวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับกิจกรรมภายใน
และภายนอกห้องเรียนท้ังในระบบ On Site  Online  Hybrid และ  On Demand 
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คู่มือการใช้รูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้ 
SMART Model 

 กระบวนการเรียนรู้แบบโครงงาน SMART Model เพื่อเสริมสร้างทักษะพลเมืองดิจิทัล 

   
 

ส่วนที่  2 
 

การบริหารจัดการเรียนรู้ SMART Model เพื่อเสริมสร้างทักษะพลเมืองดิจิทัล 
   โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม   

 

ตอนที่ 1  วิธีการน ารูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้ SMART Model เพื่อเสริมสร้างทักษะ 
พลเมืองดิจิทัลโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ไปใช ้
   ผู้วิจัยได้ออกแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้  การประเมินเพื่อการเรียนรู้ ก าหนดบทบาทของ 
ครูผู้สอน และบทบาทของนักเรียน ด าเนินการตามกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน MINE  4 ข้ัน  
ขั้นที่  1 ปรับเปลี่ยนความคิด (Mindset : M)   
วิธีด าเนินการ 
บทบาทครูผู้สอน   

1. ครูตั้งประเด็นหรือก าหนดสถานการณ์ (Prepare Situations Power question) โดยใช้
สถานการณ์หรือประเด็นปัญหาท่ีนักเรียนสนใจ 

2. ข้อค าถามท่ีดีมีพลัง(Power Question) ในการกระตุ้นให้นักเรียนสนใจท่ีจะหาค าตอบหรือ
น าเสนอแนวทางการแก้ปัญหา 

3. สามารถแนะน าแหล่งเรียนรู้ทั้งในลักษณะรูปเล่มและ Online   
บทบาทนักเรียน   

1. การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self – Learning)   
2. มีการตั้งค าถาม (Question) หรือหาค าส าคัญ (Key Words) ในการสืบค้นข้อมูล 

ขั้นที่  2 พิชิตแรงบันดาลใจ  (Inspiration : I) 
วิธีด าเนินการ 
บทบาทครูผู้สอน   

1. สร้างความพร้อมในการเรียนรู(้Learning Readiness)  
2. มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ (Participation) ครูให้ข้อสังเกต สรุปองค์ความรู้ 
3. ครูเป็นผู้ให้ค าแนะน าช้ีแนะแนวทาง (Coaching) 

บทบาทนักเรียน   
1. นักเรียนวิเคราะห์ปัญหา   
2. ออกแบบแนวคิดแนวทางการสร้างสรรค์ผลงาน  
3. วางแผนการด าเนินงาน  
4. ส ารวจจัดเตรียมความพร้อมวัสดุอุปกรณ์ท่ีสามารถน ามาใช้ในการสร้างสรรค์ได้เหมาะสม

ทันสมัย 



13 

 

 

คู่มือการใช้รูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้ 
SMART Model 

 กระบวนการเรียนรู้แบบโครงงาน SMART Model เพื่อเสริมสร้างทักษะพลเมืองดิจิทัล 

 

ขั้นที่ 3 ใส่ใจการเรียนรู้ (Nature of Learning : N)   
วิธีด าเนินการ 
บทบาทครูผู้สอน   

1. เป็นผู้อ านวยความสะดวกในช่วงลงมือปฏิบัติ (Coach &  Facilitator) 
2. กระตุ้นให้ค าแนะน าผ่านค าถามท่ีดีและมีความท้าทาย 2) ช่วยวางระบบการน าเสนอ  

ท่ีหลากหลายท้ังรูปแบบ Onsite  และ Online 
บทบาทนักเรียน 

1. ลงมือปฏิบัติ  (Practical)   

2. เรียนรู้จากการปฏิบัติ (Learning by Doing) 

ขั้นที่ 4 น าไปสู่การเสริมสร้างพลังความสามารถ  (Empowerment  : E)  
วิธีด าเนินการ 
บทบาทครูผู้สอน   
 1. ครูสร้างความช่ืนชมยินดีเสริมแรงทางบวก (Proud  Empower) 
 2. ครูก าหนดประเด็นและเกณฑ์ในการประเมินผล ก าหนดผู้ประเมินผล (Performance 
Appraisal)  
 3. ให้ข้อสังเกตข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ 
บทบาทนักเรียน 

1. นักเรียนประเมนิผลงาน (Assessment)  
2. นักเรียนภาคภูมิใจช่ืนชมความส าเร็จในการเรียนรู้ของตน (Proud and Empower)   
3. นักเรียนต้ังเป้าหมายการเรียนรู้ใหม่ 
4. นักเรียนสะท้อนส่ิงท่ีตนเองได้เรียนรู้ (Self – Reflection)  

 

ตอนที่ 2  รายละเอียดการด าเนินการตามรูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้ SMART Model  
เพื่อเสริมสร้างทักษะพลเมืองดิจิทัล 
 ขั้นที่  1  ส ารวจวิเคราะห์ความต้องการ (Survey  Need Analysis : S) 

ด าเนินการเพื่อการให้ความรู้เบ้ืองต้น ในการปฏิบัติก่อนการบริหารจัดการเรียนรู้ SMART Model  
เพื่อเสริมสร้างทักษะพลเมืองดิจิทัล โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม โดยการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เป็นเวลา     
2 วัน ระหว่างวนัท่ี 11 – 12 กรกฏาคม 2563 ณ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ดังนี้ 

 วันท่ี 1 อบรมช้ีแจง ให้ความรู้และสร้างความรู้ความเข้าใจร่วมกันระหว่าง ผู้บริหาร ครู 
ผู้สอนโครงงาน เพื่อให้เกิดวิสัยทัศน์ร่วมกันและเป็นการสร้างผู้น าในการแก้ไขแก้ปัญหาผู้เรียนท่ียังขาด
คุณลักษณะและทักษะการพลเมืองดิจิทัล โดยผู้วิจัยช้ีแจงให้ผู้ท่ีเข้ารับการอบรม ได้เข้าใจตระหนักและ
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คู่มือการใช้รูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้ 
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 กระบวนการเรียนรู้แบบโครงงาน SMART Model เพื่อเสริมสร้างทักษะพลเมืองดิจิทัล 

ยอมรับกับสภาพปัญหาผู้เรียนท่ียังขาดคุณลักษณะและทักษะพลเมืองดิจิทัล ตามหัวข้อการอบรม 3 เรื่อง 
คือ 1) เรื่อง ความรู้เรื่องการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน เพื่อเสริมสร้างทักษะพลเมืองดิจิทัล 2) เรื่อง การ
บริหารจัดการเรียนรู้ SMART Model เพื่อเสริมสร้างทักษะพลเมืองดิจิทัล โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม โดย
ใช้ช่ือว่า “สมาท โมเดล” (SMART Model) 3) เรื่อง การจัดท าตารางการนิเทศการสอน 

จะเป็นการอบรมเพื่อช้ีแจงสร้างความรู้ความเข้าใจร่วมกันให้กับผู้บริหารโรงเรียน ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ครู ผู้สอน
โครงงานผู้ท่ีจะจัดการบริหารจัดการเรียนรู้ SMART Model เพื่อให้เกิดวิสัยทัศน์ร่วมกันและเป็นการสร้าง
ผู้น า ในการบริหารจัดการเรียนรู้ SMART Model เพื่อเสริมสร้างทักษะพลเมืองดิจิทัล โรงเรียนเมืองพล
พิทยาคม โดยผู้วิจัยช้ีแจงให้ผู้ท่ีเข้ารับการอบรมได้เข้าใจ ตระหนัก และยอมรับสภาพปัญหาท่ีผู้เรียนยังขาด
คุณลักษณะและทักษะพลเมืองดิจิทัล ซึ่งการบริหารจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน ท่ีจะเข้าไปช่วยแก้ไขปัญหา
ในเรื่องดังกล่าว ผู้วิจัยจึงได้น ารูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้ SMART Model เพื่อเสริมสร้างทักษะ
พลเมืองดิจิทัล โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ซึ่งมีขั้น  5 ขั้น ผู้วิจัยช้ีแจงรายละเอียดของกระบวนการการ
บริหารจัดการเรียนรู้ SMART Model ท้ัง 5 ขั้น คือขั้นท่ี 1  Survey and Need Analysis : S  ส ารวจ
วิเคราะห์ความต้องการ ขั้นที่ 2  Method Integrating to Content : M  วิธีบูรณาการเนื้อหาสาระ  
ขั้นท่ี 3  Activity Creating to Experiential Learning : A กิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์ ขั้นท่ี 4  
Reflection of Learning Core : R สะท้อนแก่นการเรียนรู้ และขั้นท่ี 5  Technology Evaluation : T  
น าสู่การประเมินผลด้วยเทคโนโลยี  และในช่วงท้ายของการอบรมในวันท่ี 1 ผู้บริหารโรงเรียน ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม และผู้วิจัย ได้ร่วมกันก าหนดรูปแบบการเขียนแผนการ
จัดการเรียนรู้โครงงาน 4 ขั้นคือ MINE ตามกระบวนการการบริหารจัดการเรียนรู้ SMART Model 

วันท่ี 2 เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับครูผู้สอนโครงงาน ให้มีความรู้ และทักษะด้านการเขียน
แผนจัดการเรียนรู้ SMART Model เพื่อเสริมสร้างทักษะพลเมืองดิจิทัล ตามหัวข้อการอบรม 2 เรื่อง คือ 

1) เรื่อง ปัญหาของนักเรียนท่ีขาดคุณลักษณะและทักษะพลเมืองดิจิทัล 
2) เรื่อง ความรู้เรื่องการเขียนแผนการบริหารจัดการเรียนรู้ SMART Model เพื่อเสริมสร้างทักษะ

พลเมืองดิจิทัล โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม   
3. สรุปผลการอบรม โดยแบบทดสอบความรู้ เรื่อง การบริหารจัดการเรียนรู้ SMART Model 

เพื่อเสริมสร้างทักษะพลเมืองดิจิทัล โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม  และการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ตาม
ก าหนดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเช่ียวชาญ      

เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ ให้กับครูผู้สอนโครงงาน ให้มีความรู้ และทักษะ ด้านการเขียนแผน
จัดการเรียนรู้ SMART Model เพื่อเสริมสร้างทักษะพลเมืองดิจิทัล โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ตามสภาพ
จริงในโรงเรียน โดยผู้วิจัย เป็นวิทยากรและผู้ประสานงาน จุดประสงค์ส าคัญของขั้นท่ี 1 คือการฝึกอบรม
และวางแผนเป็นทีมสร้างวิสัยทัศน์ และผู้น า  คือ ต้องการให้ครู ผู้สอน บุคลากรทางการศึกษา และ 
ผู้บริหารโรงเรียน เกิดวิสัยทัศน์ร่วมกัน และเป็นการสร้างผู้น าในการแก้ไขปัญหาท่ีผู้เรียนยังขาดคุณลักษณะ
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และทักษะพลเมืองดิจิทัล ส่งผลให้ผู้บริหาร ครูโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม รู้และเข้าใจตระหนักถึง
ความส าคัญของปัญหา และร่วมแก้ไขปัญหาร่วมกันตามกระบวนการบริหารการเรียนรู้ 5 ขั้น และการ
เสริมสร้างทักษะพลเมืองดิจิทัล  ประกอบดวย 1) ทักษะการตระหนักรู้ในตนเอง หมายถึง การรู้จักและ
เข้าใจตนเอง รู้ถึงความต้องการของตนเองได้ รู้จุดเด่นและจุดด้อยของตนเอง ประเมินตนเองได้ตามความ
เป็นจริง และรู้อารมณ์และความรู้สึกของตนเองได้  2) ทักษะการรู้เท่าทันข้อมูลข่าวสาร หมายถึง รู้จักเลือก
และจัดการข้อมูลข่าวสารได้ เข้าใจ ส่ือและตีความข้อมูลข่าวสารได้ เข้าถึงข้อมูลข่าวสารท่ีตนเองต้องการได้ 
รู้จักใช้ส่ือเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรมจริยธรรมในการใช้ส่ือเทคโนโลยี  ซึ่งวัดไดโดยใชเกณฑ
การใหคะแนน (scoring rubric) 3) ทักษะการมีปฏิสัมพันธ์ต่อผู้อื่น หมายถึง การมีความสัมพันธ์อันดีกับ
ผู้อื่น มีภาวะของการเป็นผู้น าและผู้ตามท่ีดีสามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้เหมาะสม และสามารถทางาน
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ซึ่งวัดไดโดยใชเกณฑการใหคะแนน (scoring rubric)  4) ทักษะการปกป้อง
และเคารพตนเอง หมายถึง การรู้จักรักษาช่ือเสียงของตนเอง ไม่คัดลอกผลงานของผู้อื่น รู้จักการป้องกัน
ตนเองจากสถานการณ์เส่ียง มีความรับผิดชอบในส่ิงท่ีตนเองได้กระท า และเคารพในความเป็นส่วนตัวของ
ตนเองและผู้อื่น ซึ่งวัดไดโดยใชเกณฑการใหคะแนน (scoring rubric)  ท่ีผูวิจัยสรางขึ้น  

ผลการให้ความรู้ก่อนจัดการเรียนรู้ ท าให้ครูผู้สอนโครงงาน มีความรู้ ทักษะด้านการบริหารจัดการ
เรียนรู้ SMART Model เพื่อเสริมสร้างทักษะพลเมืองดิจิทัล และการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ สามารถ
น าไปสู่การปฏิบัติในขั้นท่ี 3 ใส่ใจการเรียนรู้ (Nature of Learning : N) วิธีด าเนินการ บทบาทครู เป็นผู้
อ านวยความสะดวกในช่วงลงมือปฏิบัติ (Coach &  Facilitator) กระตุ้นให้ค าแนะน าผ่านค าถามท่ีดีและมี
ความท้าทาย 2) ช่วยวางระบบการน าเสนอ ท่ีหลากหลายท้ังรูปแบบ Onsite  และ Online 
บทบาทนักเรียน ลงมือปฏิบัติ  (Practical)  เรียนรู้จากการปฏิบัติ (Learning by Doing) ขั้นที่ 4 น าไปสู่
การเสริมสร้างพลังความสามารถ (Empowerment : E) วิธีด าเนินการ บทบาทครู 1) ครูสร้างความช่ืนชม
ยินดีเสริมแรงทางบวก (Proud  Empower) 2) ครูก าหนดประเด็นและเกณฑ์ในการประเมินผล ก าหนดผู้
ประเมินผล (Performance Appraisal) 3) ให้ข้อสังเกตข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ บทบาทนักเรียน    
1) นักเรียนประเมินผลงาน (Assessment)  2) นักเรียนภาคภูมิใจช่ืนชมความส าเร็จในการเรียนรู้ของตน 
(Proud and Empower)  3) นักเรียนต้ังเป้าหมายการเรียนรู้ใหม่ 5) นักเรียนสะท้อนส่ิงท่ีตนเองได้เรียนรู้ 
(Self – Reflection)  ในขั้นนี้ ผู้วิจัยท าหน้าท่ี เป็นวิทยากรการฝึกอบรม รวมท้ังประสานงาน ติดตาม ดูแล 
แนะน าให้การด าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ 

ขั้นที่ 2  วิธีบูรณาการเนื้อหาสาระ  (Method Integrate to Content : M)   
ด าเนินการเพื่อให้ครูผู้สอนโครงงาน ร่วมกันวางแผนการจัดการเรียนรู้  เพื่อเสริมสร้างทักษะ

พลเมืองดิจิทัล ของโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม โดยผู้วิจัยจัดประชุม (Rooms Group) ในวันท่ี 6 พฤษภาคม 
2563 ณ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น เพื่อสร้างทีมครูผู้สอนโครงงานเป็นครูแกน
น าในการร่วมกระบวนการบริหารจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน เพื่อเสริมสร้างทักษะพลเมืองดิจิทัล โรงเรียน
เมืองพลพิทยาคม ซึ่งเป็นครูผู้สอนโครงงาน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 
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24 คน  และช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 24 คน  รวมจ านวน  48 คน  ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 
2563 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ในช่วงเช้าของการประชุมกลุ่ม
ย่อย (Focus Group) เริ่มด้วยกิจกรรม ครู ผู้สอนโครงงาน ท้ัง 48 คน พูดแลกเปล่ียนปัญหาท่ีเกิดขึ้นใน
โรงเรียน และประสบการณ์การแก้ปัญหา ร่วมถึงเครื่องมือท่ีใช้ในการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน จากนั้น
วิทยากรผู้มีความรู้และประสบการณ์ ด้านการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน คือ นางณกันยา  ไวค า หัวหน้า
กลุ่มงานนิเทศติดตามและประเมินผลการศึกษา  นางสาวศิริกุล  ทัพซ้าย ศึกษานิเทศก์เช่ียวชาญ นางประ
ทุมมา ค าละมูล  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  และ นางนิกร  
ประวันตา ครูเช่ียวชาญโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ได้น าเสนอแนวคิด รูปแบบ วิธีการบริหารจัดการเรียนรู้
แบบโครงงาน เพื่อเสริมสร้างทักษะพลเมืองดิจิทัล  ซึ่งภายหลังการแลกเปล่ียน ประสบการณ์ วิทยากรและ
ครูแกนน าได้ร่วมกันสังเคราะห์ความรู้เกิดเป็นกระบวนขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 4 ขั้น 
(MINE)  คือ ขั้นท่ี 1 Mindset : M ปรับเปล่ียนวิธีคิด ขั้นท่ี 2 Inspiration : I  พิชิตแรงบันดาลใจ ขั้นท่ี 3 
Nature of Learning : N  ใส่ใจการเรียนรู้ ขั้นท่ี 4 Empowerment : E น าไปสู่การเสริมสร้างพลัง
ความสามารถ ภายหลังการประชุมกลุ่มย่อย ครูแกนน าได้เอกสารชุดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการ
บริหารจัดการเรียนรู้ SMART Model  เพื่อเสริมสร้างทักษะพลเมืองดิจิทัล โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เพื่อ
น าไปปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น และใช้เป็นคู่มือส าหรับครูผู้สอนโครงงานในการบริหารจัดการเรียนรู้ SMART 
Model  เพื่อเสริมสร้างทักษะพลเมืองดิจิทัล โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ก่อนปิดการประชุมย่อย (Rooms 
Group) ผู้วิจัยนัดหมายการออกนิเทศการสอนในช้ันเรียนตามตารางการนิเทศ และแจ้งให้ครูแกนน า ได้ไป
ด าเนินการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ MINE  4  ขั้น เพื่อเสริมสร้างทักษะพลเมืองดิจิทัล โรงเรียนเมืองพล
พิทยาคม ตามความรู้ท่ีได้อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน เพื่อเสริมสร้าง
ทักษะพลเมืองดิจิทัล  โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 

ผลการวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ท าให้ครูแกนน าได้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ
โครงงานตามขั้นตอนการสอน MINE 4 ขั้น เพื่อวางแผนการจัดการเรียนรู้ไว้ล่วงหน้า มีแผนและเครื่องมือท่ี
จะน าไปใช้ในขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานและการนิเทศติดตามท่ีเหมาะสม 

ขั้นที่  3 กิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์ Activity Create to Experiential Learning  
ด าเนินการเพื่อกระตุ้นส่งเสริม ติดตาม การจัดการเรียนรู้ในช้ันเรียน ของครูผู้สอนโครงงาน 

ตามตารางการออกนิเทศการสอน โรงเรียน ท้ัง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างทักษะพลเมืองดิจิทัล
ในสภาพจริง โดยผู้วิจัยท าหน้าท่ีนิเทศการสอน ตามตารางปฏิบัติการนิเทศ การสอน จ านวน 2 ครั้ง ซึ่งการ
ติดตามการนิเทศในขั้นนี้มุ่งติดตามการจัดการเรียนรู้ในช้ันเรียนตาม กระบวนการ จัดการเรียนรู้แบบ
โครงงาน MINE 4 ขั้น  โดยการนิเทศการสอนครั้งท่ี 1 จะติดตามการสอนของครูในช้ันเรียน ในขั้นท่ี 1 - 2 
คือ ขั้นท่ี 1 ขั้นปรับเปล่ียนวิธีคิด Mindset  ขั้นท่ี 2 ขั้นพิชิตแรงบันดาลใจInspiration ส่วนการนิเทศการ
สอนครั้งท่ี 2 จะติดตามการสอนของครูในช้ันเรียน ในขั้นท่ี 3 - 4 ขั้นท่ี 3  ขั้นใส่ใจการเรียนรู้ Nature of 
Learning  ขัน้ท่ี 4  ขั้นน าไปสู่การเสริมสร้างพลังความสามารถ Empowerment   
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โดยมีข้ันตอนการด าเนินการ 1) ประชุมก่อนการสังเกตการณ์สอน 2) สังเกตการสอนในช้ันเรียน และ  
3) ประชุมให้ข้อมูลย้อนกลับ การออกนิเทศการสอนในช้ันเรียน ดังตารางท่ี 1 
ตารางท่ี 1 ตารางปฏิบัติการนิเทศการสอน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ การนิเทศครั้งท่ี 1 การนิเทศครั้งท่ี 2 
ภาษาไทย  3 สิงหาคม 2563 7 สิงหาคม 2563 
คณิตศาสตร์  3 สิงหาคม 2563 7 สิงหาคม 2563 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  4 สิงหาคม 2563 10 สิงหาคม 2563 
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  4 สิงหาคม 2563 10 สิงหาคม 2563 
สุขศึกษาพลศึกษา  5 สิงหาคม 2563 11 สิงหาคม 2563 
ศิลปะ  5 สิงหาคม 2563 11 สิงหาคม 2563 
การงานอาชีพ  6 สิงหาคม 2563 13 สิงหาคม 2563 
ภาษาต่างประเทศ  6 สิงหาคม 2563 14 สิงหาคม 2563 

ผลการปฏิบัติการนิเทศการสอนในวันนี้ ท าให้ครูผู้สอนโครงงาน ผู้รับการนิเทศการสอนได้รับการ 
พัตนาทักษะการจัดการเรียนรู้ของตนเอง และส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะพลเมืองดิจิทัลของนักเรียนใน
กลุ่มตัวอย่าง ตามกระบวนการพัฒนาการบริหารจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน MINE 4  ขั้น  เพื่อพัฒนาการ
บริหารจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน เพื่อเสริมสร้างทักษะพลเมืองดิจิทัล ให้ดีขึ้น 
         ขั้นที่ 4 สะท้อนแก่นการเรียนรู้ (Reflection of Learning Core : R) 

ด าเนินการจัดโครงการเข้าค่ายส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิชาการ ศิลปะ นาฏศิลป์ ดนตรี กีฬา 
และนันทนาการ เพื่อสะท้อนผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน ของครูผู้สอนโครงงาน และ
นักเรียน โดยระยะเวลาในการจัดค่าย 2 วัน ระหว่างวันท่ี 20 - 21 สิงหาคม 2563 ณ โรงเรียนเมืองพล
พิทยาคม อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น  ซึ่งวิทยากรประจ าค่าย คือครูผู้สอนโครงงาน ผู้รับการฝึกอบรม  ท้ัง 
48 คน ร่วมกับวิทยากร คือ ผู้วิจัย และนายจรูญศักดิ์  รินสาธร หัวหน้าฝ่ายวิชาการ โดยในการจัดโครงการ
เข้าค่ายส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิชาการ ศิลปะ นาฏศิลป์ ดนตรี กีฬา และนันทนาการ  มีขั้นตอน การ
สะท้อนผล คือ 1) ประชุมก่อนการสะท้อนผล 2) สังเกตการจัดกิจกรรมของครูผู้สอนโครงงานและนักเรียน
น าเสนอโครงงาน 3) ประเมินผลโครงงาน ประเมินทักษะพลเมืองดิจิทัล และ 4) ประชุมให้ข้อมูลสะท้อนผล  

ผลการปฏิบัติการในขั้นนี้ ท าให้ครูผู้สอนโครงงานได้พัฒนาสมรรถภาพทักษะการจัดการเรียนรู้ของ
ตนเอง นักเรียนได้รับการประเมินผลโครงงาน ประเมินทักษะพลเมืองดิจิทัล และสะท้อนผลจากการจัด
กิจกรรมโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิชาการ ศิลปะ นาฏศิลป์ ดนตรี กีฬา และนันทนาการ การ
จัดการเรียนรู้แบบโครงงาน เพื่อเสริมสร้างทักษะพลเมืองดิจิทัล และเพื่อน าความรู้ท่ีได้จากการสะท้อนผล
ไปพัฒนานักเรียนด้านการเสริมสร้างทักษะพลเมืองดิจิทัล ของนักเรียนในโรงเรียนต่อไป 
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คู่มือการใช้รูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้ 
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 กระบวนการเรียนรู้แบบโครงงาน SMART Model เพื่อเสริมสร้างทักษะพลเมืองดิจิทัล 

          ขั้นที่ 5  น าสู่การประเมินผลด้วยเทคโนโลยี (Technology Evaluation : T) 
ด าเนินการเพื่อประเมินผลส าเร็จของครูผู้สอนโครงงาน ตามขั้นตอนการสอนโครงงาน 4 ขั้น โดย

พิจารณาจากผลการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานของครูผู้สอนโครงงานระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น และ
ตอนปลาย จ านวน 48 คน น านักเรียนกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นนักเรียนในช้ันเรียนท่ีครูผู้สอนโครงงานท าการ
สอนในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 960 คน  และช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 960 คน  
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม รวมจ านวน 1,920 คน มาประเมินผลการ
จัดท าโครงงาน และทักษะพลเมืองดิจิทัล โดยใช้ แบบประเมินโครงงาน และแบบประเมินทักษะพลเมือง
ดิจิทัล ผู้วิจัยจัดท าขึ้น และในการพัฒนาการบริหารจัดการเรียนรู้ SMART Model เพื่อเสริมสร้างทักษะ
พลเมืองดิจิทัล โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ผู้วิจัยสัมภาษณ์ ด าเนินการสัมภาษณ์ความคิดเห็นครูท่ีมีต่อ
รูปแบบพัฒนาการบริหารจัดการเรียนรู้ SMART Model เพื่อเสริมสร้างทักษะพลเมืองดิจิทัล โรงเรียนเมือง
พลพิทยาคม 

ผลการปฏิบัติการนิเทศการสอนในขั้นนี้ ท าให้ครูผู้สอนโครงงาน ได้น าผลการประเมินการจัดท า
โครงงาน และผลการประเมินทักษะพลเมืองดิจิทัล ไปปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้าง
ทักษะพลเมืองดิจิทัล ต่อไป 
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ส่วนที่  3 
 

การพัฒนาบุคลากร 
ชุดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการเรียนรู้ SMART Model  

เพื่อเสริมสร้างทักษะพลเมืองดิจิทัล โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 

 
          ชุดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้ SMART Model เพื่อ
เสริมสร้างทักษะพลเมืองดิจิทัล โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เป็นการส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ผ่าน
โครงงาน SMART Model มีขั้นตอนการสอน  MINE  4  ขั้นตอน  ผู้สอนต้องเตรียมการจัดการเรียนรู้  ผู้เรียน
ได้ปฏิบัติจริง  มีประสบการณ์ตรงสามารถแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง และมีการวัดและประเมินผลตามสภาพ
จริง (Authentic Assessment)  การน าโครงงานไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
  เนื่องด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอน
ไปท่ัวโลก  การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานโดยใช้ส่ือเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาช่วยอ านวยความสะดวกให้
นักเรียนเกิดการเรียนรู้ผ่านโครงงาน ซึ่งเป็นงานวิจัยช้ินเล็กๆ ของผู้เรียนท่ีศึกษาทดลองเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยใช้
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง  อาจจัดในเวลาเรียน หรือนอกเวลาเรียน
ก็ได้  เพื่อมุ่งฝึกให้ผู้เรียน  คิดเป็น  ท าเป็น  แก้ปัญหาเป็น สร้างความรู้ด้วยตนเอง  การจัดกิจกรรมการเรียน 
การสอนวิธีหนึ่งท่ีจะท าให้ผู้เรียนเกิดพฤติกรรมดังกล่าว  คือ การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนฝึกท าโครงงาน การจัด
กิจกรรมการเรียนโครงงาน  สอดคล้องกับรูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ ท่ี เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง  
โดยผู้เรียนเรียนรู้จากของจริงลงมือปฏิบัติและสามารถพัฒนาตนได้ตามศักยภาพ 
 ชุดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้  SMART Model  
เพื่อเสริมสร้างทักษะพลเมืองดิจิทัล โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ท่ีผู้วิจัยพัฒนาขึ้นในครั้งนี้  เพื่อใช้เป็น
เครื่องมือในการส่งเสริมศักยภาพการจัดการเรียนรู้ของครู ผู้สอนให้ ผู้ เรียนได้เรียนรู้ ผ่านโครงงาน   
SMART Model ตามรายละเอียดดังนี้ 
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ชุดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้ SMART Model 

เพื่อเสริมสร้างทักษะพลเมืองดิจิทัล  
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 

 
 

 

 
 

น าไปใชผ้่าน 
กระบวนการเรียนรู้ 

โดย 
นางเรณู  นันททิพรักษ์ 

โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม  
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การน าโครงงานไปใช้ในการจัดการเรียนรู ้
 

   
วัตถุประสงค์ 

 
  เมื่อท่านศึกษาบทเรียน  เรื่อง การน าโครงงานใช้ในการจัดการเรียนรู้แล้ว ท่านจะมีความสามารถดังนี ้
  1.  เขียนแผนการจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับการสอนโครงงานได้ 
  2.  บอกข้ันตอนการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ ได้ 
 3.  น าแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้โครงงานได้ 
  4.  ได้โครงงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติจริงของผู้เรียนได้ 
 

แนวคิด 
 
 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานนั้น  ผู้สอนต้องเตรียมการเรียนการสอนเพื่อให้  
ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง  มีประสบการณ์ตรงสามารถแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง ตลอดจนมีการวัดและประเมินผล
ตามสภาพจริง 
 

การน าโครงงานไปใชใ้นการจัดการเรียนรู้ 
 

  โครงงานนับเป็นงานวิจัยช้ินเล็กๆ ของผู้เรียนท่ีศึกษาทดลองเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยใช้ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ในการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง  อาจจัดในเวลาเรียน หรือนอกเวลาเรียนก็ได้  เพื่อมุ่งฝึกให้
ผู้เรียน  คิดเป็น  ท าเป็น  แก้ปัญหาเป็น สร้างความรู้ด้วยตนเอง  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิธีหนึ่งท่ีจะ
ท าให้ผู้เรียนเกิดพฤติกรรมดังกล่าว คือ การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนฝึกท าโครงงาน  การจัดกิจกรรมการเรียน
โครงงาน  สอดคล้องกับรูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ผู้เรียนส าคัญท่ีสุด  โดย
ผู้เรียนเรียนรู้จากของจริง  ลงมือฝึกปฏิบัติและสามารถพัฒนาตนได้เต็มตามศักยภาพ 
 
ขั้นตอน       การน าโครงงานไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
 
 1.   การวิเคราะห์หลักสูตร 
  2.   การจัดท าก าหนดการสอน 
  3.   การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ 
  4.   การวัดและประเมินผล 
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ตัวอย่าง    แผนการจัดการเรียนรู้ในการสอนโครงงาน 

  
แผนการจัดการเรียนรู้ที่  1 

เร่ือง  ความรู้เก่ียวกับโครงงาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้...................................................  วิชา.....................รหัสวิชา……………………. 
ภาคเรียนท่ี.............ปีการศึกษา......................     เวลา  2  ช่ัวโมง 
 
สาระส าคัญ 

1. ความหมายของโครงงาน 
2. หลักการของกิจกรรมโครงงาน 
3. จุดมุ่งหมายของโครงงาน 
4. ประเภทของโครงงาน 
5. ขั้นตอนการท าโครงงาน 
6. การประเมินโครงงาน 

 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. เพื่อใหผู้้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการท าโครงงาน 
 2. นักเรียนสามารถใช้กระบวนการกลุ่มในการจัดท าโครงงานได้ 
 3. นักเรียนมีวินัยความรับผิดชอบ และมีทักษะในการคิดสร้างสรรค์ผลงาน 
เนื้อหา 

1. ความหมายของโครงงาน 
2. หลักการของกิจกรรมโครงงาน 
3. จุดมุ่งหมายของโครงงาน 
4. ประเภทของโครงงาน 

 4.1 โครงงานประเภททดลอง 
 4.2 โครงงานประเภทส ารวจ 
 4.3 โครงงานประเภทการพัฒนาหรือการประดิษฐ์ 
 4.4 โครงงานประเภทการสร้างทฤษฎีหรือการอธิบาย 

5. ขั้นตอนการท าโครงงาน 
5.1 การคิด และเลือกหัวเรื่องหรือปัญหาท่ีจะศึกษา 

 5.2 การวางแผนในการท าโครงงาน 
 5.3 การลงมือท าโครงงาน 
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 5.4 การเขียนรายงาน 
 5.5 การแสดงผลงาน 

6. การประเมินโครงงาน 
6.1 ความรู้ความเข้าใจในเรื่องท่ีจะท า 
6.2 การใช้เนื้อหา และวิธีการทางวิทยาศาสตร์ 
6.3 ความคิดสร้างสรรค์ 
6.4 การเขียนรายงาน 
6.5 การจัดแสดงโครงงาน และการอภิปรายปากเปล่า 
 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 < ชั่วโมงที่  1 > 

ขั้นที่ 1 ปรับเปลี่ยนวิธีคิด (Mindset : M)  
 ครูน าภาพ/คลิป เหตุการณ์การประกวดโครงงานท่ีประสบผลส าเร็จ และแก้ไขปัญหาได้จริง ให้ผู้เรียนดู
ผู้เรียนและครูร่วมอภิปรายเกี่ยวกับความส าคัญของวิชาท่ีท าโครงงาน ปัญหาในการเรียนการสอนวิชาอย่าง
กว้างๆ และแนวทางแก้ไขเพื่อโยงเข้าสู่โครงงาน 
 

ขั้นที่ 2 พิชิตแรงบันดาลใจ (Inspiration : I)  
ผู้เรียนแบ่งกลุ่ม 5 – 6 คน สืบค้นข้อมูล ความรู้เกี่ยวกับความหมายของโครงงาน  หลักการของ

กิจกรรมโครงงาน  จุดมุ่งหมายของโครงงาน  และประเภทของโครงงาน  โดยให้ผู้เรียนศึกษาเนื้อหาจากใบ
ความรู้ที่  1  2  3  และ  4  ตามล าดับ 

 

ขั้นที่ 3 ใส่ใจการเรียนรู้ (Nature of Learning : N)  
ผู้เรียนแต่ละกลุ่มระดมสมองถึงวิธีการจัดท าโครงงาน ผู้เรียนช่วยกันเลือกวิธีท าโครงงานร่วมกัน 

อภิปราย  โดยครูเป็นผู้น าในการอภิปรายเกี่ยวกับความหมายของโครงงาน  หลักการของกิจกรรมโครงงาน  
จุดมุ่งหมายของโครงงาน  และประเภทของโครงงาน  หลังจากท่ีให้ผู้เรียนศึกษาเนื้อหาจากใบความรู้แล้ว 
 
ขั้นที่ 4 น าไปสู่การเสริมสร้างพลังความสามารถ (Empowerment : E)  
            ผู้เรียนและครูร่วมกันสรุปเกี่ยวกับความหมายของโครงงาน  หลักการของกิจกรรมโครงงาน  
จุดมุ่งหมายของโครงงาน  และประเภทของโครงงาน ครูกระตุ้นให้ผู้เรียนต้ังเป้าหมายการเรียนรู้ที่ท้าทาย 

1. ผู้เรียนน าเสนอผลการเรียนรู้ของตน 
2. ผู้เรียนช่ืนชมความส าเร็จในการเรียนรู้ของตน 
3. ผู้เรียนต้ังเป้าหมายการเรียนรู้ใหม่ 
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 < ชั่วโมงที่  2 > 
 

ขั้นที่ 1 ปรับเปลี่ยนวิธีคิด (Mindset : M)  
 ครูทบทวนเนื้อหาท่ีเรียนในช่ัวโมงท่ี  1  โดยการซักถามผู้เรียนเกี่ยวกับการจัดท าโครงงาน 
 

ขั้นที่ 2 พิชิตแรงบันดาลใจ (Inspiration : I)  
 1.  ครูแจกใบความรู้เกี่ยวกับข้ันตอนในการท าโครงงาน  และการประเมินผลโครงงาน  โดยให้ผู้เรียน
ศึกษาเนื้อหาจากใบความรู้ที่  5  และ  6  ตามล าดับ 
 

ขั้นที่ 3 ใส่ใจการเรียนรู้ (Nature of Learning : N)  
 2.  ผู้เรียนและครูร่วมอภิปรายโดยครูเป็นผู้น าในการอภิปรายเกี่ยวกับข้ันตอนในการท าโครงงาน  และ
การประเมินผลโครงงาน  หลังจากท่ีให้ผู้เรียนศึกษาเนื้อหาจากใบความรู้แล้ว 
 

ขั้นที่ 4 น าไปสู่การเสริมสร้างพลังความสามารถ (Empowerment : E)  
 ผู้เรียนและครูร่วมกันสรุปเกี่ยวกับข้ันตอนในการท าโครงงาน  และการประเมินผลโครงงาน 
 ผู้เรียนต้ังเป้าหมายการเรียนรู้ใหม่ 
 
สื่อการเรียนการสอน 
 < ชั่วโมงที่  1 > 

1. ใบความรู้ท่ี  1  เรื่อง  ความหมายของโครงงาน 
2. ใบความรู้ท่ี  2  เรื่อง  หลักการของกิจกรรมโครงงาน 
3. ใบความรู้ท่ี  3  เรื่อง  จุดมุ่งหมายของโครงงาน 
4. ใบความรู้ท่ี  4  เรื่อง  ประเภทของโครงงาน 

 < ชั่วโมงที่  2 > 
1. ใบความรู้ท่ี  5  เรื่อง  ขั้นตอนในการท าโครงงาน 
2. ใบความรู้ท่ี  6  เรื่อง  การประเมินผลโครงงาน 

 

   การวัดผลและประเมินผล 
1. สังเกตการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนในช้ันเรียนตรวจช้ินงาน 
2. การประเมินผลงาน 
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          ใบความรู้ที่  1        เร่ือง  ความหมายของโครงงาน 

 
       โครงงาน  หมายถึง  กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 

ท่ีเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามความถนัดและความสนใจ  ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ 
(Scientific Method) ภายใต้การแนะน าปรึกษาช่วยเหลือและดูแลจากครูท่ีปรึกษา และ/หรือ ผู้ทรงคุณวุฒิ  
อาจจัดในเวลาเรียนหรือนอกเวลาเรียนก็ได้  รวมท้ังสามารถด าเนินกิจกรรมได้ท้ังใน และนอกบริเวณ 
โรงเรียน  ซึ่งอาจท าเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มก็ได้  แล้วจัดเขียนเป็นรายงาน  และแสดงผลงานเพื่อ 
เผยแพร่ส าหรับเป็นแนวทางการศึกษาต่อไป 
 

 
ใบความรู้ที่  2       เร่ือง  หลักการของกิจกรรมโครงงาน 

 

หลักการที่ส าคัญของโครงงาน ควรมีลักษณะดังนี้ 
 1.  เป็นเรื่องเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  หรือความเป็นจริงและการน าไปใช้ประโยชน์   
               ซึ่งหมายถึง โครงงานท่ีท าขึ้นเองต้องยึดหลักความเป็นจริงท่ีเป็นอยู่ตามธรรมชาติ 
  2.  เป็นการเสาะแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  เพื่อเป็นการฝึกให้ผู้เรียน  คิดเป็น  ท าเป็น   
                และแก้ปัญหาเป็น โดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ 
 3.  ค านึงถึงเสรีภาพ และเศรษฐกิจ  หมายถึง การให้เสรีภาพแก่ผู้ท าโครงงานในเรื่องท่ีจะท า  
               โดยค านึงถึงวัสดุอุปกรณ์ และเงินทุนท่ีมีอยู่เป็นองค์ประกอบ 
 

 
 

ใบความรู้ที่  3         เร่ือง  จุดมุ่งหมายของโครงงาน 
 

เพื่อให้การท าโครงงานบรรลุตามจุดมุ่งหมายในการจัดการเรียนรู้  ในการจัดท าโครงงานนั้น 
จะต้องมีจุดมุ่งหมายท่ีแน่นอนและชัดเจน  ซึ่งจุดมุ่งหมายของโครงงาน  พอสรุปได้ดังนี้ 

 1.  เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความรัก ความสนใจและมีเจตคติท่ีดีต่อวิชาท่ีท าโครงงาน 
 2.  เพื่อพัฒนาความสามารถของผู้เรียนในการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหา 
 3.  เพื่อใหผู้้เรียนน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน หรือออกแบบส่ิงประดิษฐ์ใหม่ๆ   

4.  เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ใหผู้้เรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  
 5.  เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสดงออก พร้อมท้ังได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานของตนเอง  
 6.  เพื่อพัฒนาความรับผิดชอบและสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 
 7.  เพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้า  หรือวิจัยของผู้เรียน และมีความสามารถใช้วิธีการ 
               ทางวิทยาศาสตร์ 
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ใบความรู้ที่  4       เร่ือง  ประเภทของโครงงาน 

 
ส าหรับประเภทของโครงงานนั้น  พอจะสรุปและจ าแนกประเภทออกได้เป็น  4  ประเภท  ดังนี้ 

 1.  โครงงานประเภททดลอง  เป็นการศึกษาหาค าตอบของปัญหาใดปัญหาหนึ่ง  โดยการออกแบบ    
                การ ทดลองและด าเนินการทดลอง  เพื่อหาค าตอบของปัญหาและเพื่อตรวจสอบสมมติฐานท่ีได้ต้ัง 
              ไว้ ซึ่งขั้นตอนในการท างานประกอบด้วย การก าหนดปัญหา  การต้ังสมมติฐาน  การออกแบบ 
              การทดลอง ด าเนินการทดลอง  การแปลผล  และการสรุปผลการทดลอง 

2. โครงงานประเภทการส ารวจ  เป็นกิจกรรมการศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากธรรมชาติและ 
ส่ิงแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหาความรู้ ท่ีมีอยู่   หรือเป็นอยู่ในธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม  โดยใช้วิธีการ ส ารวจและรวบรวมข้อมูลแล้วน าข้อมูลเหล่านั้นมาจัดกระท าแล้ว
น าเสนอในรูปแบบต่างๆ  ตามความเหมาะสม 

3.  โครงงานประเภทการพัฒนาหรือการประดิษฐ์  เป็นการประดิษฐ์ส่ิงใหม่ท่ียังไม่เคยมีมาก่อน 
    ปรับปรุง  อุปกรณ์  หรือส่ิงประดิษฐ์ท่ีมีอยู่แล้วให้ใช้งานได้ดีกว่าเดิม อาจเป็นการเสนอ   
    ปรับสร้างแบบจ าลองทางความคิด  เพื่อแก้ปัญหาใดปัญหาหนึ่ง 

 4.  โครงงานประเภทสร้างทฤษฎีหรือการอธิบาย  เป็นโครงงานท่ีผู้ท าจะต้องเสนอแนวคิดใหม่ๆ   
               ในการอธิบายเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างมีเหตุผล  มีหลักการทฤษฎีมาสนับสนุน  เป็นการ 
               อธิบายปรากฏการณ์เก่าในแนวใหม่  อาจเสนอในรูปค าอธิบาย  สูตร  หรือสมการ   
               โดยมีข้อมูลหรือทฤษฎีสนับสนุน 
 
 

ใบความรู้ท่ี  5       เร่ือง  ขั้นตอนในการท าโครงงาน 
 

การท าโครงงานมีการด าเนินงานหลายขั้นตอน  ดังนี้ 
1. การคิดจะเลือกหัวเรื่องหรือปัญหาท่ีจะศึกษา 
2. การวางแผนในการท าโครงงาน 
3. การลงมือท าโครงงาน 
4. การเขียนรายงาน 
5. การแสดงผลงาน 
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1.  การคิดจะเลือกหัวเร่ืองหรือปัญหาที่จะศึกษา 
      เป็นขั้นตอนท่ีส าคัญและยากท่ีสุด  หัวข้อเรื่องของโครงงานควรมีความเฉพาะเจาะจงมีความ
ชัดเจน  และควรเป็นเรื่องแปลกใหม่  ซึ่งแสดงถึงความสร้างสรรค์ด้วย  หัวเรื่องควรได้มาจาก  ความสนใจ  
ความสงสัยและความอยากรู้อยากเห็นท้ังในห้องเรียนและนอกห้องเรียน  ข้อควรค านึงเกี่ยวกับการคัดเลือกหัว
เรื่องท่ีจะท าโครงงาน 

1.1  เหมาะสมกับระดับความรู้ 
1.2  เหมาะสมกับระดับความสามารถ 
1.3  วัสดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นต้องใช้ 
1.4  งบประมาณเพียงพอ 
1.5  ระยะเวลาท่ีใช้ท าโครงงาน 
1.6  มีอาจารย์หรือผู้ทรงคุณวุฒิรับเป็นที่ปรึกษา 
1.7  มีความปลอดภัย 
1.8  มีแหล่งความรู้หรือเอกสารเพียงพอท่ีจะค้นคว้า 

2.  การวางแผนในการท าโครงงาน 
 ขั้นตอนนี้เป็นการวางแผนในการท าโครงงาน  รวมถึงการเขียนเค้าโครงของโครงงานเพื่อให้การ
ด าเนินการเป็นไปอย่างรัดกุมและรอบคอบ 
 เค้าโครงของโครงงานโดยท่ัวๆ ไป  เขียนขึ้นเพื่อแสดงแนวคิด  แผนงาน และขั้นตอนของการท า
โครงงาน  ซึ่งประกอบด้วย 

2.1  ช่ือโครงงาน 
2.2  ช่ือผู้ท าโครงงาน 
2.3  ช่ือท่ีปรึกษาโครงงาน 
2.4  ท่ีมาและความส าคัญของโครงงาน 
2.5  จุดมุ่งหมายของการศึกษาค้นคว้า 
2.6  สมมุติฐานของการศึกษาค้นคว้า (ถ้ามี) 
2.7  วิธีด าเนินการ 

  2.7.1 วัสดุอุปกรณ์ท่ีต้องใช้ 
  2.7.2 แนวการศึกษาค้นคว้า 

2.8  แผนปฏิบัติงาน 
2.9  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
2.10  เอกสารอ้างอิง 
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3.  การลงมือท าโครงงาน 
 เมื่อเค้าโครงของโครงงานผ่านความเห็นชอบของท่ีปรึกษาโครงงานแล้วเริ่มลงมือท าโครงงานโดย
ปฏิบัติตามแผนด าเนินงาน  อาจเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมจากแผนงานท่ีวางไว้ในตอนแรกบ้างก็ได้  เมื่อ
ด าเนินโครงงานครบถ้วนตามขั้นตอนได้ข้อมูลแล้วควรมีการตรวจสอบผลการทดลองด้วยการทดลองซ้ า  
หลังจากนั้นท าการวิเคราะห์ข้อมูล  แปลผลและสรุปผลการศึกษาค้นคว้า  พร้อมท้ังอภิปรายผลการศึกษา 
4.  การเขียนรายงาน 
 การเขียนรายงานควรใช้ภาษาท่ีอ่านเข้าใจง่าย ชัดเจน ส้ันๆ และตรงไปตรงมา โดยให้ครอบคลุม
หัวข้อต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

4.1  ช่ือโครงงาน 
4.2  ช่ือผู้ท าโครงงาน 
4.3  ช่ือท่ีปรึกษาโครงงาน 
4.4  บทคัดย่อ 
4.5  ท่ีมาและความส าคัญของโครงงาน 
4.6  จุดมุ่งหมายของการศึกษาค้นคว้า 
4.7  สมมุติฐานของการศึกษาค้นคว้า  (ถ้ามี)  
4.8  วิธีด าเนินการ แยกเป็น 2 หัวข้อย่อย 

- วัสดุอุปกรณ์ 

- วิธีด าเนินการ 
4.9  ผลการศึกษาค้นคว้า 
4.10 สรุปข้อเสนอแนะ 
4.11 ค าขอบคุณ 
4.12 เอกสารอ้างอิง 

5.  การแสดงผลงาน 
 การแสดงผลงานเป็นงานขั้นสุดท้ายและส าคัญอีกประการหนึ่งของการท าโครงงาน  การวางแผน
ออกแบบเพื่อจัดแสดงผลงานนั้นมีความส าคัญเท่าๆ กับการท าโครงงาน  การแสดงผลงานนั้นอาจท าได้ใน
รูปแบบต่างๆ กัน เช่น การแสดงในรูปนิทรรศการ  รูปของการรายงานแบบปากเปล่า  โดยการแสดงผลงาน
ควรจัดให้ครอบคลุมประเด็นส าคัญ ดังต่อไปนี้ 

5.1  ช่ือโครงงาน ช่ือผู้ท าโครงงาน ช่ือท่ีปรึกษาโครงงาน 
5.2  ค าอธิบายย่อๆ ถึงเหตุจูงใจในการท าโครงงาน และความส าคัญของโครงงาน 
5.3  วิธีด าเนินการ 
5.4  การสาธิตหรือแสดงผลท่ีได้จากการทดลอง 
5.5  ผลการสังเกตหรือข้อมูลเด่นๆ ท่ีได้จากการท าโครงงาน 
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6.  การจัดนิทรรศการแสดงโครงงานนั้นให้ค านึงถึงสิ่งต่างๆ ต่อไปนี้ 
6.1  ความปลอดภัยของการจัดแสดง 
6.2  ความเหมาะสมกับเนื้อท่ีท่ีจัดแสดง 
6.3  ค าอธิบายท่ีเขียนแสดง ให้เน้นเฉพาะประเด็นท่ีส าคัญและน่าสนใจ 
6.4  จัดรูปแบบท่ีดึงดูดความสนใจ 
6.5  ใช้ตารางและรูปภาพประกอบ 
6.6  ส่ิงท่ีแสดงทุกอย่างต้องถูกต้อง 
6.7  ในกรณีท่ีเป็นส่ิงประดิษฐ์ ส่ิงนั้นควรอยู่ในสภาพที่ท างานได้อย่างสมบูรณ์ 

 

7. การแสดงผลงานผู้น าเสนอผลงานจะต้องอธิบาย  หรือรายงานปากเปล่าถึงข้อมูลเก่ียวกับโครงงาน 
   ที่จัดท าขึ้น  โดยในการอธิบายนั้นให้ค านึงถึงสิ่งต่างๆ  ต่อไปนี้ 

7.1  ต้องท าความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องท่ีจะอธิบายเป็นอย่างดี 
7.2  ค านึงถึงความเหมาะสมของภาษาท่ีใช้กับระดับของผู้ฟัง ชัดเจน เข้าใจง่าย 
7.3  ควรรายงานอย่างตรงไปตรงมา ไม่วกวน 
7.4  พยายามหลีกเล่ียงการอ่านรายงานให้ผู้ชมฟัง 
7.5  อย่าท่องจ ารายงาน  เพราะจะท าให้ไม่น่าสนใจและไม่เป็นธรรมชาติ 
7.6  ขณะท่ีรายงานนั้นควรมองผู้ฟัง 
7.7  เตรียมตัวตอบค าถามเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ 
7.8  เวลาตอบค าถามให้ตอบอย่างตรงไปตรงมาในส่ิงท่ีถาม 
7.9  หากติดขัดในการอธิบายควรยอมรับโดยดี อย่ากลบเกล่ือนหรือหลีกเล่ียง 
7.10 ควรรายงานให้เสร็จภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 
7.11 ควรใช้ส่ือประเภทโสตทัศนูปกรณ์ประกอบการรายงาน 

8. การท าแผงส าหรับแสดงโครงงาน 
 ให้จัดท าแผงส าหรับแสดงโครงงานตามขนาดดังนี้ 
 แผ่น  ก1,  ก2 ขนาด 60   ซม.    60     ซม. 
 แผ่น  ข  ขนาด 60   ซม.    120   ซม. 
 

 ติดบานพับมีห่วงรับและขอสับท ามุมฉากกับตัวแผ่นกลาง  ดังรูป 
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    ใบความรู้ท่ี  6      เร่ือง   การประเมินผลโครงงาน 
 

 การประเมินผลโครงงานเป็นกิจกรรมท่ีจ าเป็นและมีความส าคัญอีกกิจกรรมหนึ่งในกระบวนการ 
 จัดแสดงโครงงานของผู้เรียน  ตามปกติครูผู้สอนจะเป็นผู้ประเมินโครงงาน แบบประเมินผลโครงงานซึ่ง
ปรับปรุงรายละเอียดแต่ละด้าน  เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียนและครูผู้สอน  โดยก าหนดกฎเกณฑ์
การพิจารณา  5  ด้าน  ดังนี้ 

1. ความรู้ความเข้าใจในเรื่องท่ีจะท า 
2. การใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้แก้ปัญหาทางการศึกษา 
3. ความคิดสร้างสรรค์ 
4. การเขียนรายงาน 
5. การจัดแสดงโครงงานและการอภิปรายปากเปล่า 

 รายละเอียดเกี่ยวกับเกณฑ์การพิจารณาประเมินผลโครงงาน  มีหลักเกณฑ์ด้านต่างๆ  ดังนี้ 
1. ความรู้ความเข้าใจในเรื่องท่ีจะท า  โดยพิจารณาจาก 

1.1 การใช้ศัพท์เทคนิคได้ถูกต้องและเหมาะสม 
1.2 การใช้หลักเกณฑ์ถูกต้องและเหมาะสม 
1.3 มีความเข้าใจในหลักการส าคัญๆ  ของเรื่องท่ีท า 
1.4 การค้นหาเอกสารอ้างอิงถูกต้องเหมาะสม 
1.5 การได้รับความรู้เพิ่มเติมจากการท าโครงงานนอกเหนือจากท่ีเรียนหลักสูตรปกติ 

2. การใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้แก้ปัญหาทางการศึกษา  โดยพิจารณาจาก 
2.1 การสังเกตท่ีน ามาสู่ปัญหา 
2.2 มีการศึกษาค้นคว้าข้อมูลหรือข้อเท็จจริงต่างๆ  เพื่อเป็นพื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องท่ีก าลัง

ศึกษามีความเหมาะสมและต้ังสมมุติฐานท่ีถูกต้องชัดเจน 
2.3 การออกแบบการทดลองหรือการประดิษฐ์มีความสอดคล้องกับปัญหาหรือสมมุติฐาน

เพียงใด 
2.4 การวัดและการควบคุมตัวแปรต่างๆ  กระท าได้ครบ ถูกต้อง อุปกรณ์และเครื่องมือท่ี

เลือกใช้เหมาะสม การรวบรวมข้อมูลกระท าได้ละเอียดถูกต้องตรงตามจุดประสงค์ท่ี
ต้องการศึกษา การบันทึกข้อมูลมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและเหมาะสม 

2.5 การแปลความหมาย และการสรุปผลมีความสอดคล้องกับผลท่ีได้มากน้อยเพียงใด 
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3. ความคิดสร้างสรรค์  โดยพิจารณาจาก 
3.1 ปัญหาหรือเรื่องท่ีท ามีความส าคัญและมีความแปลกใหม่เพียงใด 
3.2 ได้มีการดัดแปลง  เปล่ียนแปลง  หรือเพิ่มเติมแนวคิดท่ีแปลกใหม่ลงไปในโครงงานท่ี

ท ามากน้อยเพียงใด 
3.3 มีการคิดและใช้วิธีการใหม่  แปลกในการควบคุมหรือวัดตัวแปร  หรือเก็บรวบรวม

ข้อมูลต่างๆ  มากน้อยเพียงใด  
3.4 การเลือกและน าวัสดุอุปกรณ์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ 
3.5 ความสามารถในการเสนอแนะประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงงาน 

4. การเขียนรายงาน  โดยพิจารณาจาก 
4.1 ความถูกต้องของแบบฟอร์มครอบคลุมหัวข้อท่ีส าคัญ  แบ่งเป็นแต่ละหัวข้อออกอย่าง

ชัดเจน 
4.2 เสนอสาระในแต่ละหัวข้อถูกต้อง  ชัดเจน  รัดกุม  สละสลวย 
4.3 การแสดงหลักฐานการบันทึกข้อมูลอย่างเพียงพอ  ต่อเนื่อง  และเป็นระเบียบ 
4.4 การออกแบบการน าเสนอข้อมูลชัดเจน  รัดกุม  และเหมาะสม 
4.5 การอภิปรายผลอย่างมีเหตุผลและสร้างสรรค์ 

5. การจัดแสดงโครงงานและการอภิปรายปากเปล่า  โดยพิจารณาจาก 
5.1 การจัดแสดงโครงงานได้น่าสนใจ  ตลอดจนการออกแบบและติดต้ังได้สวยงาม 
5.2 การเขียนค าอธิบายในแผ่นโปสเตอร์ชัดเจน  เข้าใจง่าย 
5.3 การจัดแสดงวัสดุอุปกรณ์ครบถ้วน 
5.4 การอภิปรายชัดเจนและใช้ภาษาได้ถูกต้องตอบค าถามถูกต้องและคล่องแคล่ว 
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บันทึกหลังการสอน 
 
1. ผลการเรียน 
…………………………………………………………………………….………………………………………………..………………
………………………………………………..…………………………………………………………………………………………… 
……………………………………..………………………………………………………………………………………………………
………..……………………………………………………………………………….………………………………………………..…
……………………………………………………………..……………………………………………………………………………… 
 
2. ปัญหา/อุปสรรค 
…………………………………………………………………………….………………………………………………..………………
………………………………………………..……………………………………………………………………………………………
…………………..………………………………………..………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………….………………………………………………..………………
………………………………………………..……………………………………………………………………………………………
…………………..………………………………………..………………………………………………………………………………… 
 
3. แนวทางพัฒนา/ แนวทางแก้ไข 
…………………………………………………………………………….………………………………………………..………………
………………………………………………..……………………………………………………………………………………………
…………………..………………………………………..………………………………………………………………………………… 
…………………..………………………………………..………………………………………………………………………………… 
 
     
   
          ลงช่ือ.............................................ครูผู้สอน 
                                 (...................................................) 
                         ต าแหน่ง ครู 
                              ………/………/………. 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่  2 
เร่ือง  ความรู้เก่ียวกับโครงงานและทักษะการเป็นพลเมืองดิจิทัล 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ................................................... วิชา.....................รหัสวิชา……………………. 
ภาคเรียนท่ี.............ปีการศึกษา......................     เวลา  2  ช่ัวโมง 
 
 
สาระส าคัญ 
 1.  การใช้แหล่งข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้า  เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ใน
เรื่องต่างๆ  ท่ีเกี่ยวข้องกับวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้  แหล่งข้อมูลท่ีมีอยู่หลากหลาย  และสามารถ
ด าเนินการได้จริง  อันจะน ามาซึ่งปัญหาหรือประเด็นท่ีผู้เรียนสนใจ  เพื่อสนองความต้องการในการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล  หรือเป็นกลุ่มท่ีมีความสนใจ  มีความต้องการในส่ิงท่ีคล้ายคลึงกัน 
 2.  การพิจารณาปัญหาท่ีจะศึกษาค้นคว้า  เกณฑ์ในการเลือกปัญหา  มีดังต่อไปนี้ 

2.1 เป็นปัญหาท่ีตรงกับความสนใจของตนเอง 
2.2 เป็นปัญหาท่ีตรงกับระดับความรู้และความสามารถเป็นอย่างดี 
2.3 เป็นปัญหาท่ีแปลกใหม่น่าสนใจ 
2.4 เป็นปัญหาท่ีมีแหล่งข้อมูลความรู้ในการศึกษาค้นคว้าอย่างเพียงพอ 
2.5 เป็นปัญหาท่ีมีลักษณะเฉพาะเจาะจง 
2.6 เป็นปัญหาท่ีมีแนวทางในการแก้ไขอย่างชัดเจน 
2.7 เป็นปัญหาท่ีส่งเสริมความรู้  และความคิดสร้างสรรค์ 
2.8 การน าเสนอปัญหาท่ีจะศึกษา 

3. มีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องปลอดภัยเกี่ยวกับทักษะการเป็น 
พลเมืองดิจิทัล 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1.  ผู้เรียนสามารถค้นคว้าหาแหล่งข้อมูลท่ีเกี่ยวกับความรู้  เทคโนโลยี  และนวัตกรรม  
จากแหล่งข้อมูลต่างๆ ท่ีน่าเช่ือถือได้อย่างหลากหลาย 
 2.  ผู้เรียนบอกได้ว่าข้อมูลใดท่ีเป็นปัญหาและประเด็นท่ีน่าสนใจ  ได้มาอย่างไร  จากแหล่งข้อมูลใด   
มีรายละเอียดของแหล่งข้อมูลอย่างไร และมีทักษะการเป็นพลเมืองดิจิทัล 
 3.  ผู้เรียนสามารถคิดและเลือกปัญหาท่ีจะศึกษาได้อย่างเหมะสม  และถูกต้องตามหลักเกณฑ์การเลือก
ปัญหาพร้อมท่ีจะน าเสนอได้ 
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 กระบวนการเรียนรู้แบบโครงงาน SMART Model เพื่อเสริมสร้างทักษะพลเมืองดิจิทัล 

เนื้อหา 
1. วิธีการศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ 
2. เกณฑ์ในการเลือกปัญหาท่ีต้องการศึกษาค้นคว้า 
3. วิธีการน าเสนอปัญหาท่ีจะศึกษาค้นคว้า 
4. ทักษะการเป็นพลเมืองดิจิทัล 

 

กิจกรรมการเรียนรู้ 
 < ชั่วโมงที่  1 > 

ขั้นที่ 1 ปรับเปลี่ยนวิธีคิด (Mindset : M)  
1. ครูน าเสนอคลิปตัวอย่างโครงงานท่ีประสบผลส าเร็จได้รับรางวัลระดับประเทศ 

2. ใช้ค าถามเพื่อชักจูงและกระตุ้นให้ผู้เรียนสนใจ  และแสดงความคิดเห็นท่ีเกี่ยวกับปัญหาใน
บทเรียน  หรือท่ีพบเห็นในชีวิตประจ าวันอย่างหลากหลาย 

ขั้นที่ 2 พิชิตแรงบันดาลใจ (Inspiration : I)  
1. ใหผู้้เรียนแบ่งกลุ่มในช้ันเรียนตามความสมัครใจ  กลุ่มละ  3 – 4  คน 
2. ใหผู้้เรียนปรึกษากันในกลุ่มว่ามีปัญหาใดบ้างท่ีน่าสนใจ 

ขั้นที่ 3 ใส่ใจการเรียนรู้ (Nature of Learning : N)  
 1.  มอบใบงานท่ี  1  ใหผู้้เรียนพิจารณาถึงส่ิงท่ีสมาชิกแต่ละคนในกลุ่มสนใจท่ีมีความเกี่ยวข้องกับสาระ
การเรียนรู้ที่ท าโครงงานอย่างหลากหลาย  (ได้มากกว่า  1  เรื่อง)  ในกลุ่มของตนเองว่าสามารถท่ีจะศึกษา
ค้นคว้าเพิ่มเติมในรายละเอียดของปัญหา  หรือประเด็นท่ีน่าสนใจจากแหล่งข้อมูลท่ีใดบ้าง  โดยช่วยกันท าลงใน
ใบงานท่ี  1 
 2.  ให้แต่ละกลุ่มน าเสนอแหล่งข้อมูลท่ีสามารถค้นคว้าความรู้ท่ีเกี่ยวข้องหน้าช้ันเรียน  โดยใช้วิธีสุ่ม
ใหผู้้เรียนมาน าเสนอ  3 – 4  กลุ่ม 
ขั้นที่ 4 น าไปสู่การเสริมสร้างพลังความสามารถ (Empowerment : E)  
 1.  ผู้เรียนช่วยกันสรุป  จากการน าเสนอแหล่งข้อมูลของทุกกลุ่มว่ามีแหล่งข้อมูลอะไรบ้าง 
 2.  แจกใบงานท่ี  2  ให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มไปค้นคว้าข้อมูล  เพื่อหาประเด็นหรือปัญหาของโครงงานท่ี
กลุ่มตนเองสนใจมากท่ีสุด  พร้อมรายละเอียดว่าได้มาอย่างไร  และมีรายละเอียดของข้อมูลอย่างไร 

3. กระตุ้นให้ผู้เรียนเห็นความส าคัญของการจัดท าโครงงาน   การสร้างนวัตกรรม ความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย  ความสวยงาม ร่วมกันสรุปประโยชน์ท่ีได้รับจากการเรียน 
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 กระบวนการเรียนรู้แบบโครงงาน SMART Model เพื่อเสริมสร้างทักษะพลเมืองดิจิทัล 

 < ชั่วโมงที่  2> 

ขั้นที่ 1 ปรับเปลี่ยนวิธีคิด (Mindset : M)  
 1. ทบทวนความรู้เรื่องแหล่งข้อมูล  โดยการซักถาม  เช่น 

- ผู้เรียนไปใช้แหล่งข้อมูลจากแหล่งใด 

- ปัญหาท่ีผู้เรียนแต่ละกลุ่มได้มาคืออะไร 
          2. ครูน าเสนอวีดีโอตัวอย่างกรณีปัญหาสังคมจากการถูกหลอกลวงในโลกออนไลน์ 

- ผู้เรียนร่วมกันวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาการถูกหลอกลวงในโลกออนไลน์ 
 

ขั้นที่ 2 พิชิตแรงบันดาลใจ (Inspiration : I)  
 1. ครูอธิบายถึงการพิจารณาปัญหาท่ีศึกษา  เพื่อน าไปสู่การท าโครงงาน  พร้อมยกตัวอย่างให้เกิด
ความท้าทายในกาจัดท าโครงงาน 

 2. ครูอธิบายเกี่ยวกับทักษะการเป็นพลเมืองดิจิทัลท่ีเกี่ยวข้องและจ าเป็น 
 

ขั้นที่ 3 ใส่ใจการเรียนรู้ (Nature of Learning : N)  
           1. ใหผู้้เรียนพิจารณาปัญหาท่ีผู้เรียนได้เลือกมาจากใบงานช่ัวโมงท่ีผ่านมาว่าเป็นปัญหาท่ีเหมาะสม
ในการท าโครงงานหรือไม่พร้อมท้ังบอกเหตุผลประกอบ  
           2. ให้ผู้เรียนแสดงถึงทักษะการรู้เท่าทันข้อมูลข่าวสาร หมายถึง รู้จักเลือกและจัดการข้อมูล
ข่าวสารได้ เข้าใจ ส่ือและตีความข้อมูลข่าวสารได้ เข้าถึงข้อมูลข่าวสารท่ีตนเองต้องการได้ รู้จักใช้ส่ือ
เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรมจริยธรรมในการใช้ส่ือเทคโนโลยี  
 

ขั้นที่ 4 น าไปสู่การเสริมสร้างพลังความสามารถ (Empowerment : E)  
 มอบใบงานเรื่อง  การพิจารณาปัญหาท่ีศึกษา  ให้แต่ละกลุ่มท าและผู้เรียนช่วยกันสรุปหลักเกณฑ์
การพิจารณาปัญหาท่ีศึกษา และให้แต่ละกลุ่มน าเสนอหลักเกณฑ์การพิจารณาปัญหาท่ีศึกษา 
 < ชั่วโมงที่  3> 
   

ขั้นที่ 1 ปรับเปลี่ยนวิธีคิด (Mindset : M)  
  ทบทวนความรู้เรื่องการพิจารณาปัญหาท่ีศึกษา  โดยการพูดคุยซักถามแต่ละกลุ่ม 
ขั้นท่ี 2 พิชิตแรงบันดาลใจ (Inspiration : I)  

ผู้เรียนกลุ่มเดิมในช่ัวโมงท่ีผ่านมา  กลุ่มละ  3 – 4   คน ครูและเพื่อนๆ  ซักถามข้อสงสัยให้
น าเสนอแรงบันดาลใจ 

ขั้นที่ 3 ใส่ใจการเรียนรู้ (Nature of Learning : N)  
 ตัวแทนแต่ละกลุ่มน าเสนอใบงาน 
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ขั้นที่ 4 น าไปสู่การเสริมสร้างพลังความสามารถ (Empowerment : E)  
 ครูและผู้เรียนช่วยกันสรุป  เกี่ยวกับปัญหาท่ีน าเสนอว่ามีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด 

 แต่ละกลุ่มยกระดับสู่คุณภาพการจัดท าโครงงานของแต่ละกลุ่ม 
สื่อการเรียนการสอน 

1. หนังสือ  หรือวารสาร 
2. ใบงานท่ี  1 ,  2 , 3   และใบความรู้ 

 

การวัดและประเมินผล 
1. สังเกตจากการเข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละตอน  เช่น  การถาม – ตอบ 
2. พิจารณาผลงานของกลุ่มท่ีน าเสนอหน้าช้ันเรียน 
3. แบบประเมินการน าเสนอหน้าช้ันเรียน 
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ใบความรู้     เร่ืองแหล่งข้อมูล 

 
แหล่งข้อมูล 
 เพื่อให้ผู้เรียนได้ค้นพบส่ิงท่ีตนเองสนใจได้อย่างกว้างขวาง  นอกเหนือจากการเรียนในช้ันเรียน  
และการอ่านหนังสือแบบเรียนแล้ว  ผู้เรียนควรจะได้ศึกษาหาความรู้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ  เพิ่มเติมอีก  
ดังต่อไปนี้ 

1. การอ่านหนังสือต่างๆ  เช่น  ต ารา  หนังสือพิมพ์  วารสาร  เป็นต้น 
2. การไปเยี่ยมชมสถานท่ีต่างๆ  เช่น  โรงงานอุตสาหกรรม  หน่วยงานวิจัย  ห้องปฏิบัติการ  
3. การฟังบรรยายทางวิชาการ  การฟังและชมรายการทางวิทยุ  โทรทัศน์ 
4. จากกิจกรรมการเรียนการสอนในโรงเรียน 
5. งานอดิเรกของผู้เรียนเอง 
6. การเข้าชมนิทรรศการ  หรืองานประกวดโครงงาน 
7. การศึกษาโครงงานท่ีมีผู้อื่นท าไว้แล้ว 
8. การสนทนากับครูอาจารย์  เพื่อนๆ  หรือบุคคลอื่นๆ 
9. การสังเกตปรากฏการณ์ต่างๆ  รอบๆ  ตัว 
10. จากคอมพิวเตอร์ 

 ส่ิงส าคัญท่ีสุดท่ีควรจดบันทึกทุกครั้งเมื่อได้ข้อมูลท่ีต้องการแล้ว  คือ  ท่ีมาของข้อมูล   
ซึ่งประกอบด้วย  ช่ือเรื่อง  ช่ือผู้เขียนหรือผู้แต่ง  ช่ือหนังสือ  วัน  เดือน  ปีท่ีพิมพ์  และส านักพิมพ์ 
 

 
ใบความรู้        เร่ืองทักษะการเป็นพลเมืองดิจิทัล 

 
แนวคิดทฤษฏีเก่ียวกับทักษะการเป็นพลเมืองดิจิทัล 

     ความฉลาดทางดิจิทัล เป็นผลจากศึกษาและพัฒนาของ DQ Institute หน่วยงานท่ีเกิดจาก
ความร่วมมือกันของภาครัฐและเอกชนท่ัวโลกประสานงานร่วมกับเวิลด์อีโคโนมิกฟอรั่ม  (World 
Economic Forum) ท่ีมุ่งมั่นให้เด็ก ๆ ทุกประเทศได้รับการศึกษาด้านทักษะพลเมืองดิจิทัลท่ีมีคุณภาพและ
ใช้ชีวิตบนโลกออนไลน์อย่างปลอดภัย ในทักษะ 8 ด้านของความฉลาดดิจิทัลในระดับพลเมืองดิจิทัล ซึ่งเป็น
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและส่ือในรูปแบบท่ีปลอดภัยรับผิดชอบ และมีจริยธรรม ดังนี้  
  1. เอกลักษณ์พลเมืองดิจิทัล (Digital Citizen Identity) เป็นความสามารถสร้างและบริหาร
จัดการอัตลักษณ์ท่ีดีของตนเองไว้ได้อย่างดีท้ังในโลกออนไลน์และโลกความจริง 
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  2. การบริหารจัดการเวลาบนโลกดิจิทัล  (Screen Time Management) เป็นความสามารถ
ควบคุมตนเอง ความสามารถในการจัดสรรเวลาในการ ใช้งานอุปกรณ์ดิจิทัลและอุปกรณ์เทคโนโลยีได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ  
  3. การจัดการการกล่ันแกล้งบนไซเบอร์  (Cyberbullying Management) การใช้
อินเทอร์เน็ตเป็นเครื่องมือหรือช่องทางเพื่อป้อนกันการก่อให้เกิดการคุกคามล่อลวงและการกล่ันแกล้งบน
โลกอินเทอร์เน็ตและส่ือสังคมออนไลน์ 
  4. การจัดการความปลอดภัยบนระบบเครือข่าย (Cybersecurity Management)  การ
จัดการความปลอดภัยบนระบบเครือข่าย 
  5. การจัดการความเป็นส่วนตัว (Privacy Management) เป็นความสามารถในการจัดการกับ
ความเป็นส่วนตัวของตนเองและของผู้อื่น 
  6. การคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking) หมายถึง ความสามารถในการตัดสินของ
บุคคลว่าควรเช่ือ ไม่ควรเช่ือ ควรท า หรือไม่ควรท าบนความคิดเชิงเหตุและผล มีความสามารถในการ
วิเคราะห์แยกแยะระหว่างข้อมูลท่ีถูกต้องและข้อมูลท่ีผิด 
  7. ร่องรอยทางดิจิทัล (Digital Footprints) เป็นความสามารถในการเข้าใจธรรมชาติของการ
ใช้ชีวิตในโลกดิจิทัลว่าจะหลงเหลือร่องรอยข้อมูลท้ิงไว้เสมอ 
  8. ความเห็นอกเห็นใจและสร้างสัมพันธภาพท่ีดีกับผู้อื่นทางดิจิทัล (Digital Empathy)   เป็น
ความสามารถในการเข้าใจผู้อื่น 
ทักษะพลเมืองดิจิทัล  
  1. ทักษะการตระหนักรู้ในตนเอง หมายถึง การรู้จักและเข้าใจตนเอง รู้ถึงความต้องการของ
ตนเองได้ รู้จุดเด่นและจุดด้อยของตนเอง ประเมินตนเองได้ตามความเป็นจริง และรู้อารมณ์และความรู้สึก
ของตนเองได้  
  2. ทักษะการรู้เท่าทันข้อมูลข่าวสาร หมายถึง รู้จักเลือกและจัดการข้อมูลข่าวสารได้ เข้าใจ 
ส่ือและตีความข้อมูลข่าวสารได้ เข้าถึงข้อมูลข่าวสารท่ีตนเองต้องการได้ รู้จักใช้ส่ือเทคโนโลยีอย่าง
สร้างสรรค์ และมีคุณธรรมจริยธรรมในการใช้ส่ือเทคโนโลยี  
  3. ทักษะการมีปฏิสัมพันธ์ต่อผู้อื่น หมายถึง การมีความสัมพันธ์อันดีกับผู้อื่น มีภาวะของการ
เป็นผู้น าและผู้ตามท่ีดีสามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้เหมาะสม และสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุข  
  4. ทักษะการปกป้องและเคารพตนเอง หมายถึง การรู้จักรักษาช่ือเสียงของตนเอง ไม่คัดลอก
ผลงานของผู้อื่น รู้จักการป้องกันตนเองจากสถานการณ์เส่ียง มีความรับผิดชอบในส่ิงท่ีตนเองได้กระท า และ
เคารพในความเป็นส่วนตัวของตนเองและผู้อื่น  โดยการใช้แบบสัมภาษณ์นักเรียน แบบประเมินทักษะ
พลเมืองดิจิทัล โดยเป็นการประเมินทักษะพลเมืองดิจิทัล 
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ใบงานท่ี  1 
 
 
 
ค าช้ีแจง  :  ใหผู้้เรียนร่วมปรึกษาหารือกันในกลุ่มแล้วท ากิจกรรมต่อไปนี้ 
1.  ใหผู้้เรียนช่วยกันพิจารณาถึงหัวข้อ  หรือส่ิงต่างๆ  ท่ีน่าสนใจท่ี เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้ที่ท าโครงงาน 
 แล้วสรุปเขียนเป็นข้อๆ 
            
            
            
            
            
             
            
            
             
2.  จากหัวข้อและส่ิงท่ีผู้เรียนสนใจในข้อ  1  ให้ช่วยกันพิจารณาว่าจะค้นคว้าหารายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก
แหล่งข้อมูลใดบ้าง 
            
            
            
            
            
             
            
            
            
            
       ….   ………………………. 
 

ช่ือ  (กลุ่ม)     ช้ัน             . 
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ใบงานท่ี  2 
 

 
 

ค าช้ีแจง  ให้ผู้เรียนช่วยกันค้นคว้าหาหัวข้อ  หรือเรื่องราวท่ีผู้เรียนสนใจเกี่ยวกับสาระการเรียนรู้ที่ท า
โครงงานจากแหล่งข้อมูลจริง  แล้วเขียนรายละเอียดท่ีค้นคว้าได้ลงในใบงานตามหัวข้อต่อไปนี้ 

หัวข้อ  หรือ  เรื่องราวท่ีน่าสนใจเกี่ยวกับสาระการเรียนรู้ที่ท าโครงงาน 
เรื่องท่ี  1            
ช่ือผู้เขียน            
จากแหล่งข้อมูล  (ช่ือสถานท่ี  และช่ือหนังสือ  หรือวารสาร) 
             
ฉบับท่ี  วันท่ี      เดือน       ปี     
ส านักพิมพ์            
เรื่องท่ี  2            
ช่ือผู้เขียน            
จากแหล่งข้อมูล  (ช่ือสถานท่ี  และช่ือหนังสือ  หรือวารสาร) 
             
ฉบับท่ี  วันท่ี      เดือน       ปี     
ส านักพิมพ์            
เรื่องท่ี  3            
ช่ือผู้เขียน            
จากแหล่งข้อมูล  (ช่ือสถานท่ี  และช่ือหนังสือ  หรือวารสาร) 
             
ฉบับท่ี  วันท่ี      เดือน       ปี     
ส านักพิมพ์            
เรื่องท่ี  4            
ช่ือผู้เขียน            
จากแหล่งข้อมูล  (ช่ือสถานท่ี  และช่ือหนังสือ  หรือวารสาร) 
             
ฉบับท่ี  วันท่ี      เดือน       ปี     
ส านักพิมพ์            

ช่ือ  (กลุ่ม)     ช้ัน             . 
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     ใบความรู้       เร่ืองการเลือกหัวข้อเร่ืองหรือปัญหาที่จะศึกษา 
 

การคิดหัวข้อเรื่องหรือปัญหาท่ีจะศึกษาเป็นขั้นตอนแรกของการท าโครงงาน  ดังนั้นจึงเป็นขั้นตอน
ท่ีส าคัญท่ีสุดและยากท่ีสุด 
 โดยท่ัวไปหัวเรื่องของโครงงานมักจะได้มาจากปัญหา  ค าถาม  หรือความอยากรู้อยากเห็นเกี่ยวกับ
เรื่องต่างๆ  ของผู้เรียนเอง  เพราะฉะนั้นหัวเรื่องหรือปัญหาท่ีจะศึกษาควรให้ผู้เรียนเป็นผู้คิดและเลือกด้วย
ตนเอง โดยท่ีหัวข้อเรื่องของโครงงานควรมีความเฉพาะเจาะจงและชัดเจน  มุ่งชัดว่าจะศึกษาส่ิงใดหรือตัว
แปรใด และควรเป็นเรื่องท่ีแปลกใหม่  ซึ่งแสดงถึงความคิดสร้างสรรค์ด้วย  นอกจากนั้นหากค านึงถึงเรื่องท่ี
เป็นประโยชน์ด้วยก็จะท าให้โครงงานนั้นมีคุณค่ายิ่งขึ้น 
1. แนวคิดในการเลือกหัวข้อเรื่องเพื่อท าโครงงานอาจได้มาจาก 

1.1  จากการอ่านหนังสือต่างๆ  เช่น  ต ารา  หนังสือพิมพ์  วารสารฯ 
1.2  จากการไปเยี่ยมชมสถานศึกษาต่างๆ  เช่น  วนอุทยาน  สวนสัตว์  พิพิธภัณฑ์   

โรงงานอุตสาหกรรม  หน่วยงานวิจัย  ห้องปฏิบัติการ  ฯลฯ 
1.3  จากการฟังค าบรรยายทางวิชาการ  การฟังและชมรายการทางวิทยุ  และโทรทัศน์ 
1.4  จากกิจกรรมการเรียนการสอนในโรงเรียน และสนทนากับครู 
1.5  จากงานอดิเรกของผู้เรียนเอง 
1.6  จากการเข้าชมนิทรรศการ หรืองานประกวดโครงงานท่ีจัดในปีท่ีผ่านมา 
1.7  จากการศึกษาโครงงานท่ีผู้อื่นท าไว้แล้ว 
1.8  จากการสังเกตปรากฏการณ์รอบตัว 

หลังจากผู้เรียนได้หัวข้อเรื่องกว้างๆ  ท่ีสนใจแล้ว  ขั้นตอนต่อไปคือ  หาแหล่งข้อมูล  ท่ีผู้เรียน 
จะสามารถศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม  การศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องจะช่วยให้ ผู้เรียนได้
แนวความคิด ท่ีจะก าหนดขอบข่ายของเรื่องท่ีจะศึกษาค้นคว้าให้เฉพาะเจาะจงมากขึ้น  และได้ความรู้ท่ีจะ
ศึกษาเพิ่มเติมมากขึ้น จนสามารถออกแบบและวางแผนการด าเนินการท าโครงงานนั้นได้อย่างเหมาะสม  
นอกจากจะทราบแหล่งท่ีจะท าให้ได้ปัญหาในการท าโครงงานแล้ว  ผู้ท าควรทราบหลักเกณฑ์ในการเลือก
หัวข้อปัญหาประกอบด้วยจึงจะท าให้ได้หัวข้อเป็นปัญหาท่ีดีและเหมาะสมในการท าโครงงาน 
2. การพิจารณาปัญหาท่ีจะศึกษา อาศัยเกณฑ์การพิจารณาดังต่อไปนี้ 

  2.1 เลือกปัญหาโดยค านึงถึงความสนใจของตนเองเป็นท่ีต้ัง  เพราะความสนใจจะเป็น
แรงจูงใจให้ผู้ท าโครงงานประสบความส าเร็จ 

 2.2  เลือกปัญหาท่ีตรงกับความสามารถและระดับความรู้ของตนเอง  กล่าวคือ  ควรจะเลือก 
ปัญหาท่ีตนเองมีพื้นฐานความรู้  เพราะการมีพื้นฐานความรู้จะท าให้มีแนวทางท่ีจะเสาะแสวงหาความรู้
เพิ่มเติม  เพื่อให้การท าโครงงานนั้นส าเร็จลุล่วงได้อย่างดีและรวดเร็วยิ่งขึ้น 



43 

 

 

คู่มือการใช้รูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้ 
SMART Model 

 กระบวนการเรียนรู้แบบโครงงาน SMART Model เพื่อเสริมสร้างทักษะพลเมืองดิจิทัล 

 2.3  เลือกปัญหาท่ีมีคุณค่าและเป็นปัญหาใหม่ๆ  เพื่อผลการท าโครงงานท่ีได้จะเป็นการ
เพิ่มพูนความรู้ใหม่ๆ ซึ่งจะน าไปเสริมสร้างทฤษฎี  อีกท้ังน าไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในทางปฏิบัติได้ 

2.4  เลือกปัญหาโดยค านึงถึงความเหมาะสมในเรื่องของเวลา  งบประมาณ  และก าลังแรงงาน 
   ของตน  ผู้ท าโครงงานจะต้องวิเคราะห์สถานะของตนว่าควรท าโครงงานท่ีมีขนาดใหญ่สักแค่ไหน  จึงจะ 
   เหมาะสมเพราะการท าโครงงานเป็นงานท่ีต้องใช้เวลา  งบประมาณ  และแรงงาน 

2.5  เลือกปัญหา  โดยค านึงถึงสภาพแวดล้อมท่ีจะเอื้ออ านวยต่อการท าโครงงาน คือ 
    2.5.1  ปัญหานั้น  จะได้รับความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องมากน้อยเพียงใด 
  2.5.2  ปัญหานั้น  มีแหล่งข้อมูลหรือเอกสารเพียงพอท่ีจะค้นคว้าหรือไม่ 
ลักษณะของปัญหาที่ดี 
   2.5.2.1  เป็นเรื่องท่ีมีความส าคัญ  มีประโยชน์  คือ  ท าให้เกิดความรู้ใหม่ๆ  และ
น ามาใช้ปรับปรุงแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้  พร้อมท้ังเป็นการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์อีกด้วย 
   2.5.2.2 เป็นปัญหาท่ีสามารถวางแผนการด าเนินงานตามข้ันตอนต่างๆไว้ล่วงหน้า
ได้  และเห็นลู่ทางท่ีจะท าได้ส าเร็จ 
   2.5.2.3 เป็นปัญหาท่ีไม่เกินก าลังความสามารถของผู้ท าโครงงานท่ีจะท าให้ส าเร็จ  
แม้จะมีอุปสรรคบางอย่างก็ส่ามารถแก้ไขได้ 
   2.5.2.4  เป็นปัญหาท่ีสามารถหาค าตอบได้โดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ 

2.5.2.5  เป็นปัญหาท่ีสามารถหาข้อมูลมาตรวจสอบสมมุติฐาน  เพื่อหาข้อสรุป 
หรือยุติปัญหาได้ 
    2.5.2.6  เป็นปัญหาท่ีสามารถหาเครื่องมือ  หรือสร้างเครื่องมือท่ีมีคุณภาพเพื่อ
รวบรวมข้อมูลได้ 

ข้อควรระวังในการเลือกหัวข้อปัญหา อย่าเลือกปัญหาท่ียากเกินไป  หรือปัญหาท่ีกว้างไม่มี 
ขอบเขต  ซึ่งผู้ท าโครงงานอาจท าไม่ส าเร็จภายในเวลาอันจ ากัด ปัญหาท่ีหาข้อยุติไม่ได้  ปัญหาท่ีไม่สามารถ
หาข้อมูลมาทดสอบได้  และปัญหาท่ีไม่มีสาระส าคัญ 
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ใบงานที่  3 
 

เร่ือง  การคิดจะเลือกหัวข้อหรือปัญหาที่จะศึกษา 
 
 
 

จงเติมค าลงในช่องว่าง 
ปัญหาหรือหัวข้อ           
            
             
ท่ีมาของปัญหา           
            
             
ทฤษฎีหรือความรู้ท่ีเกี่ยวข้องในเรื่องท่ีท า        
            
             
แนวทางการแก้ปัญหา          
            
             
ระยะเวลา           
             
วัสดุ / อุปกรณ์           
             
งบประมาณ 
             
ประโยชน์ / ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
            
             
แหล่งข้อมูล 
            
             

ช่ือ  (กลุ่ม)        ช้ัน             . 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่  3 
เร่ือง  ความรู้เก่ียวกับการเขียนเค้าโครงของโครงงาน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้..........................................................  วิชา.....................รหัสวิชา……………………. 
ภาคเรียนท่ี.............ปีการศึกษา......................     เวลา  1  ช่ัวโมง 
 
สาระส าคัญ 
 โครงงานท่ีดีต้องมีลักษณะ  ดังนี้ 
 1.  วัตถุประสงค์  เนื้อหา  วิธีการ  ต้องมีความชัดเจน  เข้าใจง่าย  มีความสอดคล้อง และสนองต่อ
ความจ าเป็น 
 2.  โครงงานท่ีดี  ต้องมีความสอดคล้องกับนโยบายและแผนงานของหน่วยงาน 
 3.  โครงงานท่ีดี  ต้องมีความเป็นไปได้ในการด าเนินงานโครงงาน  โดยท่ีสามารถวัดและประเมินผล
โครงงานนั้นๆ  ได้ 
 4.  โครงงานท่ีดี  ต้องมีการระบุเวลาในแต่ละช่วง  ต้ังแต่เริ่มต้นจนส้ินสุดโครงงานโดยละเอียด 
 5.  โครงงานท่ีดี  ควรมีการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้อย่างถูกต้องตรงกับความเป็นจริง 
 6.  โครงงานท่ีดี  ต้องได้รับการสนับสนุนจากบุคคลและหน่วยงานอย่างเหมาะสม 
 7.  โครงงานท่ีดี  ต้องมีความสอดคล้องระหว่างหลักการ  เหตุผล  วิธีด าเนินการ  และวัตถุประสงค์
ของโครงงาน 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ผู้เรียนสามารถวางแผนและด าเนินการเขียนเค้าโครงของโครงงานได้ 
เนื้อหา 
 การเขียนเค้าโครงของโครงงาน 
กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ 

ขั้นที่ 1 ปรับเปลี่ยนวิธีคิด (Mindset : M)  
 ครูอธิบายถึงความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโครงงานว่ามีความส าคัญมาก  ดังนั้น ผู้เรียนควรจะต้องมีการ
เขียนเค้าโครงของโครงงานขึ้น  เพื่อให้โครงงานของผู้เรียนบรรลุเป้าหมายในการท าโครงงาน 

ขั้นที่ 2 พิชิตแรงบันดาลใจ (Inspiration : I)  
 1.  ครูแจกใบความรู้เรื่อง การเขียนเค้าโครงของโครงงาน  และแจกแบบฟอร์มการจัดท าเค้าโครงของ
โครงงาน 
 2.  ครูอธิบายตามใบความรู้เรื่อง  การเขียนเค้าโครงของโครงงานและอธิบายถึงแบบฟอร์มการจัดท า
เค้าโครงของโครงงาน เพื่อให้นักเรียนเกิดแรงบันดาลใจในการท าโครงงาน 
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ขั้นที่ 3 ใส่ใจการเรียนรู้ (Nature of Learning : N)  
ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในการเขียนเค้าโครงของโครงงานและอธิบายถึงแบบฟอร์มการจัดท าเค้าโครง

ของโครงงานได้ชัดเจน ครูและผู้เรียนช่วยกันสรุปว่า  ในการเขียนเค้าโครงของโครงงานนั้น  ประกอบด้วยเนื้อหา
ท่ีส าคัญอะไรบ้าง 
ขั้นที่ 4 น าไปสู่การเสริมสร้างพลังความสามารถ (Empowerment : E)  

ผู้เรียนสามารถเขียนเค้าโครงของโครงงานประกอบด้วยเนื้อหาครบถ้วนตามโครงสร้าง 
 

สื่อการเรียนการสอน 
1. ใบความรู้ 
2. แบบฟอร์มการท าเค้าโครงของโครงงาน 

การวัดผลและประเมินผล 
1. สังเกตจากการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนในช้ันเรียน  
2. ตรวจช้ินงาน 

 
ใบความรู้ เร่ือง  การเขียนเค้าโครงของโครงงาน 

 

 
หลักการเขียนเค้าโครงงาน ประกอบด้วย 

1. ช่ือโครงงาน 
ช่ือโครงงานท่ีดีควรมีลักษณะดังนี้ เป็นข้อความท่ีมีความกะทัดรัด  ชัดเจน ช่ือของโครงงานเมื่ออ่าน 

แล้วควรมองเห็นภาพพจน์ของโครงงานนั้น  ว่ามีลักษณะเป็นอย่างไร  ช่ือโครงงานควรเป็นหัวข้อท่ีเป็น
ปัญหา และน่าสนใจต่อผู้พบเห็นและสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 

2.  ช่ือผู้ท าโครงงาน 
       ต้องมีการระบุช่ือผู้ท าโครงงาน  โดยมีการระบุ  ช่ือ-นามสกุล         
เลขท่ี        ช้ัน/ห้อง   โรงเรียน        
  3.  ช่ือท่ีปรึกษาโครงงาน 
      ท่ีปรึกษาโครงงานควรมีลักษณะดังนี้ 

3.1 เป็นผู้เช่ียวชาญในเนื้อหาของโครงงานนั้น 
3.2 เป็นผู้ท่ีมีเวลาในการให้ค าแนะน าปรึกษา  เมื่อมีปัญหาในการด าเนินงานโครงงาน 
3.3 เป็นผู้ท่ีพบปะได้ง่าย  และสะดวกต่อผู้ท าโครงงาน 
3.4 เป็นผู้ท่ีเต็มใจและพอใจในการให้ค าแนะน าปรึกษาช่วยเหลือการด าเนินโครงงาน 
3.5 เป็นผู้ท่ีมีความเข้าใจท่ีดีกับผู้ด าเนินโครงงาน 
3.6 เป็นบุคคลท่ีเป็นท่ีรู้จักกันดีของบุคคลท่ัวไป 



47 

 

 

คู่มือการใช้รูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้ 
SMART Model 

 กระบวนการเรียนรู้แบบโครงงาน SMART Model เพื่อเสริมสร้างทักษะพลเมืองดิจิทัล 

การเขียนช่ือท่ีปรึกษาโครงงานนั้น  ต้องมีการระบุดังนี้ 
ช่ือ-นามสกุล    ต าแหน่ง   
สถานท่ีท างาน    เบอร์โทรศัพท์   
4. ท่ีมาและความส าคัญของโครงงาน 

ท่ีมาและความส าคัญของโครงงาน  ควรมีลักษณะดังนี้ มีการบ่งช้ีรากฐานความเป็นมาของ 
โครงงานว่ามีท่ีมาอย่างไร มีแนวความคิดเป็นพื้นฐานท่ีมาของโครงงานนั้นๆ  อย่างไร  ควรให้ผู้อ่าน หรือ
ผู้ใช้โครงงานอย่างน้อยให้มีความเข้าใจและทราบถึงพื้นฐานความเป็นมาแนวคิดของโครงงานนั้น  ต้องมีการ
เขียนแสดงถึงความส าคัญของโครงงาน จากประเด็นต่างๆ ในโครงงานนั้น  มีการระบุความเร่งด่วนของ
โครงงาน  ตลอดจนความสัมพันธ์  ความผูกพันระหว่างโครงงานนั้นๆ  กับโครงงาน  หรือความรู้ต่างๆ   
ท้ังในอดีต  ปัจจุบัน  และอนาคต 
 5.  จุดมุ่งหมายของการศึกษาค้นคว้า 
       การเขียนจุดมุ่งหมายของการศึกษาค้นคว้านั้น  ต้องมีลักษณะดังนี้ 

5.1 เขียนเป็นประโยคค าถามหรือเป็นประโยคธรรมดาก็ได้  หรือจะเขียนผสมกันระหว่าง 
ประโยคท้ังสองอย่างท่ีกล่าวมาแล้วก็ได้ 

5.2  ควรใช้ภาษาท่ีแจ่มชัด  เข้าใจง่าย  ไม่วกวน 
5.3  สามารถต้ังสมมุติฐานได้ 
5.4  สามารถท าการทดสอบได้ 
5.5  ควรแยกแยะให้เห็น  ส่ิงท่ีต้องการศึกษาเป็นรายย่อย  ไม่ควรเขียนคลุมๆ กันไว้ท าให้ 

   ขาดความเป็นปรนัย 
6. สมมุติฐานของการศึกษาค้นคว้า  (ถ้ามี) 

  สมมุติฐานของการศึกษาค้นคว้า  หมายถึง  ข้อความท่ีผู้ด าเนินงานเสนอหรือคาดคะเนว่าเป็น
ค าตอบของการศึกษาค้นคว้า  มักเขียนในรูปข้อสรุป  หรือปัญหาท่ีรอการพิสูจน์ 

7. วิธีด าเนินงาน 
  วิธีด าเนินงานนี้จะเป็นส่วนระบุถึง  แนวทาง  กลยุทธ์และวิธีท่ีจะท าโครงงานนั้นๆ  โดยละเอียด 
ในการระบุวิธีด าเนินงานนี้  จะต้องช้ีแจงรายละเอียดว่าท าอย่างไร  เพียงใดจึงจะบรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดตาม
โครงงานมีการระบถุึง วัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ ระบุวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการด าเนินโครงงานโดยละเอียดเป็นรายข้อ 
แนวการศึกษาค้นคว้า  ระบุการจัดท าและการด าเนินโครงงานได้แนวความคิดจากแหล่งใด  โดยใครและ
น ามาประยุกต์ใช้ในโครงงานนี้อย่างไร 

8. แผนปฏิบัติงาน 
  เขียนแผนการปฏิบัติในการจัดท าและด าเนินงานโครงงานโดยละเอียดเป็นขั้นตอน  ระบุระยะเวลา
ในการด าเนินกิจกรรม  ผู้รับผิดชอบและงบประมาณ แผนปฏิบัติงานแบ่งออกเป็นขั้นๆ  โดยสรุป  ดังนี้  
ขั้นตอนด าเนินงานเป็นขั้นตอนท่ีผู้รับผิดชอบโครงงานต้องเตรียมการก่อนด าเนินงาน  เช่น  ศึกษาค้นคว้า
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เอกสารอ้างอิง  ประชุมผู้รับผิดชอบโครงงาน  เลือกหัวข้อในการท าโครงงาน  จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์และ
แบ่งหน้าท่ีตามความรับผิดชอบภายในกลุ่ม ขั้นด าเนินงาน 
 ระบุรายละเอียดต้ังแต่เริ่มด าเนินการ  จนโครงงานส าเร็จเป็นขั้นตอนในแต่ละช่วงเวลา  ขั้นวัดผลและ
ประเมินผล ระบุเครื่องมือท่ีใช้ในการวัดและประเมินผลว่าใช้เครื่องมือชนิดใดบ้าง  เช่น  การสังเกต  การ
ซักถาม  หรือแบบทดสอบ  เป็นต้น 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับจะเป็นการระบุถึงประโยชน์หรือผลท่ีพึงจะได้รับหลังจากส้ินสุดการท าโครงงาน
นั้นๆ  แล้ว  เป็นการแสดงผลกระทบท่ีดี  ท้ังทางตรงและทางอ้อม  และระบุว่าใครจะได้รับประโยชน์และ
ผลกระทบ  หรือมีการเปล่ียนแปลงในเรื่องอะไรและอย่างไรท้ังเชิงคุณภาพและปริมาณ 

10. เอกสารอ้างอิง 
  เอกสารอ้างอิงจะเป็นส่ิงท่ีท าให้ผู้ด าเนินโครงงานมองเห็นแนวทางในการด าเนินงาน  และแก้ปัญหา
ของตนได้ดีขึ้น การอ้างอิงอาจท าได้  2  วิธี  คือ 

     10.1 การอ้างอิงโดยใช้เชิงอรรถ  (Footnote)  มีหลักการเขียน  ดังนี้ 
      10.1.1  อ้างอิงโดยใช้เลขก ากับ  ระหว่างข้อความในเนื้อเรื่องกับเอกสารท่ีอ้างอิงในเชิงอรรถ
ตรงกัน  เรียงล าดับตัวเลขก ากับในเชิงอรรถ  เมื่อขึ้นหน้าใหม่ให้เริ่มต้นนับหนึ่งใหม่  ส่วนของเชิงอรรถจะอยู่ทาง
ส่วนล่างของหน้ากระดาษ  โดยมีเส้นค่ันขวางระหว่างตัวเรื่องกับเชิงอรรถจากขอบซ้ายประมาณครึ่งหน้า 
       10.1.2  การอ้างอิงจากหนังสือ  เชิงอรรถจะระบุส่วนส าคัญ  3  ส่วน  คือ  ส่วนท่ีเกี่ยวกับผู้
แต่ง  ส่วนช่ือหนังสือท่ีอ้างอิง  การเขียนช่ือผู้แต่ง  ให้เขียนช่ือก่อนช่ือสกุล  ขีดเส้นใต้ช่ือหนังสือ  เชิงอรรถ
ภาษาไทยในการบอกเลขหน้าเขียนค าว่า  “หน้า”  แต่เป็นภาษาอังกฤษเขียนค าว่า  “P”  น าหน้าเลขบอกหน้า  
ในเชิงอรรถภาษาไทยจะไม่ใช้เครื่องหมายใดๆ  ค่ันเลย  แต่ถ้าเป็นเชิงอรรถภาษาอังกฤษจะใช้เครื่องหมาย
มหัพภาคค่ันแต่ละส่วน  เช่น 
  ชวาล   แพรัตนกุล  เทคนิคการวัดผล  หน้า  108 
  J.W.Best , Research  in  Education , P.220 

10.2  การอ้างอิงโดยใช้บรรณานุกรม  แบบการเขียนรายงานเป็นรูปแบบของการเขียนท่ัวไปในการ
เขียนรายงาน  คือ 
ช่ือ – นามสกุลผู้แต่ง       
ช่ือหนังสือ         
สถานท่ีพิมพ์    ปีท่ีพิมพ์    
พิมพ์ครั้งท่ี   จ านวนหน้าท้ังหมด       เช่น 
ชูศรี  วงศ์รัตนะ  เทคนิคการใช้สถิติเพื่อการวิจัย  โรงพิมพ์และท าปก เจริญผล  2557.  370  หน้า 
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แบบฟอร์มการจัดท าเค้าโครงของโครงงาน 

 
 
1.  ช่ือโครงงาน            
2.  ช่ือผู้ท าโครงงาน          
             
3.  ช่ือท่ีปรึกษาโครงงาน          
             
4.  ท่ีมาและความส าคัญของโครงงาน        
             
5.  จุดมุ่งหมายของการศึกษาค้นคว้า        
             
6.  สมมุติฐานของการศึกษาค้นคว้า  (ถ้ามี)         
             
7.  วิธีด าเนินงาน 
      -  วัสดุอุปกรณ์ท่ีต้องใช้         
             
      -  แนวการศึกษาค้นคว้า         
             
8.  แผนการปฏิบัติงาน           
             
9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ          
             
10.  เอกสารอ้างอิง          
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่  4 
เร่ือง  ความรู้เก่ียวกับการเขียนเค้าโครงของโครงงาน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้...............................................................  วิชา.....................รหัสวิชา……………………. 
ภาคเรียนท่ี.............ปีการศึกษา......................     เวลา  2  ช่ัวโมง 
 
สาระส าคัญ 
 การน าเสนอผลงานเป็นขั้นตอนหนึ่งท่ีมีความส าคัญมาก  เป็นการอธิบายถึงการท างานของโครงงาน
ท่ีจัดท าขึ้นและผลท่ีได้รับจากการศึกษาค้นคว้าของโครงงานนั้นๆ 
 การเก็บประเมินผลงานโครงงาน  เป็นกิจกรรมหนึ่งในการน าเสนอผลงาน ซึ่งในการประเมินนี้เป็นไป
เพื่อเก็บคะแนนและเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีจัดท าโครงงาน
ตามปกติ   
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 เพื่อใหผู้้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในโครงงานท่ีได้ศึกษาค้นคว้านั้นๆ 
เนื้อหา 
 การน าเสนอและการประเมินผลโครงงาน 
กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ 

ขั้นที่ 1 ปรับเปลี่ยนวิธีคิด (Mindset : M)  
1. ครูชี้แจงการน าเสนอโครงงาน  (ใบความรู้) 
2. เวลาในการน าเสนอโครงงานแต่ละกลุ่มประมาณ  7 – 10  นาที 

ขั้นที่ 2 พิชิตแรงบันดาลใจ (Inspiration : I)  
ผู้เรียนแต่ละกลุ่มวางแผนน าเสนอโครงงาน 

ขั้นที่ 3 ใส่ใจการเรียนรู้ (Nature of Learning : N)  
ผู้เรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอโครงงานในขณะท่ีมีการน าเสนอโครงงานให้ ผู้เรียนกลุ่มท่ีเหลือรับแบบ

ประเมินไปประเมินการน าเสนอผลงานของเพื่อนตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด 
ผู้เรียนและครูร่วมกันซักถามและช้ีแนะ  (เพิ่มเติม)  หลังจากท่ีน าเสนอเสร็จแล้วในแต่ละกลุ่ม 

ขั้นที่ 4 น าไปสู่การเสริมสร้างพลังความสามารถ (Empowerment : E)  
          ครูให้แนวคิดและสร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้เรียน มีการขยายผลโครงงานท่ีเป็นประโยชน์สู่ชุมชน 
สื่อการเรียนการสอน 

1. ใบความรู้ 
2. แบบประเมิน  (ส าหรับครู) และแบบประเมิน  (ส าหรับผู้เรียน) 

การวัดผลและประเมินผล 
 พิจารณาจากแบบประเมินท้ังครูและผู้เรียน 
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ใบความรู้ 

 
เร่ือง  การน าเสนอโครงงาน และหลักเกณฑ์การประเมินโครงงาน 

1. การน าเสนอโครงงาน 
 การน าเสนอผลงานต้องอธิบายหรือรายงานปากเปล่า  หรือตอบค าถามต่างๆ  ต่อผู้ชมหรือกรรมการ
ตัดสินโครงงาน  การอธิบายตอบค าถามหรือรายงานปากเปล่านั้น ควรค านึงถึงส่ิงต่างๆ  ต่อไปนี้ 

1.1  ต้องท าความเข้าใจกับเรื่องท่ีจะอธิบายเป็นอย่างดี 
1.2  ค านึงถึงความเหมาะสมของภาษาท่ีใช้กับระดับผู้ฟัง ควรให้ชัดเจน และเข้าใจง่าย 
1.3  ควรรายงานอย่างตรงไปตรงมาไม่อ้อมค้อม 
1.4  พยายามหลีกเล่ียงการอ่านรายงาน  แต่อาจจดหัวข้อส าคัญๆได้ เพื่อช่วยในการรายงาน 

เป็นไปตามข้ันตอน 
1.5  อย่าท่องจ ารายงาน  เพราะท าให้ดูไม่เป็นธรรมชาติ 
1.6  ขณะรายงานควรมองตรงไปยังผู้ฟัง 
1.7  เตรียมตัวส าหรับการตอบค าถามท่ีเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ 
1.8  ตอบค าถามอย่างตรงไปตรงมา  ไม่จ าเป็นต้องกล่าวถึงส่ิงท่ีไม่ได้ถาม 
1.9  หากติดขัดในการอธิบายควรยอมรับโดยดี  อย่ากลบเกล่ือนหรือหาทางเล่ียงเป็นอย่างอื่น 
1.10  ควรรายงานให้เสร็จภายในเวลาท่ีก าหนด 
1.11  หากเป็นไปได้ควรใช้ส่ือประเภทโสตทัศนูปกรณ์ประกอบการรายงานด้วย   

เช่น  แผ่นใส  สไลด์ 
 

2.  หลักเกณฑ์การประเมินโครงงาน 
 รายละเอียดเกี่ยวกับเกณฑ์การพิจารณาประเมินผลโครงงาน  หลักเกณฑ์ด้านต่างๆ  ดังนี้ 

2.1  ความรู้ความเข้าใจในเรื่องท่ีท า   พิจารณาจาก 
 2.1.1  การใช้ศัพท์เทคนิคได้ถูกต้องเหมาะสม 

         2.1.2  การใช้หลักการเหมาะสม 
 2.1.3  มีความเขา้ใจหลักการส าคัญๆ ของเรื่องท่ีท า 

         2.1.4  การค้นหาเอกสารอ้างอิงถูกต้องและเหมาะสม 
 2.1.5  การได้รับความรู้เพิ่มเติมจากการท าโครงงาน  นอกเหนือจากท่ีเรียน 

หลักสูตรปกติ 
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2.2  การใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้แก้ปัญหาทางการศึกษา  พิจารณาจาก 
2.2.1  การสังเกตท่ีน ามาสู่ปัญหา 
2.2.2  มีการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลหรือข้อเท็จจริงต่างๆ  เพื่อเป็นพื้นฐานเกี่ยวกับ 

เรื่องท่ีก าลัง ศึกษาเหมาะสมและต้ังสมมุติฐานถูกต้องชัดเจน 
2.2.3 การออกแบบการทดลองหรือการประดิษฐ์  มีความสอดคล้องกับปัญหาหรือ 

สมมุติฐานเพียงใด 
2.3 การวัดและการควบคุมตัวแปรต่างๆ  กระท าได้ครบถูกต้อง  อุปกรณ์และเครื่องมือท่ีเลือกใช้ 

เหมาะสม การรวบรวมข้อมูลและกระท าได้อย่างถูกต้องตรงจุดประสงค์ท่ีต้องการศึกษา  การบันทึกข้อมูลมี      
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและเหมาะสม  การแปลความหมายและการสรุปผลมีความสอดคล้องกับผลท่ีได้ 
มากน้อยเพียงใด  
3.  ความคิดสร้างสรรค์พิจารณาจาก 

3.1  ปัญหาหรือเรื่องท่ีท าให้มีความส าคัญและมีความแปลกใหม่เพียงใด 
3.2  ได้มีการดัดแปลง  เปล่ียนแปลง  หรือเพิ่มเติมแนวคิดท่ีแปลกใหม่ลงไปในโครงการมากน้อย

เพียงใด  
3.3  มีการคิดและใช้วิธีการท่ีใหม่  แปลก  ในการควบคุมหรือวัดตัวแปรหรือเก็บรวบรวมข้อมูล

ต่างๆ มากน้อยเพียงใด  
3.4  การเลือกและการน าวัสดุอุปกรณ์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ 
3.5  ความสามารถในการเสนอแนะประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงงาน 

 4.  การเขียนรายงาน พิจารณาจาก 
4.1  ความถูกต้องของแบบฟอร์มครอบคลุมหัวข้อท่ีส าคัญ  แบ่งแต่ละหัวข้อออกอย่างชัดเจน 
4.2  เสนอสาระในแต่ละหัวข้อถูกต้องชัดเจน  รัดกุม 
4.3  การแสดงหลักฐานการบันทึกข้อมูลเพียงพอต่อเนื่องและเป็นระเบียบ 
4.4  การออกแบบการน าเสนอข้อมูล  ชัดเจน  รัดกุมและเหมาะสม 
4.5  การอภิปรายผลอย่างมีเหตุผลและสร้างสรรค์ 

 5.  การจัดแสดงโครงงานและการอภิปรายปากเปล่า  พิจารณาจาก 
5.1  การจัดแสดงโครงงานได้น่าสนใจ  ตลอดจนการออกแบบและติดต้ังได้สวยงาม 
5.2  การเขียนค าอธิบายในแผ่นโปสเตอร์ชัดเจน  เข้าใจง่าย 
5.3  การจัดแสดงวัสดุอุปกรณ์ครบถ้วน 
5.4  การอภิปรายชัดเจนและใช้ภาษาได้ถูกต้อง 
5.5  การตอบค าถามถูกต้องและคล่องแคล่ว 
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แบบสอบถาม 
ความคิดเห็นของผู้ท าโครงงาน 

ค าช้ีแจง  แบบสอบถามนี้แบ่งออกเป็น  2  ตอน  ดังนี้ 
  ตอนท่ี  1     ข้อมูลท่ัวไปของผู้ท าโครงงาน 
  ตอนท่ี  2     ความคิดเห็นของผู้ท าโครงงาน 
ตอนที่  1   ให้ผู้เรียนท าเครื่องหมาย    ลงในช่องท่ีตรงกับความเป็นจริงมากท่ีสุด 
 

1.  เพศ    ชาย    หญิง 
2.  อายุ    ปี 
3.  ระดับช้ัน    
4.  ประสบการณ์ในการท าโครงงาน 
    มี     ไม่มี 
ตอนที่  2     ใหผู้้เรียนท าเครื่องหมาย    ลงในช่องท่ีตรงกับความเป็นจริงมากท่ีสุด 

ข้อ รายการพิจารณา มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยมาก 
1 ตรงกับส่ิงท่ีผู้เรียนต้องการรู้      
2 คิดว่าจะสามารถน าความรู้ไปใช้ได้      
3 มีคุณค่าและมีประโยชน์ต่อการเรียน      
4 ใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์      
5 ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์      
6 สามารถอธิบายเนื้อหาได้      
7 ความเหมาะสมของช่วงเวลาในการท าโครงงาน      
8 มีอาจารย์หรือผู้ทรงคุณวุฒิให้ความช่วยเหลือได้      
9 ควรจัดให้มีการท าโครงงานอีก      

 
 ส่ิงท่ีได้รับจากการท าโครงงาน 
            
             
 
 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการท าโครงงาน 
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แบบประเมินความสามารถในการน าเสนอโครงงาน 
ชื่อโครงงาน            
ชั้น/ห้อง             
ชื่อผู้ประเมิน            
ค าชี้แจง     ใหผู้้เรียนท าเครื่องหมาย    ลงในช่องที่ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด 

ล าดับ รายการพิจารณา ดีมาก ดี พอใช้ ต้องปรับปรุง 
   1 ความรู้ความเข้าใจในเร่ืองท่ีท า     
 1.1  การใชศ้ัพท์เทคนิค     
 1.2  การใชห้ลักการทางวิทยาศาสตร ์     
 1.3  ความเข้าใจในหลักการที่ท า     
 1.4  การได้รับความรู้เพิ่มเติม     
 1.5  การค้นหาเอกสารอ้างอิง     
   2 การใช้วิธีการวิทยาศาสตร์ท่ีใช้ในการแก้ปัญหา     
 2.1  การสังเกตการน ามาสู่ปัญหา     
 2.2  มีการศึกษาค้นคว้าข้อมูลหรือข้อเท็จจริงต่างๆ     
 2.3  การออกแบบการทดลองหรือออกแบบประดิษฐ์     
 2.4  การวัดและการควบคุมตัวแปรต่างๆ     
 2.5  การแปลความหมายและการสรปุผล     
   3 ความคิดสร้างสรรค์     

3.1  ปัญหาหรือเรื่องมีความส าคัญ     
3.2  ได้มีการดัดแปลง  เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมแนวคิดที่แปลกใหม่     
3.3  มีการคิดและใช้วิธีการที่แปลกใหม ่     
3.4  การเลือกและการน าวัสดุมาใช้ให้เกิดประโยชน์     

 3.5  ความสามารถในการเสนอแนะประโยชน์ที่ได้     
   4 การเขียนรายงาน     
 4.1  ความถูกต้องของแบบฟอร์ม     
 4.2  เสนอสาระในแต่ละข้อ     
 4.3  การแสดงหลักฐานทางการบันทึกข้อมูล     
 4.4  การออกแบบการน าเสนอข้อมูล     
 4.5  การอภิปรายผลอย่างมีเหตุผลและสร้างสรรค ์     
   5 การจัดแสดงโครงงานและการอภิปรายปากเปล่า     

5.1  การจัดแสดงโครงงาน     
5.2  การเขียนค าอธบิายในแผ่นโปสเตอร์     
5.3  การจัดแสดงวัสดุอุปกรณ์     
5.4   การอธิบายและการใช้ภาษาชัดเจน     
5.5  การตอบค าถาม     

 
 



55 

 

 

คู่มือการใช้รูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้ 
SMART Model 

 กระบวนการเรียนรู้แบบโครงงาน SMART Model เพื่อเสริมสร้างทักษะพลเมืองดิจิทัล 

แบบทดสอบ 
 
ค าช้ีแจง     โปรดท าเครื่องหมาย    ทับตัวอักษร  ก, ข, ค  หรือ  ง  ท่ีถูกต้องท่ีสุดเพียงค าตอบเดียว 
 

1.  หลักการทีส่ าคัญของโครงงาน  ควรมีลักษณะดังนี้ 
 ก.  เป็นเรื่องเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  หรือความเป็นจริงและการน าไปใช้ประโยชน์   
 ข.  เป็นการใช้วิธีการทางธรรมชาติวิชา และความสนใจของผู้จัดท าโครงงาน 
 ค.  ต้องยึดหลักความเป็นจริงท่ีเป็นอยู่ตามทฤษฏี หลักการทางวิชาการ 
 ง.  เป็นการเสาะแสวงหาความรู้โดยผู้เช่ียวชาญ หรือครูที่ปรึกษาก ากับดูแลอย่างใกล้ชิด   
2.  ข้อใดกล่าวถึงประเภทของโครงงานได้ถูกต้อง 
 ก.  โครงงานประเภทการส ารวจเป็นโครงงานท่ีผู้ท าจะต้องเสนอแนวคิดใหม่ๆ  ในการ 
อธิบายเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างมีเหตุผล 

ข.  โครงงานประเภททดลอง  เป็นการศึกษาหาค าตอบของปัญหาใดปัญหาหนึ่ง   
 ค.  โครงงานประเภทสร้างทฤษฎีหรือการอธิบายเป็นการสร้างส่ิงใหม่ท่ียังไม่เคยมีมาก่อน 
 ง.  โครงงานประเภทการพัฒนาหรือการประดิษฐ์  เป็นกิจกรรมการศึกษาและรวบรวมข้อมูล 
3.  ข้อใดมีความหมายตรงกับโครงงานท่ีสุด 
 ก.  เป็นการจัดท ารายงานท่ีแสดงผลงานของผู้เรียนตามความถนัดความสนใจ 
 ข.  เป็นรูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นการศึกษาข้อมูลโดยครูที่ปรึกษาก ากับดูแล   

ค.  กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่งท่ีเกี่ยวข้องกับ 
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามความถนัดและความสนใจ   
 ง.  เป็นการศึกษาของผู้เรียนเรียนรู้จากของจริง  ลงมือปฏิบัติและสามารถท่ีผ่านผู้เช่ียวชาญก าหนดให้ 
4.  การเขียนรายงานควรมีลักษณะอย่างไร 
 ก. เขียนบรรยาย อธิบายชัดเจน พร้อมยกตัวอย่างเป็นความเรียง 
 ข. ออกแบบน าเสนอด้วยการเขียนรายงานเป็นเอกสารรูปเล่ม 
 ค. เขียนรายงานโดยแสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะประกอบการรายงานเป็นหลัก 
 ง. ความถูกต้องของแบบฟอร์มครอบคลุมหัวข้อท่ีส าคัญ  แบ่งแต่ละหัวข้อออกอย่างชัดเจน 
5.  ข้อใดกล่าวถึงรายละเอียดเกี่ยวกับเกณฑ์การพิจารณาประเมินผลโครงงาน ได้ถูกต้อง 
 ก.  มีการประเมินโครงงานโดยครูที่ปรึกษา   
 ข.  การใช้ศัพท์ทางวิชาการ  

ค.  มีการประเมินความพึงพอใจของโครงงาน 
ง.  การใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้แก้ปัญหาทางการศึกษา   
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6. ข้อใดคือองค์ประกอบ ตามเกณฑ์ของผลจากการประเมินโครงงาน 
 ก. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  การสร้างข้อความคาดการณ์  แหล่งการเรียนรู้  การด าเนินการท า    
              โครงงานการน าเสนอ และความรับผิดชอบ   
 ข. การรวบรวมข้อมูล  การเขียนรายงาน การประเมินโครงงาน  การน าเสนอผลงาน 
 ค. การเลือกหัวข้อโครงงาน  การรวบรวมข้อมูล การเขียนการงาน การประเมินโครงงาน การน าเสนอ 
 ง.  ช่ือโครงงาน ครูที่ปรึกษาโครงงาน ผู้จัดท าโครงงาน  การน าเสนอโครงงาน 
7.  การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง มีลักษณะอย่างไร 
 ก. ประเมินจากผลการรายงานรูปเล่มโครงงาน 
 ข. เน้นการวัดผลระหว่างท่ีผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายตามสภาพจริง   
 ค. ยึดหลักความเป็นจริงท่ีเป็นอยู่ตามทฤษฏี และหลักการทางวิชาการ 
 ง. การประเมินผลจะขึ้นอยู่กับเกณฑ์การประเมินท่ีครูที่ปรึกษาก าหนดไว้ 
8. ทักษะการตระหนักรู้ในตนเอง มีคุณลักษณะอย่างไร 

ก. การรู้จักและเข้าใจตนเอง รู้จุดเด่นและจุดด้อยของตนเอง ประเมินตนเองได้ตามความเป็นจริง 
ข. รู้จักเลือกและจัดการข้อมูลข่าวสาร เข้าใจ ส่ือและตีความข้อมูลข่าวสารได้ด้วยตนเอง  
ค. การมีความสัมพันธ์อันดีสามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้เหมาะสม 
ง. การรู้จักรักษาช่ือเสียงของตนเอง ไม่คัดลอกผลงานของผู้อื่น 

9. ทักษะการรู้เท่าทันข้อมูลข่าวสาร มีคุณลักษณะอย่างไร 
ก. การรู้จักและเข้าใจตนเอง รู้จุดเด่นและจุดด้อยของตนเอง ประเมินตนเองได้ตามความเป็นจริง 
ข. รู้จักเลือกและจัดการข้อมูลข่าวสาร เข้าใจ ส่ือและตีความข้อมูลข่าวสารได้ด้วยตนเอง  
ค. การมีความสัมพันธ์อันดีสามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้เหมาะสม 
ง. การรู้จักรักษาช่ือเสียงของตนเอง ไม่คัดลอกผลงานของผู้อื่น 

10. การเสริมสร้างทักษะพลเมืองดิจิทัล  โดยมีทักษะ 8 ด้านของความฉลาดดิจิทัลในระดับพลเมืองดิจิทัล 
ข้อใดกล่าวถูกต้อง 
 ก.  การรู้เท่าทันเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร วิธีการคิดสร้างสรรค์และสร้างนวัตกรรม 
 ข.  มีทักษะในการสืบค้นข้อมูล ประเมินการใช้เทคโนโลยี 
 ค.  ทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะด้านการส่ือสาร สารสนเทศ 
 ง.  การบริหารจัดการเวลาบนโลกดิจิทัล การจัดการการกล่ันแกล้งบนไซเบอร์  ร่องรอยทางดิจิทัล 
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จ านวน 10 ข้อ 
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10 คะแนน 
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ข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 7 ข้อ 8 

ข้อ 9 ข้อ 10 

ง ก ข ก 

ข ง 

เฉลยแบบทดสอบ 
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แบบประเมิน 
สมรรถภาพการจัดการเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน SMART Model  

 ส าหรับผู้วิจัยประเมิน     ส าหรับครูผู้สอนโครงงานประเมินตนเอง 

ช่ือ…………………………………………………….โรงเรียน........................................................ครั้งท่ี……………………. 
วัน/เดือน/ปี ท่ีประเมิน………………………..………………………………………………………………………………………… 

ค าช้ีแจง 
โปรดพิจารณารายการประเมินสมรรถภาพ การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน แต่ละรายการ  

ท าเครื่องหมาย  ลงในช่องระดับทักษะท่ีตรงกับสภาพจริง โดยมีเกณฑ์การพิจารณาดังนี้ 
4 หมายถึง มีความสามารถและมีสมรรถภาพ การปฏิบัติอยู่ในระดับสูงมาก  
3 หมายถึง มีความสามารถและมีสมรรถภาพ การปฏิบัติอยู่ในระดับสูง  
2 หมายถึง มีความสามารถและมีสมรรถภาพ การปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง  
1 หมายถึง มีความสามารถและมีสมรรถภาพ การปฏิบัติอยู่ในระดับต่ า 

ทักษะการปฏิบัติ 
ระดับทักษะ 

ต่ า ปานกลาง สูง สูงมาก 
1. เขียนแผนการจัดการเรียนรู้ โดยแต่ละองค์ประกอบ 
มีความชัดเจนเหมาะสม และสัมพันธ์กัน  

    

2. มีการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนรู้     
3. มีกิจกรรมการเรียนรู้เป็นไปตามข้ันตอนได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม 

    

4. ประเมินและสรุปผลการเรียนรู้ได้สอดคล้องกับ จุดประสงค์ใน
การเรียนรู้ในแต่ละครั้ง 

    

 
ข้อสังเกตเพิ่มเติม 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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เกณฑ์การประเมินสมรรถภาพการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน SMART Model  
 

รายการประเมิน พฤติกรรมการปฏิบัติ ระดับทักษะ 
1. เขียนแผนการ
จัดการเรียนรู้โดย
แต่ละองค์ประกอบ
มีความชัดเจน
เหมาะสมและ
สัมพันธ์กัน 

เขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีองค์ประกอบครบถ้วน แสดง
รายละเอียดของแต่ละองค์ประกอบได้ไม่ชัดเจนและไม่สัมพันธ์กัน 
โดยระบุพฤติกรรม และผลท่ีต้องการให้เกิดกับผู้เรียน ท่ีสอดคล้อง กับ
มาตรฐาน/ตัวชี้วัดไม่ชัดเจน และไม่ครบถ้วน 

1 

เขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีองค์ประกอบครบถ้วน แสดง 
รายละเอียดของแต่ละองค์ประกอบได้ค่อนข้างชัดเจนแต่ไม่ค่อย 
สัมพันธ์กัน โดยระบุพฤติกรรมและผลท่ีต้องการให้เกิดกับผู้เรียน ท่ี
สอดคล้องกับมาตรฐาน/ตัวชี้วัด ได้ไม่ค่อยชัดเจน และไม่ครบถ้วน 

2 

เขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีองค์ประกอบครบถ้วน แสดง 
รายละเอียดของแต่ละองค์ประกอบได้ค่อนข้างชัดเจน เหมาะสม และ
สัมพันธ์กัน โดยระบุพฤติกรรมและผลท่ีต้องการให้เกิดกับ ผู้เรียน ท่ี
สอดคล้องกับมาตรฐาน/ตัวชี้วัด ได้ถูกต้อง ชัดเจน และ ครบถ้วน 

3 

เขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีองค์ประกอบครบถ้วน แสดง 
รายละเอียดของแต่ละองค์ประกอบได้ถูกต้องชัดเจน เหมาะสม และ
ค่อยสัมพันธ์กัน โดยระบุพฤติกรรมและผลท่ีต้องการให้เกิด กับผู้เรียน 
ท่ีสอดคล้องกับมาตรฐาน/ตัวชี้วัด ได้ถูกต้อง ชัดเจน และ ครบถ้วน 

4 

2. มีการเตรียม 
ความพร้อมในการ
จัดการ เรียนรู้ 

เตรียม ส่ือ แบบฝึก ข้อทดสอบ และแหล่งการเรียนรู้ที่ไม่เหมาะสมและ
ไม่สอดคล้องกับเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนรู้ ท่ีจะน าไปสู่การบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการเรียนรู ้

1 

เตรียม ส่ือ แบบฝึก ข้อทดสอบ และแหล่งการเรียนรู้ ค่อยข้างชัดเจน
แต่ไม่หลากหลาย ท่ีสอดคล้องกับเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนรู้ ท่ีจะ
น าไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ 

2 

เตรียม ส่ือ แบบฝึก ข้อทดสอบ และแหล่งการเรียนรู้ ค่อยข้าง ชัดเจน
และหลากหลาย ท่ีสอดคล้องกับเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนรู้ ท่ีจะ
น าไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ 
 
 
 

3 
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รายการประเมิน พฤติกรรมการปฏิบัติ ระดับทักษะ 
3. การจัดกิจกรรม
การ เรียนรู้เป็นไป
ตามข้ันตอนได้
อย่างถูกต้อง
เหมาะสม 

จัดกิจกรรมโดยเสนอหัวเรื่องในการเรียนรู้ให้เรียนรู้ มีส่ือท่ีไม่ค่อย
ชัดเจนและไม่เพียงพอกิจกรรมการเรียนรู้ ไมน่่าสนใจ และไม่เป็นไป
ตามข้ันตอนการเรียนรู้ “MINE เขียนได้ 4 ขั้น”  

1 

จัดกิจกรรมโดยเสนอหัวเรื่องในการเรียนรู้ให้เรียนรู้ มีส่ือท่ีไม่ค่อย
ชัดเจนและไม่ เพียงพอกิจกรรมการเรียนรู้ ไมน่่าสนใจ และจัดได้ 
ค่อนข้างถูกต้องตามข้ันตอนการ เรียนรู้ “MINE เขียนได้ 4 ขั้น” เพื่อ
เสริมสร้างทักษะพลเมืองดิจิทัล  

2 

จัดกิจกรรมโดยเสนอหัวเรื่องในการเรียนรู้ให้เรียนรู้ โดยมีส่ือและ
เอกสารประกอบ ค่อนข้างชัดเจนเพียงพอ กิจกรรมการเรียนรู้ จัดได้
ค่อนข้างถูกต้องเป็นไปตามข้ันตอน การเรียนรู้“MINE เขียนได้ 4 ขั้น” 
เพื่อเสริมสร้างทักษะพลเมืองดิจิทัล 

3 

จัดกิจกรรมโดยเสนอหัวเรื่องในการเรียนรู้ให้เรียนรู้ โดยส่ือและเอกสาร
ประกอบ อย่างชัดเจนและเพียงพอ กิจกรรมการเรียนรู้น่าสนใจ จัดได้
ค่อนข้างถูกต้องเป็นไป ตามข้ันตอนการเรียนรู้ “MINE เขียนได้ 4 ขั้น” 
เพื่อเสริมสร้างทักษะพลเมืองดิจิทัล 

4 

4. ประเมิน และ
สรุปผล การเรียนรู้  

ประเมินและเสนอผลการประเมินท้ังด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
การท างานกลุ่ม ไม่สอดคล้องกันจุดประสงค์ในการเรียนรู้ในแต่ละครั้ง 
โดยครูสรุปผลการเรียนรู้ 

1 

ประเมินและเสนอผลการประเมินท้ังด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
การท างานกลุ่ม ได้สอดคล้องกันกับจุดประสงค์ในการเรียนรู้เป็น
บางครั้ง โดยครูสรุปผลการเรียนรู้ 

2 

ประเมินและเสนอผลการประเมินท้ังด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
การท างานกลุ่ม ได้สอดคล้องกันกับจุดประสงค์ในการเรียนรู้เป็น
บางครั้งโดยครูและผู้เรียนร่วมกัน สรุปผลการเรียนรู ้

3 

ประเมินและเสนอผลการประเมินท้ังด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
การท างานกลุ่ม ได้สอดคล้องกันกับจุดประสงค์ในการเรียนรู้ในแต่ละ
ครั้ง โดยครูและผู้เรียนร่วมกัน สรุปผลการเรียนรู้ เสนอปัญหาอุปสรรค
และข้อเสนอแนะในการเรียนรู้ครั้งต่อไป 

4 
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ก าหนดเป็นเกณฑ์ ค่าเฉล่ียร้อยละ และให้ความหมายดังนี้ 
ค่าเฉล่ียร้อยละ 50.00 หรือต่ ากว่า 50.00 หมายถึง สมรรถภาพการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 

อยู่ในระดับต่ า 
ค่าเฉล่ียร้อยละ 50.01 - 65.00 หมายถึง สมรรถภาพการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 

อยู่ในระดับปานกลาง 
ค่าเฉล่ียร้อยละ 65.01 - 80.00 หมายถึง สมรรถภาพการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 

อยู่ในระดับสูง 
ค่าเฉล่ียร้อยละ 80.01 - 100.00 หมายถึง สมรรถภาพการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 

อยู่ในระดับสูงมาก 
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แบบทดสอบก่อนอบรมเชิงปฏิบัติการ 
ชุดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการเรียนรู้ SMART Model  

เพื่อเสริมสร้างทักษะพลเมืองดิจิทัล โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 
 

   ค าช้ีแจง 1.    แบบทดสอบมีท้ังหมด  20 ข้อๆ ละ 1 คะแนน รวม  20 คะแนน 
 2.    แต่ละข้อมีค าตอบข้อละ  4  ตัวเลือก  ให้พิจารณาเลือกค าตอบท่ีถูกท่ีสุดเพียงค าตอบ
เดียว  แล้วท าเครื่องหมาย  X  ในช่อง  ก  ข  ค  ง  ในกระดาษค าตอบ ให้เวลาท าแบบทดสอบ  20  นาที 

 

1. หลักการพื้นฐานในการสอน หลังจากด าเนินการสอนแล้ว ผู้สอนควรท าอย่าไร 
 ก.  ศึกษาหลักสูตรคู่มือครูและเอกสารการสอนต่างๆ 

ข.  พิจารณาผลการเรียนว่าผู้เรียนบรรลุตามจุดประสงค์ท่ีก าหนดไว้มากน้อยเพียงใด 
 ค.  จัดวิธีวัดและประเมินผลให้สอดคล้องกับจุดประสงค์ 
 ง.   เขียนแผนการจัดการเรียนรู้ให้ครบทุกข้อ 
2.  เพราะเหตุใดผู้สอนควรพยายามให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียนการสอน 
  ก.  เพราะผู้เรียนท่ีคอยจะรับเนื้อหาความรู้จะเข้าใจได้ยากกว่าผู้เรียนท่ีมีส่วนร่วม 
  ข.  เพราะกิจกรรมร่วมของผู้เรียนจะช่วยให้หลีกเล่ียงการเรียนแบบท่องจ า 
  ค.  เพราะผู้สอนต้องการตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียนอยู่เสมอ 
  ง.  เพราะการเรียนด้วยความเข้าใจจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าผู้เรียนไม่มีส่วนร่วมในบทเรียน 
3.  ท่ีมาและความส าคัญของโครงงานผู้ท าโครงงานจ าเป็นต้องด าเนินการอย่างไรบ้าง  
 ก.  ครูที่ปรึกษาค้นคว้าและสังเคราะห์ให้กับผู้จัดท าโครงงาน 
 ข.  มาจากความส าเร็จท่ีต้องการเผยแพร่ให้บุคคลท่ัวไปรับทราบ 

ค.  ศึกษาข้อมูลตรงตามความสนใจของผู้จัดท าโครงงาน 
 ง.  ศึกษาหลักการทฤษฎีเกี่ยวข้องกับเรื่องท่ีสนใจจะศึกษา 
4.  การจัดท าโครงงานสามารถช่วยส่งเสริมสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนได้อย่างไรบ้าง 
 ก.  เป็นความสามารถเฉพาะบุคคลท่ีมีความถนัดในการท าโครงงาน 
 ข.  ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการคิด และการอยู่ร่วมกันในสังคม 
 ค.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีผลการเรียนดีขึ้นสามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่อตนเอง 

ง.  ทักษะพื้นฐานในการเรียนรู ้
5. ข้อใดเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยโครงงาน 
  ก.  เป็นกิจกรรมท่ีผู้เรียนได้ท างานค าส่ัง 

ข.  เป็นกิจกรรมท่ีครูสาธิตการปฏิบัติ 
  ค.  เป็นกิจกรรมท่ีผู้เรียนลงมือปฏิบัติจริง 
 ง.  เป็นกิจกรรมท่ีผู้เรียนได้ท าในหลักสูตรสถานศึกษา 
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6. ควรมีการคิดและเลือกหัวข้อเรื่องท่ีจะท าโครงงานอย่างไร 
 ก.  ครูที่ปรึกษาหรือผู้เช่ียวชาญเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกหัวข้อโครงงาน 
 ข.  ต้องมาจากผู้เรียนเกิดความสงสัยหรือต้องการหาค าตอบ   
 ค.  เป็นเรื่องท่ีประสบผลส าเร็จผู้คนให้ความสนใจมาก 
 ง.  เรื่องท่ีเป็นปัญหาส่วนรวมไม่เกี่ยวข้องกับปัญหาท่ีเกิดขึ้นในชีวิตประจ าวัน  
7.  การเลือกหัวข้อเรื่องท่ีจะท าโครงงานให้มีความเหมาะสม น่าสนใจ ต้องเลือกอย่างไร 
 ก.  จากการเสนอแนะของผู้มีประสบการณ์หรือผู้เช่ียวชาญ 
 ข.  เลือกจากโครงงานท่ีเคยประสบผลส าเร็จมาแล้ว 
 ค.  จากเรื่องท่ีสงสัย หรือเป็นปัญหาท่ีต้องการหาค าตอบ 
 ง.  มาจากความช่ืนชอบส่วนตัวของคณะผู้จัดท าโครงงาน 
8.  ข้อใดกล่าวถึงความหมายของเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ถูกต้องท่ีสุด 
 ก. ส่ิงพิมพ์ กระดาษ  เอกสาร  วารสาร บทความ  
 ข. เป็นเฉพาะข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับโครงงานท่ีจัดท า 
 ค. การค้นคว้าเรื่องราวท่ีเกี่ยวข้องกับประเด็นท่ีจะศึกษา รวมถึงการขอค าปรึกษาจากผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ง.  การจดบันทึกข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับโครงงาน 
9.  เพราะเหตุใดต้องเขียนรายงานโครงงาน 
 ก.  เป็นการน าเสนอผลการของการศึกษาค้นคว้า 
 ข.  ให้ทราบผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ค.  ให้ทราบผลของการรวบรวมข้อมูล 
 ง.  ให้ทราบผลของการค้นคว้า 
10. การเสริมสร้างทักษะพลเมืองดิจิทัล  โดยมีทักษะ 8 ด้านของความฉลาดดิจิทัลในระดับพลเมืองดิจิทัล 
ข้อใดกล่าวถูกต้อง 
 ก.  การรู้เท่าทันเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร วิธีการคิดสร้างสรรค์และสร้างนวัตกรรม 
 ข.  มีทักษะในการสืบค้นข้อมูล ประเมินการใช้เทคโนโลยี 
 ค.  ทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะด้านการส่ือสาร สารสนเทศ 
 ง.  การบริหารจัดการเวลาบนโลกดิจิทัล การจัดการการกล่ันแกล้งบนไซเบอร์  ร่องรอยทางดิจิทัล 
11.  ช่ือโครงงานนั้นมีความส าคัญอย่างไร 
 ก.  ผ่านความเห็นชอบจากครูที่ปรึกษาโครงงานเป็นผู้ต้ังให้ 
 ข.   ผู้เช่ียวชาญเป็นผู้ก าหนดช่ือโครงงานสร้างความน่าเช่ือถือในการจัดท าโครงงาน 
 ค.  ช่วยสะท้อนความสนใจของผู้จัดท าโครงงาน 

ง.  ช่วยโยงความคิดไปถึงวัตถุประสงค์ของการท าโครงงาน 



64 

 

 

คู่มือการใช้รูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้ 
SMART Model 

 กระบวนการเรียนรู้แบบโครงงาน SMART Model เพื่อเสริมสร้างทักษะพลเมืองดิจิทัล 

12.  ข้อใดมีความหมายตรงกับโครงงานท่ีสุด 
 ก.  เป็นการจัดท ารายงานท่ีแสดงผลงานของผู้เรียนตามความถนัดความสนใจ 
 ข.  เป็นรูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นการศึกษาข้อมูลโดยครูที่ปรึกษาก ากับดูแล   

ค.  กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่งท่ีเกี่ยวข้องกับ 
               วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามความถนัดและความสนใจ   
 ง.  เป็นการศึกษาของผู้เรียนเรียนรู้จากของจริง  ลงมือปฏิบัติและสามารถท่ีผ่านผู้เช่ียวชาญก าหนดให้ 
13. ข้อใดคือองค์ประกอบ ตามเกณฑ์ของผลจากการประเมินโครงงาน 
 ก. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  การสร้างข้อความคาดการณ์  แหล่งการเรียนรู้  การด าเนินการท า    
              โครงงานการน าเสนอ และความรับผิดชอบ   
 ข. การรวบรวมข้อมูล  การเขียนรายงาน การประเมินโครงงาน  การน าเสนอผลงาน 
 ค. การเลือกหัวข้อโครงงาน  การรวบรวมข้อมูล การเขียนการงาน การประเมินโครงงาน การน าเสนอ 
 ง.  ช่ือโครงงาน ครูที่ปรึกษาโครงงาน ผู้จัดท าโครงงาน  การน าเสนอโครงงาน 
14. การน าเสนอโครงงาน หรือการอธิบายควรประกอบด้วยส่ิงใด 
 ก.  การจัดนิทรรศการตามสภาพจริง   
 ข.  ควรรายงานอย่างตรงไปตรงมา  ไม่วกวน อธิบายได้ตามท่ีอ้างอิงในรายงาน 
 ค.  น าเสนอผ่านรูปเล่มรายงาน หรือช้ินงานเชิงประจักษ์ 
 ง.  น าเสนอผ่านการสาธิตผลการทดลอง  หรือการท างานของกลไกส่ิงประดิษฐ์ 
15.  การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง มีลักษณะอย่างไร 
 ก. ประเมินจากผลการรายงานรูปเล่มโครงงาน 
 ข. เน้นการวัดผลระหว่างท่ีผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายตามสภาพจริง   
 ค. ยึดหลักความเป็นจริงท่ีเป็นอยู่ตามทฤษฏี และหลักการทางวิชาการ 
 ง. การประเมินผลจะขึ้นอยู่กับเกณฑ์การประเมินท่ีครูที่ปรึกษาก าหนดไว้ 
16.  หลักการที่ส าคัญของโครงงาน  ควรมีลักษณะดังนี้ 
 ก.  เป็นการใช้วิธีการทางธรรมชาติวิชา และความสนใจของผู้จัดท าโครงงาน 
 ข.  เป็นเรื่องเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  หรือความเป็นจริงและการน าไปใช้ประโยชน์   
 ค.  ต้องยึดหลักความเป็นจริงท่ีเป็นอยู่ตามทฤษฏี หลักการทางวิชาการ 
 ง.  เป็นการเสาะแสวงหาความรู้โดยผู้เช่ียวชาญ หรือครูที่ปรึกษาก ากับดูแลอย่างใกล้ชิด   
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ค าช้ีแจง จงน าข้อความต่อไปนี้ไปตอบค าถามข้อ 17 – 20 
 ก.  ครูเป็นผู้อ านวยความสะดวกในช่วงลงมือปฏิบัติ (Coach &  Facilitator)  กระตุ้นให้ค าแนะน า
ผ่านค าถามท่ีดีและมีความท้าทาย นักเรียน ลงมือปฏิบัติ  (Practical) 

ข.  ครูสร้างความช่ืนชมยินดีเสริมแรงทางบวก (Proud  Empower) นักเรียนประเมินผลงาน 
(Assessment) 2) ภาคภูมิใจช่ืนชมความส าเร็จ 
 ค.  ครูต้ังประเด็นหรือก าหนดสถานการณ์ (Prepare Situations Power question) นักเรียน  
การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self – Learning) 

ง.  ครูสร้างความพร้อมในการเรียนรู้  (Learning Readiness) มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
(Participation) นักเรียน วิเคราะห์ปัญหา ออกแบบแนวคิดแนวทางการสร้างสรรค์ผลงาน 
17.  ขั้นปรับเปล่ียนวิธีคิด (Mindset) ค 
18.  ขั้นพิชิตแรงบันดาลใจ (Inspiration) ข 
19. ขั้นใส่ใจการเรียนรู้ (Nature of Learning)  ก 
20. ขั้นน าไปสู่การเสริมสร้างพลังความสามารถ (Empowerment)  ง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



66 
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   เฉลยแบบทดสอบก่อนอบรมเชิงปฏิบัติการ 
ชุดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การบริหารจัดการเรียนรู้ SMART Model  

เพื่อเสริมสร้างทักษะพลเมืองดิจิทัล  โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 
 

ข้อที่ เฉลย ข้อที่ เฉลย 
1 ข 11 ง 
2 ง 12 ค 
3 ง 13 ก 
4 ข 14 ก 
5 ค 15 ข 
6 ข 16 ข 
7 ค 17 ค 
8 ค 18 ข 
9 ก 19 ก 
10 ง 20 ง 

 
 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติ ด้านความรู้ของครูผู้สอนโครงงาน ในการอบรม เชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
ชุดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารจัดการเรียนรู้ SMART Model เพื่อเสริมสร้างทักษะพลเมือง
ดิจิทัล โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ประกอบด้วยคะแนน และค่าร้อยละ (%) และประมวลสรุปผลด้วย
คะแนน ก าหนดเกณฑ์การประเมินครั้งนี ้
ค่าร้อยละ 80.01 - 100.00 หมายถึง ครูผู้สอนโครงงาน มีความรู้ในเรื่องท่ีอบรมฯ อยู่ใน ระดับสูงมาก 
ค่าร้อยละ 65.01 -  80.00 หมายถึง ครูผู้สอนโครงงาน มีความรู้ในเรื่องท่ีอบรมฯ อยู่ใน ระดับสูง 
ค่าร้อยละ 50.01 -  65.00 หมายถึง ครูผู้สอนโครงงาน มีความรู้ในเรื่องท่ีอบรมฯ อยู่ใน ระดับปานกลาง 
ค่าร้อยละ 50.00  หรือต่ ากว่า 50.00 หมายถึง ครูผู้สอนโครงงาน มีความรู้ในเรื่องท่ี อบรมฯ อยู่ในระดับต่ า 
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   แบบทดสอบหลังอบรมเชิงปฏิบัติการ 
ชุดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการเรียนรู้ SMART Model  

เพื่อเสริมสร้างทักษะพลเมืองดิจิทัล โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 
 
   ค าช้ีแจง 1.    แบบทดสอบมีท้ังหมด  20 ข้อๆ ละ 1 คะแนน รวม  20 คะแนน 
 2.    แต่ละข้อมีค าตอบข้อละ  4  ตัวเลือก  ให้พิจารณาเลือกค าตอบท่ีถูกท่ีสุดเพียงค าตอบ
เดียว  แล้วท าเครื่องหมาย  X  ในช่อง  ก  ข  ค  ง  ในกระดาษค าตอบ ให้เวลาท าแบบทดสอบ  20  นาที 
 

1.  การจัดท าโครงงานสามารถช่วยส่งเสริมสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนได้อย่างไรบ้าง 
 ก.  ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการคิด และการอยู่ร่วมกันในสังคม 
 ข.  เป็นความสามารถเฉพาะบุคคลท่ีมีความถนัดในการท าโครงงาน 
 ค.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีผลการเรียนดีขึ้นสามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่อตนเอง 

ง.  ทักษะพื้นฐานในการเรียนรู ้
2.  ท่ีมาและความส าคัญของโครงงานผู้ท าโครงงานจ าเป็นต้องด าเนินการอย่างไรบ้าง  
 ก.  ครูที่ปรึกษาค้นคว้าและสังเคราะห์ให้กับผู้จัดท าโครงงาน 
 ข.  ศึกษาหลักการทฤษฎีเกี่ยวข้องกับเรื่องท่ีสนใจจะศึกษา 
 ค.  มาจากความส าเร็จท่ีต้องการเผยแพร่ให้บุคคลท่ัวไปรับทราบ 

ง.  ศึกษาข้อมูลตรงตามความสนใจของผู้จัดท าโครงงาน 
3. ข้อใดเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยโครงงาน 
  ก.  เป็นกิจกรรมท่ีผู้เรียนได้ท างานค าส่ัง 

ข.  เป็นกิจกรรมท่ีครูสาธิตการปฏิบัติ 
  ค.  เป็นกิจกรรมท่ีผู้เรียนได้ท าในหลักสูตรสถานศึกษา 
 ง.  เป็นกิจกรรมท่ีผู้เรียนลงมือปฏิบัติจริง 
4. ควรมีการคิดและเลือกหัวข้อเรื่องท่ีจะท าโครงงานอย่างไร 
 ก.  เป็นเรื่องท่ีประสบผลส าเร็จผู้คนให้ความสนใจมาก 
 ข.  ครูที่ปรึกษาหรือผู้เช่ียวชาญเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกหัวข้อโครงงาน 
 ค.  ต้องมาจากผู้เรียนเกิดความสงสัยหรือต้องการหาค าตอบ   
 ง.  เรื่องท่ีเป็นปัญหาส่วนรวมไม่เกี่ยวข้องกับปัญหาท่ีเกิดขึ้นในชีวิตประจ าวัน  
5.  การเลือกหัวข้อเรื่องท่ีจะท าโครงงานให้มีความเหมาะสม น่าสนใจ ต้องเลือกอย่างไร 
 ก.  จากเรื่องท่ีสงสัย หรือเป็นปัญหาท่ีต้องการหาค าตอบ 
 ข.  จากการเสนอแนะของผู้มีประสบการณ์หรือผู้เช่ียวชาญ 
 ค.  เลือกจากโครงงานท่ีเคยประสบผลส าเร็จมาแล้ว 
 ง.  มาจากความช่ืนชอบส่วนตัวของคณะผู้จัดท าโครงงาน 
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6.  ข้อใดมีความหมายตรงกับโครงงานท่ีสุด 
 ก.  เป็นการจัดท ารายงานท่ีแสดงผลงานของผู้เรียนตามความถนัดความสนใจ 
 ข.  เป็นการศึกษาของผู้เรียนเรียนรู้จากของจริง  ลงมือปฏิบัติและสามารถท่ีผ่านผู้เช่ียวชาญก าหนดให้ 
 ค.  เป็นรูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นการศึกษาข้อมูลโดยครูที่ปรึกษาก ากับดูแล   

ง.  กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่งท่ีเกี่ยวข้องกับ 
               วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามความถนัดและความสนใจ   
7. หลักการพื้นฐานในการสอน หลังจากด าเนินการสอนแล้ว ผู้สอนควรท าอย่าไร 
 ก.  ศึกษาหลักสูตรคู่มือครูและเอกสารการสอนต่างๆ 
 ข.  จัดวิธีวัดและประเมินผลให้สอดคล้องกับจุดประสงค์ 

ค.  พิจารณาผลการเรียนว่าผู้เรียนบรรลุตามจุดประสงค์ท่ีก าหนดไว้มากน้อยเพียงใด 
 ง.   เขียนแผนการจัดการเรียนรู้ให้ครบทุกข้อ 
ค าช้ีแจง จงน าข้อความต่อไปนี้ไปตอบค าถามข้อ 8 – 11 
 ก.  ครูต้ังประเด็นหรือก าหนดสถานการณ์ (Prepare Situations Power question) นักเรียน  
การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self – Learning) 

ข.  ครูสร้างความช่ืนชมยินดีเสริมแรงทางบวก (Proud  Empower) นักเรียนประเมินผลงาน 
(Assessment) 2) ภาคภูมิใจช่ืนชมความส าเร็จ 

ค.  ครูสร้างความพร้อมในการเรียนรู้  (Learning Readiness) มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
(Participation) นักเรียน วิเคราะห์ปัญหา ออกแบบแนวคิดแนวทางการสร้างสรรค์ผลงาน 

ง.  ครูเป็นผู้อ านวยความสะดวกในช่วงลงมือปฏิบัติ (Coach &  Facilitator)  กระตุ้นให้ค าแนะน า
ผ่านค าถามท่ีดีและมีความท้าทาย นักเรียน ลงมือปฏิบัติ  (Practical) 
8.  ขั้นปรับเปล่ียนวิธีคิด (Mindset) ก 
9.  ขั้นพิชิตแรงบันดาลใจ (Inspiration) ค 
10. ขั้นใส่ใจการเรียนรู้ (Nature of Learning)  ง 
11. ขั้นน าไปสู่การเสริมสร้างพลังความสามารถ (Empowerment)  ข 
12.  เพราะเหตุใดผู้สอนควรพยายามให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียนการสอน 
  ก.  เพราะผู้เรียนท่ีคอยจะรับเนื้อหาความรู้จะเข้าใจได้ยากกว่าผู้เรียนท่ีมีส่วนร่วม 
   ข.  เพราะการเรียนด้วยความเข้าใจจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าผู้เรียนไม่มีส่วนร่วมในบทเรียน 
 ค.  เพราะกิจกรรมร่วมของผู้เรียนจะช่วยให้หลีกเล่ียงการเรียนแบบท่องจ า 
  ง.  เพราะผู้สอนต้องการตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียนอยู่เสมอ 
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13.  ข้อใดกล่าวถึงความหมายของเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ถูกต้องท่ีสุด 
 ก. ส่ิงพิมพ์ กระดาษ  เอกสาร  วารสาร บทความ  
 ข. เป็นเฉพาะข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับโครงงานท่ีจัดท า 
 ค.  การจดบันทึกข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับโครงงาน 
 ง. การค้นคว้าเรื่องราวท่ีเกี่ยวข้องกับประเด็นท่ีจะศึกษา รวมถึงการขอค าปรึกษาจากผู้ทรงคุณวุฒิ 
14.  การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง มีลักษณะอย่างไร 
 ก. ประเมินจากผลการรายงานรูปเล่มโครงงาน 
 ข. ยึดหลักความเป็นจริงท่ีเป็นอยู่ตามทฤษฏี และหลักการทางวิชาการ 
 ค. เน้นการวัดผลระหว่างท่ีผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายตามสภาพจริง   
 ง. การประเมินผลจะขึ้นอยู่กับเกณฑ์การประเมินท่ีครูที่ปรึกษาก าหนดไว้ 
15.  เพราะเหตุใดต้องเขียนรายงานโครงงาน 
 ก.  ให้ทราบผลของการรวบรวมข้อมูล 
 ข.  เป็นการน าเสนอผลการของการศึกษาค้นคว้า 
 ค.  ให้ทราบผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ง.  ให้ทราบผลของการค้นคว้า 
16. การเสริมสร้างทักษะพลเมืองดิจิทัล  โดยมีทักษะ 8 ด้านของความฉลาดดิจิทัลในระดับพลเมืองดิจิทัล 
ข้อใดกล่าวถูกต้อง 
 ก.  การบริหารจัดการเวลาบนโลกดิจิทัล การจัดการการกล่ันแกล้งบนไซเบอร์  ร่องรอยทางดิจิทัล 
 ข.  การรู้เท่าทันเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร วิธีการคิดสร้างสรรค์และสร้างนวัตกรรม 
 ค.  มีทักษะในการสืบค้นข้อมูล ประเมินการใช้เทคโนโลยี 
 ง.  ทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะด้านการส่ือสาร สารสนเทศ 
17.  หลักการที่ส าคัญของโครงงาน  ควรมีลักษณะดังนี้ 
 ก.  เป็นการใช้วิธีการทางธรรมชาติวิชา และความสนใจของผู้จัดท าโครงงาน 
 ข.  ต้องยึดหลักความเป็นจริงท่ีเป็นอยู่ตามทฤษฏี หลักการทางวิชาการ 
 ค.  เป็นเรื่องเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  หรือความเป็นจริงและการน าไปใช้ประโยชน์   
 ง.  เป็นการเสาะแสวงหาความรู้โดยผู้เช่ียวชาญ หรือครูที่ปรึกษาก ากับดูแลอย่างใกล้ชิด   
18.  ช่ือโครงงานนั้นมีความส าคัญอย่างไร 

ก.  ช่วยโยงความคิดไปถึงวัตถุประสงค์ของการท าโครงงาน 
ช.  ผ่านความเห็นชอบจากครูท่ีปรึกษาโครงงานเป็นผู้ต้ังให้ 

 ค.   ผู้เช่ียวชาญเป็นผู้ก าหนดช่ือโครงงานสร้างความน่าเช่ือถือในการจัดท าโครงงาน 
 ง.  ช่วยสะท้อนความสนใจของผู้จัดท าโครงงาน 
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19. ข้อใดคือองค์ประกอบ ตามเกณฑ์ของผลจากการประเมินโครงงาน 
 ก. การเลือกหัวข้อโครงงาน  การรวบรวมข้อมูล การเขียนการงาน การประเมินโครงงาน การน าเสนอ 
 ข. การรวบรวมข้อมูล  การเขียนรายงาน การประเมินโครงงาน  การน าเสนอผลงาน 
 ค. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  การสร้างข้อความคาดการณ์  แหล่งการเรียนรู้  การด าเนินการท า    
              โครงงานการน าเสนอ และความรับผิดชอบ   
 ง.  ช่ือโครงงาน ครูที่ปรึกษาโครงงาน ผู้จัดท าโครงงาน  การน าเสนอโครงงาน 
20. การน าเสนอโครงงาน หรือการอธิบายควรประกอบด้วยส่ิงใด 
 ก.  ควรรายงานอย่างตรงไปตรงมา  ไม่วกวน อธิบายได้ตามท่ีอ้างอิงในรายงาน 
 ข.  การจัดนิทรรศการตามสภาพจริง   
 ค.  น าเสนอผ่านรูปเล่มรายงาน หรือช้ินงานเชิงประจักษ์ 
 ง.  น าเสนอผ่านการสาธิตผลการทดลอง  หรือการท างานของกลไกส่ิงประดิษฐ์ 
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   เฉลยแบบทดสอบหลังการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
ชุดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การบริหารจัดการเรียนรู้ SMART Model  

เพื่อเสริมสร้างทักษะพลเมืองดิจิทัล  โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 
 

ข้อที่ เฉลย ข้อที่ เฉลย 
1 ก 11 ข 
2 ข 12 ข 
3 ง 13 ง 
4 ค 14 ค 
5 ก 15 ข 
6 ง 16 ก 
7 ค 17 ค 
8 ก 18 ก 
9 ค 19 ค 
10 ง 20 ข 

 
 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติ ด้านความรู้ของครูผู้สอนโครงงาน ในการอบรม เชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
ชุดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารจัดการเรียนรู้ SMART Model  เพื่อเสริมสร้างทักษะพลเมือง
ดิจิทัล โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ประกอบด้วยคะแนน และค่าร้อยละ (%) และประมวลสรุปผลด้วย
คะแนน ก าหนดเกณฑ์การประเมินครั้งนี ้
ค่าร้อยละ 80.01 - 100.00 หมายถึง ครูผู้สอนโครงงาน มีความรู้ในเรื่องท่ีอบรมฯ อยู่ใน ระดับสูงมาก 
ค่าร้อยละ 65.01 -  80.00 หมายถึง ครูผู้สอนโครงงาน มีความรู้ในเรื่องท่ีอบรมฯ อยู่ใน ระดับสูง 
ค่าร้อยละ 50.01 -  65.00 หมายถึง ครูผู้สอนโครงงาน มีความรู้ในเรื่องท่ีอบรมฯ อยู่ใน ระดับปานกลาง 
ค่าร้อยละ 50.00  หรือต่ ากว่า 50.00 หมายถึง ครูผู้สอนโครงงาน มีความรู้ในเรื่องท่ี อบรมฯ อยู่ในระดับต่ า 
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