
  
  

คูมือการใชชดุการเรียนรูแบบโครงงาน คูมือการใชชดุการเรียนรูแบบโครงงาน 
  กล ุ มสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม   กล ุ มสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 

ชั้นประถมศึกษาปท่ี  6 ชั้นประถมศึกษาปท่ี  6 
  
  
  
  

เร่ือง เร่ือง 
วัฒนธรรม  ประเพณี  และภูมิปญญาไทย  วัฒนธรรม  ประเพณี  และภูมิปญญาไทย  

  
  
  
  
  
  
  

กล ุ มสาระการเรียนรูสังคมศกึษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม กล ุ มสาระการเรียนรูสังคมศกึษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
เวลา  20  ชั่วโมง เวลา  20  ชั่วโมง 
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คูมือการใชชดุการเรียนรูแบบโครงงาน 
  กล ุ มสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 

ชั้นประถมศึกษาปท่ี  6 
 
 
 
 
 
 

เร่ือง 
ความรูเก่ียวกับโครงงานสงัคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 

กล ุ มสาระการเรียนรูสังคมศกึษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
เวลา  2  ชั่วโมง 
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คํานํา 

 
    คูมือการใชชุดการเรียนรูแบบโครงงานชุดที่  1    เร่ือง  ความรูเกีย่วกับโครงงานสังคม
ศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พทุธศักราช  2544    จัดทําขึ้นเพื่อ
ประกอบการเรียนการสอน  กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม                      
ช้ันประถมศึกษาปที่  6   จํานวน  20   ช่ัวโมง  ซ่ึงเปนเรื่องหนึ่งในชุดการเรียนรู  เร่ือง วัฒนธรรม  
ประเพณแีละภูมิปญญาไทย   จํานวน  13  ชุด   
 ผูจัดทําหวังวาชุดการเรียนรูนี้คงเปนประโยชนแกครูผูสอนในการนําไปใชประกอบการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนไดเปนอยางดี 
 
              นางกัลยาณี  ศรีขาว         
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คูมือครู คูมือครู 
  
องคประกอบของคูมือครู  มีดังนี ้องคประกอบของคูมือครู  มีดังนี ้

1. คําชี้แจงสําหรับครู 1. คําชี้แจงสําหรับครู 
2. รายการอุปกรณในชดุการเรยีนรู 2. รายการอุปกรณในชดุการเรยีนรู 
3. แผนการจัดการเรียนรู  ประกอบดวย 3. แผนการจัดการเรียนรู  ประกอบดวย 

3.1 มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น 3.1 มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น 
3.2 สาระสําคัญ 3.2 สาระสําคัญ 
3.3 ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 3.3 ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
3.4 จุดประสงคการเรียนรู 3.4 จุดประสงคการเรียนรู 
3.5 สาระการเรียนรู 3.5 สาระการเรียนรู 
3.6 กิจกรรมการเรยีนรู 3.6 กิจกรรมการเรยีนรู 

3.6.1 ขั้นสรางความสนใจ 3.6.1 ขั้นสรางความสนใจ 
3.6.2 ขั้นสํารวจและคนหา     3.6.2 ขั้นสํารวจและคนหา     
3.6.3 ขั้นอภิปรายและลงขอสรุป 3.6.3 ขั้นอภิปรายและลงขอสรุป 
3.6.4 ขั้นขยายความรู 3.6.4 ขั้นขยายความรู 
3.6.5 ขั้นประเมินผล 3.6.5 ขั้นประเมินผล 

3.7 ส่ือการเรียนการสอน 3.7 ส่ือการเรียนการสอน 
3.8 การประเมินผล 3.8 การประเมินผล 
3.9 กิจกรรมเสนอแนะ 3.9 กิจกรรมเสนอแนะ 
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คําชี้แจงสาํหรับครู 
 

1. ครูผูสอนควรศึกษาชุดการเรียนรูกอนใชใหเขาใจ 
2. ครูผูสอนควรศึกษาคูมือในการใชชุดการเรียนรู 
3. ครูผูสอนควรตรวจวัสดุอุปกรณในชุดการเรียนรูวามีจํานวนครบตามที่ระบุไวหรือไม  
ถาไมครบหรือชํารุดจะไดปรับปรุงแกไข 
4. ครูผูสอนควรศึกษาเนื้อหาใหเขาใจทกุขั้นตอนการสอนอยางละเอียด 
5. การสอนแบงเปน  5  ขั้นตอน  คือ   

5.1  ขั้นสรางความสนใจ 
5.2  ขั้นสํารวจและคนหา     
5.3  ขั้นอภิปรายและลงขอสรุป 
5.4  ขั้นขยายความรู 
5.5  ขั้นประเมนิผล 

6.  ขณะนกัเรียนปฏิบัติกิจกรรม  หากนกัเรียนมีปญหา  ครูควรใหคําปรึกษาและการ
อภิปรายไมควรสงเสียงดัง  เพราะจะทําใหรบกวนกลุมอื่น 
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รายการอุปกรณในชดุการเรียนรู 
 

1. คูมือครู      จํานวน    1    ซอง 
2. ชุดการเรียนรูแบบโครงงาน   จํานวน    13    ชุด 

แตละชุดประกอบดวย 
    2.1  บัตรคําสั่ง    จํานวน    1    ชุด 
    2.2  บัตรเนื้อหา    จํานวน    1    ชุด 
    2.3  บัตรคําถาม    จํานวน    1    ชุด 
    2.4  บัตรคําตอบ    จํานวน    1    ชุด 
    2.5  บัตรเฉลย    จํานวน    1    ชุด 
    2.6  บัตรใบงาน    จํานวน    1    ชุด 
    2.7  บัตรสรุป                           จํานวน    1    ชุด 

3. แผนผังการจัดชั้นเรียน    จํานวน    1    ชุด 
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แผนผังการจัดชั้นเรียน 

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศกึษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม     ชั้นประถมศึกษาปท่ี  6 
 

  กระดานดํา 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 โตะอุปกรณ

 
 

  
กลุมที่  1

 

 
 

 
 

 
ง 

 
 
 
 
 
 

กลุมที่  3
 
กลุมที่  4
 
กลุมที่  9
กลุมที่  6
กลุมที่  7
 กลุมที่  2
 กลุมที่  5
 กลุมที่  8
กลุมที่  10
  สํารอ
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แผนการจัดการเรียนรู 
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศกึษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม                                                ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 
แผนการจัดการเรียนรูท่ี 1 เร่ือง  ความรูเก่ียวกับโครงงานสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  เวลา 2   ชั่วโมง   
ทําการสอนวันท่ี…………..……….… เดือน …………………….….......……. พ.ศ.  ………………….. 
 

1. มาตรฐานการเรียนรูชวงชัน้ 
มาตรฐาน ส.2.1.3 เขาใจและปฏิบัติตนตามบรรทัดฐานและวัฒนธรรมในจังหวดั  ภาค  และประเทศ  
รวมทั้งตระหนักถึงความสําคัญในวัฒนธรรมของกลุมคนในสังคมที่มคีวามหลากหลายและยอมรบัใน
คุณคาซึ่งกันและกัน 
มาตรฐาน ส.4.2.2 เขาใจปจจยัที่มีผลตอการสรางสรรควัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมทองถ่ิน  
มาตรฐาน ส.5.2.4  มีทักษะในการศึกษาคนควาขอมูลขาวสารดานสิ่งแวดลอมจากแหลงความรูใน
ทองถ่ิน 

 
2.  สาระสําคัญ      
 โครงงานสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  เปนกิจกรรมการเรียนรูอยางหนึ่งที่สงเสริม 
ใหนกัเรียนไดศึกษาสิ่งตางๆดวยตนเอง  โดยอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตรและทักษะอืน่ ๆ จาก
แหลงเรียนรูดานวัฒนธรรม  ประเพณี  ภูมปิญญาทองถ่ินเพื่อตอบปญหาขอสงสัยและเพื่อใหไดมาซึง่
ความรูหรือขอคนพบใหม ๆ 
 
3. ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 

3.1  มีความรูความเขาใจเกีย่วกบัโครงงานสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม   
3.2  เห็นคุณคาและความสําคัญของกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานสังคมศึกษา  ศาสนา  

และวัฒนธรรมเพื่อนําไปใชในการศึกษาวฒันธรรม  ประเพณี  และภูมปิญญาไทยได 
 
 
 
 

 
 

 



 9
 
4.  จุดประสงคการเรียนรู 
 4.1  นักเรียนสามารถบอกความหมายของโครงงานสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรมได  
 4.2  นักเรียนสามารถบอกประเภทโครงงานไดถูกตอง 
 4.3  นักเรียนสามารถอธิบายขั้นตอนในการทําโครงงานไดถูกตอง 
 4.4  นักเรียนมคีวามรูเกี่ยวกบัทักษะการทาํงานเปนกลุม                                   

   4.5  นักเรียนมีความสนใจในโครงงานสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
  
5.  สาระการเรียนรู 
 5.1  ความหมายของโครงงานสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
 5.2  ประเภทของโครงงานสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
 5.3  ขั้นตอนในการทําโครงงานสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
 
6. กิจกรรมการเรียนรู 
 6.1.  ขั้นสรางความสนใจ 
  6.1.1  นักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน  เร่ือง  ความรูเกีย่วกับโครงงานสังคมศึกษา  
ศาสนา  และวฒันธรรม   จํานวน  10  ขอ  10  คะแนน 

6.1.2  ครูแจงจดุประสงคการเรียนรูใหนักเรียนทราบ 
6.1.3  ครูผูสอนนําตัวอยางโครงงานความรูเกี่ยวกับโครงงานสังคมศึกษา  ศาสนา  และ

วัฒนธรรมที่ทําสําเร็จแลว  มาใหนกัเรียนศกึษาแลวครูและใหนักเรยีนไดรวมกนัอภิปรายในประเดน็
ตอไปนี้  

6.1.3.1  จากตวัอยางโครงงาน  นักเรยีนเคยทําหรือไม                   
6.1.3.2  โครงงานนี้ศึกษาขอมูลจากแหลงใด 
6.1.3.3  นักเรยีนมีความสนใจที่จะทําโครงงานสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  

 หรือไม   
    6.1.3.4  โครงงานนี้จัดเปนโครงงานประเภทใด   
 6.2   ขั้นสํารวจและคนหา     
  6.2.1  นักเรียนแบงกลุมโดยคละความสามารถ  เกง  ปานกลางและออน  กลุมละ  5  คน  
เลือกประธานและเลขานุการ แบงหนาที่ความรับผิดชอบ โดยครูชวยดูแลแนะนําในการแบงหนาที่ให
เหมาะสมกับความสามารถของแตละคน 
  6.2.2  นักเรียนแตละกลุมรับชุดการเรียนรูแบบโครงงาน  ชุดที่ 1  เร่ือง ความรูเกี่ยวกบั
โครงงานสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  แลวรวมกนัวางแผนเพื่อทํากิจกรรมตามตามขั้นตอน
ตอไปนี ้
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   6.2.2.1  อานบัตรคําสั่ง แลวปฏิบัติตาม 
   6.2.2.2  นักเรยีนรวมกันศึกษาความรูจากบัตรเนื้อหา  เร่ือง  ความรูเกี่ยวกับโครงงาน
สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  
      6.3   ขั้นอภปิรายและลงขอสรุป     
   6.3.1  นักเรียนอานคําถามในบัตรคําถาม 
   6.3.2  นักเรียนตอบคําถามลงในกระดาษคําตอบของนักเรยีน 
   6.3.3  ตรวจคําตอบจากบัตรเฉลย 
   6.3.4  นักเรียนรวมกันอภิปรายและสรุป ถายังไมเขาใจใหศึกษาจากบัตรสรปุ 
   6.3.5  นักเรียนปฏิบัติตามคําสั่งในบัตรใบงาน 
   6.3.6  นักเรียนแตละคนสรุปองคความรู เร่ือง   ความรูเกีย่วกับโครงงานสังคมศึกษา  
ศาสนา  และวฒันธรรมดวยตนเองโดยเขียนบันทึกลงในสมุดบันทึกของตนเอง 
    6.4   ขั้นขยายความรู      

 6.4.1  นักเรียนแตละกลุมคัดเลือกตัวแทนเพื่อนําเสนอรายงานผลการทํากิจกรรม  
หนาชั้นเรยีน  ครูแนะนําใหสมาชิกกลุมอื่น  รวมอภิปรายซักถาม  เพื่อเปนการแลกเปลี่ยนเรียนรู
รวมกัน  เสนอแนะใหการรายงานผลไดถูกตองตรงประเด็น 

6.4.2 ครูผูสอนมอบหมายงานใหนักเรยีนแตละคนไปศกึษาคนควาเพิม่เติมตัวอยาง
โครงงานประเภทตาง ๆ ในหองสมุดหรืออินเทอรเน็ตทีห่องเทคโนโลยีสารสนเทศโดยเขยีนบันทกึลง
ในสมุดบันทกึของตนเอง 
 6.5   ขั้นประเมินผล      
  6.5.1   นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน เร่ือง  ความรูเกีย่วกับโครงงานสังคมศึกษา  
ศาสนา  และวฒันธรรม   
  6.5.2   ครูผูสอนเปดโอกาสใหนักเรยีนซักถามเกี่ยวกับเรือ่งที่ยังสงสัย  
  6.5.3   ครูตรวจบัตรใบงานและแบบทดสอบของนักเรียนแลวรวมกันเฉลยคําตอบที่
ถูกตอง  พรอมทั้งใหคะแนนในแบบบันทึกคะแนน  
 
7. สื่อและแหลงการเรียนรู 
 7.1  สื่อการเรียนรู 
  7.1.1  ชุดการเรียนรูแบบโครงงาน  ชุดที่  1  เร่ือง  ความรูเกี่ยวกับโครงงานสังคมศึกษา  
ศาสนา  และวฒันธรรม  ประกอบดวย 
      7.1.1.1  บัตรคําสั่ง  

    7.1.1.2  บัตรเนื้อหา   
    7.1.1.3  บัตรสรุป 
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 7.1.1.4  บัตรคําถาม 
 7.1.1.5  บัตรคําตอบสําหรับนักเรียน 
 7.1.1.6  บัตรเฉลย 
 7.1.1.7  บัตรใบงาน 

  7.1.2   แบบทดสอบกอนและหลังเรียน  เร่ือง  โครงงานสังคมศึกษา  ศาสนา  และ
วัฒนธรรม 
 7.2  แหลงการเรียนรู 
   7.2.1  หองสมุดโรงเรียน 
   7.2.2  เครือขายอินเทอรเน็ตในหองเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
8. การวัดผลและการประเมินผล  
 8.1  วิธีการวัด 

8.1.1  การทดสอบ 
8.1.2  การสังเกตพฤติกรรมการเรียน 
8.1.3  การสังเกตการทํางานกลุม 
8.1.4  การสังเกตการนําเสนอผลงาน 

 8.2  เคร่ืองมือการวัดและประเมินผล 
  8.2.1  แบบทดสอบ 

8.2.2  แบบประเมินพฤตกิรรมการเรียน 
8.2.3  แบบประเมินการทํางานกลุม 
8.2.4  แบบสังเกตการนําเสนอผลงาน 

 8.3  เกณฑการวัดและประเมินผล 
8.3.1   การทดสอบ  ใชเกณฑการผานรอยละ  80 

  8.3.2  การสังเกตพฤติกรรมการเรียนผูเรียน ใชเกณฑการผานรอยละ  80 
      8.3.3  การสังเกตการทํางานกลุมของผูเรียน ใชเกณฑการผานรอยละ  80 

8.3.4  การสังเกตการนําเสนอผลงาน  ใชเกณฑการผานรอยละ  80 
 
9.  กิจกรรมเสนอแนะ 
 แนะนําใหนักเรียนศึกษาความรูเพิ่มเติมในเรื่อง  ตัวอยางโครงงานสังคมศึกษา  ศาสนา  และ
วัฒนธรรม ในหองสมุดหรือเครือขายอินเทอรเน็ตหองเทคโนโลยีสารสนเทศหรือแหลงเรียนรูใน
ชุมชนโดยบันทึกผลการศึกษาลงในสมุดบันทึก  เพื่อนาํความรูที่ไดมารวมกันอภิปรายในคราวตอไป 
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ชุดการเรียนรูแบบโครงงานกลุมสาระการเรียนรูสังคมศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
เร่ือง  ความรูเก่ียวกับโครงงานสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม   

 
 

บัตรคําสัง่ 
 
นักเรียนแตละกลุมดําเนินการตามขั้นตอนตอไปนี ้

1. อานบัตรคําสั่ง  แลวปฏิบัติตาม 
2. อานบัตรเนื้อหา  เร่ือง ความรูเกี่ยวกับโครงงานสังคมศึกษา  ศาสนา       และ

วัฒนธรรม   
3. อานคําถามในบัตรคาํถามแลวตอบคําถามลงในกระดาษคาํตอบ 
4. ตรวจคําตอบจากบัตรเฉลย 
5. นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมตามบัตรใบงาน 
6. นักเรียนรวมกนัอภิปราย  และสรุป  ถายังไมเขาใจใหศึกษาจาก 

   บัตรสรุป 
 

 เมื่อประกอบกจิกรรมเรียบรอยแลว  ใหนกัเรียนเกบ็บัตรคําสั่ง  บัตรเนื้อหา 
บัตรสรุป  บัตรคําถาม  และเก็บสื่อการเรียนรูทุกอยางเขาซองใหเรียบรอย 
 
หมายเหตุ  :  หามหยิบเอกสารชิ้นใดชิ้นหนึ่งไป  ยกเวนบัตรคําตอบสําหรับนักเรยีน 
 

 
 
 
 
 

 



 13
 

 
บัตรเนื้อหา 

เร่ือง  ความรูเก่ียวกับโครงงานสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม   
 
 
ความหมายของโครงงานความรูเก่ียวกับโครงงานสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม   

โครงงานสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  คือ การศึกษาเรื่องใดเรือ่งหนึ่งที่เปนเรื่อง
เกี่ยวกับโครงงานสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  โดยนกัเรียนจะตองเปนผูทําการศึกษาคนควา
ดวยตนเอง โดยใชวิธีการทางวิทยาศาสตรและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรจากแหลงเรยีนรู
ทางดานวฒันธรรม  ประเพณี  ภูมิปญญาทองถ่ิน  เพื่อตอบปญหาขอสงสัย ซ่ึงจะมีครูเปนผูให
คําแนะนํารวมทั้งใหคําปรึกษาในทกุ ๆ เร่ืองตั้งแตการเลอืกใชอุปกรณ เครื่องมือตาง ๆ ในการทดลอง 
การพานักเรยีนไปปรึกษากบัผูเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องเพื่อใหการศกึษาคนควานัน้บรรลุผลตาม
วัตถุประสงค 

กระบวนการวิทยาศาสตรท่ีนํามาใชในการศึกษาโครงงาน 
1.  นักเรียนเกดิความสงสัย  อยากรู  ส่ิงใดสิ่งหนึ่ง  (  กําหนดปญหา  ) 
2.  ใหตอบปญหาชั่วคราว  (  สมมติฐาน  ) 
3.  ออกแบบการทดลอง  เพื่อพิสูจนขอสงสัยวาจริงหรือไม 
4.  ทําการทดลอง  ศึกษาคนควาเพื่อสรุปผล 

  -  ถาไดคําตอบตรงคําถาม  ก็ไดความรูใหมที่คนพบ 
  -  ถาไดคําตอบ  ไมตรงคําถาม  ใหตั้งสมมติฐานใหม  ทดลองใหม 

5.  นําผลที่ไดไปใชใหเกดิประโยชน 
วิธีการอื่นๆ ท่ีนํามาใชในการศึกษาโครงงาน    เชน 
-  สอบถามผูรูในเรื่องที่สนใจในชุมชน เชน การแกะหนงัตะลุง จากนายอิ่ม จันทรชุม 
-  เขารวมกจิกรรมที่ตนเองสนใจจากสถานที่จริง เชน ศึกษาประเพณีงานบุญเดือนสิบที่วัด 
  ศึกษาการแขงโพนชักพระในงานโพน 
-  คิดทําสิ่งประดิษฐใหม ๆ โดยศึกษาจากภูมิปญญาทองถ่ิน 
-  ศึกษาความรูจากหนังสือหลาย ๆ ประเภท เชน วารสาร หนังสือพิมพ ตําราประเพณีไทย 
 จากหองสมุด 
-  รวบรวมความรูจากอินเทอรเน็ต   
-  สังเกตสิ่งๆ รอบตัว จดบนัทึกสิ่งที่พบเหน็ 
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 หลักการจดักิจกรรมโครงงานสังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม เร่ืองวัฒนธรรม ประเพณี 
และภูมิปญญาไทยควรมีลักษณะดังนี ้

1. เปนการศึกษาเรื่องเกี่ยวกับวฒันธรรม ประเพณแีละภูมปิญญาทองถ่ิน ซ่ึงสามารถศึกษา
ขอมูลไดในทองถ่ินของผูเรียน  โดยยึดหลักความเปนจรงิ 

          2.  เนนการเสาะแสวงหาความรูดวยตนเอง  เพื่อฝกใหผูเรียน คิดเปน ทําเปน  แกปญหาเปน 
          3.   คํานึงถึงความอิสระในการเลือกเรื่องที่จะทําโครงงานตามความสนใจ 
ประเภทของโครงงานสงัคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

  แบงเปน 4 ประเภท คือ 
1. โครงงานประเภทสํารวจรวบรวมขอมูล 
2. โครงงานประเภททดลอง 
3. โครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ 
4. โครงงานประเภทการสรางทฤษฎี 

1. โครงงานประเภทสํารวจรวบรวมขอมูล 
 โครงงานประเภทนี้ผูทําโครงงาน  มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาหาความรูโดยการสํารวจและ
รวบรวมขอมลูที่มีอยูแลว  นํามาจัดจาํแนกเปนหมวดหมู  โดยไมมีการกําหนดตัวแปร  แลวนําความรู
มานําเสนอในรูปแบบตาง ๆ ใหนาสนใจ 
 โครงงานประเภทนี้ จะมีมากในวิชาสังคมศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม  โดยเฉพาะเรือ่ง
วัฒนธรรม ประเพณี และภูมปิญญาทองถ่ิน เชน 

- ศึกษาตํานานของหมูบานตาง ๆ ในจังหวัดพัทลุง 
- ศึกษาความเชือ่ดานตาง ๆ ในจังหวัดพัทลุง 
- ศึกษาภาษาถิ่นที่ใชโดยเปรยีบเทียบกับภาษาราชการ 
- ศึกษาประเพณงีานบุญเดือนสิบ 
- ศึกษาอาชีพที่เปนภูมิปญญาทองถ่ินของจังหวัดพัทลุง 
- ศึกษาประเพณแีขงโพนชักพระ 
- ศึกษาประเพณกีารทําขวัญขาว 
- ศึกษาศิลปะการเชิดหนังตะลุง 
- ศึกษาพิธีไหวครูดานตาง ๆ มวยไทย มโนราห 
- ศึกษาความรูเร่ืองตนกลวย 
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- ศึกษาความรูเร่ืองตนมะขาม 
- ศึกษาสมุนไพรไทยจากภูมิปญญาทองถ่ิน 
- ศึกษาประเพณกีารไหวพระภมูิเจาที ่
- ศึกษาอาหารพืน้บาน 
- ศึกษาการแกะตัวหนังตะลุง 
- ศึกษาการทําเตาอั้งลอ 
- ศึกษาภมูิปญญาดานการทํามันกุง  กุงแกว  
- และอื่น ๆ 

2.  โครงงานประเภททดลอง 
 โครงงานประเภทนี้  ผูเรียนตองการศึกษาหาคําตอบของปญหา หรือขอสงสัย  โดยการ
ออกแบบทดลอง  เพื่อหาคําตอบที่ตองการ  เมื่อตรวจสอบสมมติฐาน ที่ตั้งไวแปรผล  และสรุปผล  
การทําโครงงานประเภททดลองนี้ในบางครั้งจําเปนตองทําการทดลองเพื่อศึกษาความเปนไปไดกอน  
เพื่อใหไดขอมลูบางประการมาใชในการตดัสินใจ  ในการกําหนดรายละเอียดตาง ๆ ของการศึกษา
คนควาตอไป 
 โครงงานประเภททดลองนี้  เปนโครงงานที่ทํากันอยางแพรหลายในวิชาวิทยาศาสตร  โดยใช
กระบวนการทางวิทยาศาสตร 5 ขั้น คือ 

- กําหนดปญหา 
- ตั้งสมมติฐาน 
- ออกแบบทดลอง 
- รวบรวมขอมลู ทดลอง 
- สรุปผล นําเสนอ 

ในการทําโครงงานประเภททดลอง  ตองมีการจัดการกับตัวแปรที่มีผลตอการทดลองซึ่งมี 4 ชนิดคือ 
1.  ตัวแปรตนหรือตัวแปรอสิระ หมายถึงเหตุของการทดลองนั้น ๆ 
2.  ตัวแปรตาม เปนผลที่เกดิจากการเปลี่ยนแปลงตัวแปรตน 
3.  ตัวแปรควบคุม หมายถึงสิ่งที่ตองควบคุมใหเหมือน ๆ กัน  ถาไมควบคุมจะมีผลทําใหตวัแปรตาม
เปล่ียนแปลง 
4.  ตัวแปรแทรกซอน ซ่ึงคลายตัวแปรควบคุม แตบางครั้งเราควบคุมไมไดจึงมีผลแทรกซอน ทําให
การทดลองผิดไป  แตสามารถแกไขไดโดยการตัดขอมูลที่ผิดพลาดทิ้งไป 
โครงงานประเภททดลองเหมาะสมสําหรับนักเรียนที่ศกึษาในกลุมสาระการเรียนรูวทิยาศาสตร  เชน
ครูตองการทดสอบวาผลไมชนิดใดมีแปงมาก  ก็ใหนักเรียนศึกษาโดยวิธีโครงงาน  สวนในวิชาสังคม
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ศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  เร่ือง  วัฒนธรรม ประเพณแีละภูมิปญญาทองถ่ิน  ก็สามารถศึกษาโดย
บูรณาการกับวชิาวิทยาศาสตรได  เชน 

- ทดลองเลี้ยงหนอนดวงวิธีใหม 
- ทดลองเลี้ยงจิง้หรีด วิธีใหม 
- ทดลองเพาะพนัธุปลา โดยการเปลี่ยนเพศเพื่อเศรษฐกจิ 
- ทําขนมพื้นบานสูตรใหม 
- ทําอาหารพื้นบานสูตรใหม 
- สกัดสียอมผาแพรกหา สีใหมๆ จากพืช 
- ทดลองนําพืชในทองถ่ินมาใชประโยชนในชีวิตประจําวนัเชน การดบักลิ่นอับ

ช้ืนในรองเทา  การทําปุยจากพืช  การกําจดัยุงดวยพืช  การรักษาโรคดวยพืช
สมุนไพรจากภูมิปญญาชาวบาน    

3. โครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ 
 โครงงานประเภทนี้ในวิชาสงัคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เร่ืองวัฒนธรรมประเพณี  และ
ภูมิปญญาทองถ่ิน  ผูเรียนจะศึกษาภมูิปญญาทองถ่ินดานสิ่งประดิษฐที่มีอยูแลว  มาประดิษฐส่ิงใหม ๆ 
ขึ้น  โดยใชเศษวัสดุเหลือใชกับเทคโนโลยสีมัยใหม  มาทําสิ่งประดิษฐที่ยังไมเคยมมีากอนหรือ
ปรับปรุง  ส่ิงที่มีอยูแลวใหใชงานไดดีขึน้กวาเดิม เชน 

- ไมหอกระทอนจากวัสดุเหลือใช 
- เครื่องหั่นกลวยฉาบยุคใหม 
- เครื่องมือจับสัตวน้ํายุคใหม 
- ส่ิงประดษิฐจากตนมะขาม 
- ส่ิงประดิษฐจากตนไผ 
- เครื่องชวยเด็กหัดเดนิจากไมไผ 
- เครื่องขูดมะพราวประหยัดพลังงาน 
- เครื่องซักผาประหยดัพลังงาน 
- ส่ิงประดิษฐจากตนมะพราว 
- เรือลอกคลอง 
- วาวยุคใหม 
- ส่ิงประดิษฐใหม ๆ จากวัสดุเหลือใช 
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4.  โครงงานประเภทการสรางทฤษฎ ี
 ลักษณะโครงงานประเภทนี้  เปนโครงงานที่อธิบายทฤษฎีเกาในแนวใหม  หรือสรางทฤษฎี
ใหม  ผูทําโครงงานประเภทนี้  จะตองมีความรูเร่ืองนั้น ๆ อยางลึกซึ้ง  จงึมีผูสนใจทําโครงงาน
ประเภทนี้นอยมาก  ซ่ึงสวนใหญเปนโครงงานคณิตศาสตร วิทยาศาสตร 
คุณคาของการเรียน เร่ืองวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน โดยโครงงาน        คือ  

1. สงเสริมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณตรง  โดยใชกระบวนการแสวงหาความรูดวย
ตนเอง 

2. ทําใหผูเรียนเห็นความสําคญัของแหลงเรียนรูในทองถ่ิน  เกิดความภาคภูมิใจในทองถ่ินของ
ตน  และรวมกนัอนุรักษส่ิงทีม่ีคุณคาตลอดไป 

3. สงเสริมใหผูเรียนไดมีความคดิริเร่ิม สรางสรรค กลาแสดงออก 
4. สรางความสํานึก และความรับผิดชอบในการทํางานรวมกับผูอ่ืน 
5. เปดโอกาสใหผูเรียนไดศกึษาคนควา ในเรือ่งที่สนใจ ไดลึกซึ้งกวาการเรียนในหองเรยีน 
6. ผูเรียนไดพฒันาตนเองเกิดความเชื่อมั่นในตนเองมากขึน้ 
7. ทําใหผูเรียนมคีวามสุขกับการทํางานและเกดิทัศนคติที่ดีตอวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม 
8. ผูเรียนไดใชเวลาวางใหเกิดประโยชนมากยิง่ขึ้น 
9. ชวยสรางความสัมพันธระหวางครู นักเรยีน ผูปกครองมีโอกาสทํางานรวมกันอยางใกลชิด 
10. ชวยสรางความสัมพันธระหวางชุมชน  ซ่ึงมีสวนใหความรูกับผูเรียนและเปนแหลงเรียนรูที่

ใกลตัวมากทีสุ่ด  และใหความรูไดอยางหลากหลาย 
 
ลักษณะของโครงงาน 
โครงงานควรมีลักษณะเดนดังนี ้
 1.   เปนเรื่องที่ผูเรียนสนใจ  สงสัย ตองการคนหาคําตอบ 
 2.   เปนการเรยีนรูที่มีกระบวนการ มีระบบ  
 3.   เปนการบรูณาการการเรยีนรู 
 4.   นักเรียนใชความสามารถหลายดาน 
 5.   มีความสอดคลองกับชีวติจริง 
 6.   มีการศึกษาอยางลุมลึก ดวยวิธีการและแหลงขอมูลอยางหลากหลาย 
 7.   เปนการแสวงหาความรูและสรุปความรูดวยตนเอง 
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 8.   มีการนําเสนอโครงงานดวยวิธีที่เหมาะสมในดานกระบวนการและผลงานที่คนพบ 
 9.   ส่ิงที่คนพบสามารถนําไปใชในชวีิตประจําวนัได 
 
 
ขั้นตอนการทําโครงงาน เร่ือง  วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น  

มีการดําเนนิงานตามขั้นตอนดังนี ้
1.  การเลือกเรื่องโครงงาน 
2.  วางแผนการทําโครงงาน 
3.  ขั้นปฏิบัติงาน 
4.  การเขียนรายงาน สรุปผลการศึกษา 
5.  การแสดงผลงาน 
6.  การวัดผลประเมนิผล 

1.  การเลือกเร่ืองโครงงาน 
 ใหนกัเรียนสํารวจเกีย่วกับวฒันธรรม ประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน  ในชุมชนของนักเรียน 
ชุมชนที่จะศกึษา  ควรเปนชมุชนใกลบาน  เพื่อความสะดวกในการเดนิทาง  ความปลอดภัยและเปน
การประหยัดรายจาย 
 เมื่อนักเรียนมคีวามสนใจ  สงสัยหรืออยากรู  เร่ืองอะไร   ควรตั้งชื่อเร่ืองที่จะทําโครงงาน  
ใหนาสนใจ เชน 

• มหัศจรรยเร่ืองกลวย 
• กะลาเงินลาน 
• ผลิตภัณฑจากุง...ปากพะยูน 
• ตะลุง...หรรษา 
• ภาษาถิ่นนาสนุก 
• ตํานานเมืองลุง 

2. วางแผนการทําโครงงาน 
 ขั้นตอนนี้เปนขั้นตอนการวางแผนการทําโครงงานรวมกนั  โดยเขยีนเคาโครงของโครงงาน  
เพื่อใหการดําเนินการเปนไปอยางรัดกุม  และรอบคอบ เชน  จะดําเนนิการอยางไร  เก็บขอมูลที่ไหน  
 เคาโครงของโครงงาน  โดยทั่ว ๆ ไปเขียนขึ้นเพื่อเสนอแนวคิด  แผนงาน  และขั้นตอนของ
การทําโครงงาน  ซ่ึงประกอบดวย 
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1.  ช่ือโครงงาน 
2.  ช่ือผูทําโครงงาน 
3.  ช่ือที่ปรึกษาโครงงาน 
4.  ที่มาและความสําคัญซึ่งเปนสิ่งจูงใจใหอยากทําโครงงาน 
5.  จุดมุงหมายของการศึกษาคนควา 
6.  สมมติฐานของการศึกษาคนควา ( ถามี ) 
7.  ระยะเวลา และสถานที่ในการศึกษาหรือแหลงขอมูลที่จะศึกษา 
8.  วิธีดําเนนิการ 

- อุปกรณที่ตองใช 
- วธีิการศึกษาจะศึกษาอยางไร 

9.  แผนการปฏิบัติงานตามลําดบัขั้นตอนในการทําโครงงาน 
10. ประโยชนที่ไดรับคิดวาจะไดรับประโยชนอะไรบาง 

3.  ขั้นปฏบิัตงิาน 
 เมื่อเคาโครงของโครงงานผานความเห็นชอบของครูที่ปรึกษาโครงงานแลว  นกัเรียนก็ปฏิบัติ
ตามแผนงานที่วางไว  เมื่อปฏิบัติจริง อาจเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมจากแผนงานทีว่างไวกไ็ด  ดังนี้ 

• ขั้นการศึกษาขอมูล รวบรวมขอมูล ควรรวบรวมจากแหลงความรูหลายแหลงที่เกี่ยวของ 
เชน สอบถามผูรู  ศึกษาสถานที่จริง  คนจากหนังสือในหองสมุด จากอนิเทอรเน็ต จากสิ่งที่คนพบโดย
การสังเกตเพื่อใหไดรายละเอยีดของโครงงานใหมากที่สุด  โดยเปรยีบเทียบขอมูลที่ไดทั้งหมดเพื่อหา
ขอสรุปที่ถูกตองและจัดลําดบัขอมูลใหมใหเปนขั้นตอน   ถาเปนโครงงานประเภททดลองก็ทําการ
ทดลองจนไดผลสรุปที่ถูกตอง   

• ขั้นทําผลงาน คือ การนําขอมูลทั้งหมดที่ไดศึกษามาเรียบเรียงใหม  เปนขั้นตอน เปน
หนังสือเลมเล็ก  ซ่ึงผูอ่ืนสามารถศึกษาได  ตลอดเวลา  โดยใชความรูดานศิลปะ  และภาษาไทยจดัทาํ
เปนรูปเลมใหนาสนใจ   
4.  การเขียนรายงาน 
 การเขียนรายงาน ควรใชภาษาที่เขาใจงาย  ชัดเจนซึ่งคลายกับการเขยีนเคาโครงของโครงงาน  
แตมีการเขียนผลการศึกษาขั้นตอนตาง ๆ  กิตติกรรมประกาศ  บทคัดยอ  เพิ่มเติม เชน 

1.  ช่ือโครงงาน 
2.  ช่ือผูทําโครงงาน 
3.  ช่ือที่ปรึกษาโครงงาน 
4.  บทคัดยอ ( บอกเรื่องยอของโครงงาน เร่ือง วัตถุประสงค วิธีการศึกษา สรุปผล ) 
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5.  กิตติกรรมประกาศ ( ขอบคณุผูชวยเหลือ ) 
6.  ที่มาและความสําคัญของการทําโครงงาน  
7.  จุดมุงหมายของการศึกษาคนควา 
8.  สมมติฐานของการศึกษาคนควา ( ถามี ) 
9.  ระยะเวลา และสถานที่ในการศึกษา 
10. วิธีดําเนนิการ 

- อุปกรณ 
- วิธีดําเนนิการ 

11.  แผนการปฏิบัติงาน 
12. สรุปผลและขอเสนอแนะ 
13. เอกสารอางอิง  

5.  การแสดงผลงาน 
 การแสดงผลงานเปนขั้นตอนหนึ่งที่สําคัญมากสําหรับนกัเรียนที่ทําโครงงาน  เพราะนักเรียน
ทุกกลุมในหองไดนําความรูที่ตนเองไดศกึษามาอยางหลากหลาย  มานาํเสนอผลงานแกเพื่อน ๆ เพือ่
แลกเปลี่ยนองคความรูรวมกนั  โดยมวีิธีการหลายวิธี  เชน  การนําเสนอผลงานหนาหอง  การจัด
นิทรรศการ  ซ่ึงผลงานที่มานําเสนอ  จะจดัทําเปนสิ่งประดิษฐ  ผลิตภณัฑ  หนังสือเลมเล็ก  สวน
ขั้นตอนรายงานผลก็จัดทําในรูปแผงโครงงาน  ซ่ึงมีรายละเอียดของขัน้ตอนตาง ๆ ครบถวน  สวนใน
ขั้นตอนการนาํเสนอมีการรายงานตามหัวขอที่ไดศึกษามา  หลังจากนําเสนอจบ  จะมกีารซักถามขอ
สงสัย  ผูทําโครงงานจึงตองศึกษาความรูมาอยางดี  และควรอธิบายไดชัดเจน 
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 การทําแผงโครงงาน 
 ใชวัสดหุางายราคาไมแพง  และสะดวกในการเก็บ  เชน  ฟวเจอรบอรด  กระดาษลังขนาดของ
แผงโครงงาน  ขนาดพอเหมาะ  ซ่ึงแบงเปน 3 สวน  เทา ๆ กัน  
 
                                                                                    120 
                                    60              60  
  
 
                   60                 60 

 
  
  ถาเปนแผงโครงงานมาตรฐาน 1 มีขนาด กวาง 60 ซม. ยาว 60 ซม.  
                2 มีขนาด กวาง 60 ซม. ยาว 120 ซม.  
                3 มีขนาด กวาง 60 ซม. ยาว 60 ซม.  
    เมื่อเตรียมแผงโครงงานเสร็จ  จึงนําผลการศึกษาการเขยีนรายงานมาจัดลงบนแผงโครงงาน 
ดังนี ้
  
 สวนท่ี 1  

• จัดชื่อโครงงาน 
• ผูจัดทําโครงงาน 
• ครูที่ปรึกษา 

  สวนท่ี 2 
• ที่มาและความสําคัญ 
• วัตถุประสงค 
• วิธีการดําเนนิการ 
• ผลที่ไดจากการศึกษา 

  สวนท่ี 3 
• สรุป และ อภปิรายผล 
• ประโยชนที่ไดรับ 
• เอกสารอางอิง 
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สวนดานลางของแผงโครงงานจะมีเอกสาร  หนังสือเลมเล็ก  รายงานโครงงาน  และอุปกรณหรือ
ส่ิงประดิษฐทีค่ิดคนขึ้น  นํามาจัดแสดงเพือ่ใหผูอ่ืนศึกษา 
6. การวัดผลประเมินผล 
 การประเมินผลการทํางาน  จะประเมินโดยการสังเกตพฤติกรรมระหวางการทํางาน  ความ
รวมมือ  ความรับผิดชอบ สวนการประเมนิผลงานดานความรู  ช้ินงาน  เมื่อทํางานเสร็จ  โดยการ
ซักถาม  ตรวจผลงาน  หรือวธีิการอื่น ๆ  และควรใหนักเรียน  เพื่อน  ผูปกครอง  และบุคคลอื่นที่มา
เยี่ยมชมมีสวนรวมในการประเมินดวย 
 สวนนักเรียนควรประเมินผลวา  โครงงานที่ทําบรรลุตามความมุงหมายที่ตั้งใจไวหรือไม 
การบูรณาการโครงงานสงัคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
         โครงงานสังคมศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรมสามารถบูรณาการกับวิชาอื่นๆไดทุกวิชาเชน ถา
เปนเรื่องเกีย่วกับการแสดงหนังตะลุง  การรํามโนราหบูรณาการกับวิชาศิลปะ  ถาเปนเรื่องเกี่ยวกับ
ส่ิงประดิษฐผลิตภัณฑกะลามะพราว  การสานกระจดู  การทอผา บูรณาการกับวิชาการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี  ถาเปนเรื่องที่เกีย่วกับภาษาถิ่น  บูรณาการกับวิชาภาษาไทย   สวนการศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง
พืช ตามภูมิปญญาทองถ่ิน  และสมุนไพรดานการนํามาใชในชวีิตประจําวัน  จะนํามาบูรณาการกับวิชา
วิทยาศาสตร  การศึกษาเรื่องลายผา  ลายกระจูดในลักษณะรูปทรง  การศึกษาวิธีทําวาวในเรื่อง
สมมาตร  มุม  เสนตรงเสนโคงก็บูรณาการกับวิชาคณิตศาสตร  และสามารถบูรณาการกับวิชา
ภาษาตางประเทศไดทุกเรื่อง 
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บัตรคําถาม 
เร่ือง    ความรูเก่ียวกับโครงงานสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม   

 
 
คําชี้แจง  ใหนกัเรียนตอบคําถามตอไปนี ้
 
1.  บอกความหมายของ โครงงานสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม   
2.  บอกประเภทโครงงานสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  พรอมทั้งอธิบายในแตละประเภทมา   
พอเขาใจ 
3.  การศึกษาโครงงานมีขั้นตอนอยางไร 
4.  จงเปรียบเทียบโครงงานประเภทสํารวจตางจากโครงงานประเภททดลองอยางไร 
5.  ถานักเรียนจะทําโครงงานจะศกึษาขอมูลจากแหลงใด 
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บัตรคําตอบ 
เร่ือง  ความรูเก่ียวกับโครงงานสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม   

 
ช่ือกลุม……………………………………………………….. 

สมาชิก 1………………………………………………  2………………………………………….. 
             3……………………………………………...   4…………………………………………..                               
             5……………………………………………...   6………………………………………….. 
 
1. บอกความหมายของ โครงงานสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม   
 ….……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………... 
2.  บอกประเภทโครงงานสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  พรอมทั้งอธิบายในแตละประเภทมา   
พอเขาใจ 
2.1  ……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
2.2 ……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………
2.3  ……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
2.4 ……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….
................................................................................................................................................................ 
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3.  การศึกษาโครงงานมีขั้นตอนอยางไร 
….………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………...….………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
4.  จงเปรียบเทียบโครงงานประเภทสํารวจตางจากโครงงานประเภททดลองอยางไร 
………………………………………………………………………………………...….……………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
5.  ถานักเรียนจะทําโครงงานจะศกึษาขอมูลจากแหลงใด 
……………………………………………………………………………...….………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
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บัตรเฉลย 
เร่ือง   ความรูเก่ียวกับโครงงานสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม   

 
1. บอกความหมายของ โครงงานสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม   

ตอบ  โครงงานสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  คือ การศึกษาเรือ่งใดเรื่องหนึง่ที่เปน
เร่ืองเกี่ยวกับโครงงานสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  โดยที่นักเรียนจะตองเปนผูที่ทําการศึกษา
คนควาดวยตนเอง โดยใชวธีิการทางวิทยาศาสตรและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรจากแหลง
เรียนรูทางดานวัฒนธรรม  ประเพณี  ภูมปิญญาทองถ่ิน  เพื่อตอบปญหาขอสงสัย ซ่ึงจะมีครูเปนผูให
คําแนะนํารวมทั้งใหคําปรกึษาในทกุ ๆ เร่ืองตั้งแตการเลอืกใชอุปกรณ เครื่องมือตาง ๆ ในการทดลอง 
การพานักเรยีนไปปรึกษากบัผูเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องเพื่อใหการศกึษาคนควานัน้บรรลุตามวัตถุประสงค 

2.  บอกประเภทโครงงานสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  พรอมทั้งอธิบายในแตละประเภทมา   
พอเขาใจ 

ตอบ  ประเภทของโครงงาน 
โครงงาน อาจแบงไดเปน 4 ประเภท คือ 

  1. โครงงานประเภทสํารวจ เปนการศึกษารวบรวมปญหาจากธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม เพื่อศึกษาหาความรูที่มีอยูในธรรมชาติ โดยใชวิธีสํารวจและรวบรวมขอมูล แลวนําขอมูล
ที่ไดมาจัดกระทําใหเปนระบบระเบียบและสื่อความหมาย แลวนําเสนอในรูปแบบตาง ๆ เชน ตาราง 
กราฟ แผนภูม ิและคําอธิบายประกอบ 
  2. โครงงานประเภททดลอง เปนการศึกษาหาคําตอบของปญหาใดปญหาหนึ่ง โดย
การออกแบบการทดลอง และดําเนนิการทดลอง ลักษณะสําคัญของโครงงานประเภทนี้คือ การ
ออกแบบการทดลอง เพื่อศึกษาผลของตัวแปรที่มีตอตัวแปรอีกตัวหนึง่ที่ตองการศึกษา โดยควบคมุตัว
แปรอื่น ๆ ที่อาจมีผลตอตัวแปรที่ตองการศึกษาไว  
  3. โครงงานประเภทพัฒนาหรือการประดษิฐ เปนการพฒันาหรือประดิษฐ หรือการ
สรางอุปกรณ หรือเครื่องมือเครื่องใชเพื่อประโยชนใชสอย โดยการประยุกตทฤษฎี หรือหลักการทาง
วิทยาศาสตรมาใชในการพัฒนาหรือการประดิษฐดังกลาว อาจเปนการประดิษฐส่ิงใหม หรือการ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงของเดมิที่มีอยูแลวใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้นก็ได หรืออาจเปนการเสนอ
แบบจําลองทางความคิดเพื่อแกปญหาใดปญหาหนึ่งก็ได 
  4. โครงงานประเภทการสรางทฤษฎีหรือการอธิบาย เปนโครงงานที่เสนอทฤษฎีหรือ
คําอธิบายสิ่งตาง ๆ หรือปรากฏการณตาง ๆ ซ่ึงเปนแนวคิดใหม ๆ โดยมีหลักการทางวิทยาศาสตรหรือ
ทฤษฎีอ่ืน ตลอดจนขอมูลตาง ๆ สนับสนุน ทฤษฎีหรือคําอธิบายดังกลาวอาจใหม หรือขดัแยงหรือ
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ขยายแนวความคิด หรือคําอธิบายเดิมที่มีผูใหไวกอนแลวก็ได อาจเปนการอธิบาย  ปรากฏการณเกาใน
แนวใหม อาจเสนอในรูปของคําอธิบาย สูตร หรือสมการก็ได แตจะตองมีขอมูลหรือทฤษฎีอ่ืนมา
สนับสนุนอางอิง 
3.  การศึกษาโครงงานมีขั้นตอนอยางไร 

ตอบ  ขั้นตอนในการทําโครงงาน 
ขั้นตอนในการทําโครงงานไว 5 ขั้นตอน ดังนี้                                   

1. การคิดหาปญหาหรือหัวขอเร่ืองท่ีจะทําการศึกษา  
ขั้นตอนนี้นับวาเปนขั้นตอนสําคัญและยากที่สุดซึ่งกวาทีน่ักเรียนจะคิดไดนั้น

คอนขางยากเพราะการเรียนการสอนที่เปนอยูในปจจุบนันี้ไมไดฝกใหนักเรยีนเปนผูคิดเปนแตเปน
ผูทําตามเทานัน้ แมแตการทดลองทางวิทยาศาสตรในโรงเรียนก็มนีอยมาก นักเรยีนขาดโอกาสในการ
คดิทั้ง ๆ ที่ความสามารถในการคิดของเด็กมีมากมาย เพียงแตหากไดมกีารฝกอยางเปนระบบ ความคดิ
ซ่ึงคอนขางจะกระจายกวางของเด็ก ๆ ก็จะนํามาสูวงแคบที่เปนรูปธรรมมากขึ้น ดังนัน้กอนที่จะฝกให
นักเรียนคิดหาปญหาหรือหวัขอเร่ืองครูจําเปนที่จะตองฝกใหนักเรยีนคดิเปนเสียกอนโดยการนําสิ่งที่
นักเรียนสนใจหรืออยากรูอยากเห็น ซ่ึงอาจจะเกี่ยวของกบัเรื่องที่เรียนหรือไมก็ไดมาตั้งคําถาม 

2. การวางแผนในการทําโครงงาน 
เปนขั้นตอนในการเขียนแผนงานซึ่งตองคิดไวลวงหนาวาจะทําอยางไร โดยการ

เขียนเปนโครงรางหรือเคาโครงเสนออาจารยที่ปรึกษาหรือครูพี่เล้ียงนั่นเองวาจะดําเนินการเปน
ขั้นตอนอยางไร หรือเปนการกําหนดแผนงานอยางคราว ๆ เพื่อใหเขาใจถึงการทํางานอยางเปนลําดบั 
ไมสับสน  

3. ขั้นปฏิบัตงิาน 
เปนการดําเนนิงานตามแผนงานที่วางไวแลว โดยการปฏิบัติตามขั้นตอนที่เขียน

ไวในโครงรางหรือเคาโครงที่ผานการเห็นชอบจากครูพี่เล้ียงหรือาจารยที่ปรึกษาแลว ทั้งนี้การปฏิบัติ
ดังกลาวขึ้นอยูกับประเภทของการทําโครงงาน ถาเปนโครงงานประเภททดลองควรตรวจสอบผลการ
ทดลองโดยการทําการทดลองซ้ําอีกเพื่อใหไดผลที่แนนอน เมื่อทําการทดลองไปตามขั้นตอนและผล
ของขอมูลจาการวิเคราะหแลวผูทําโครงงานจะตองทําการแปลผลและสรุปผลการทดลองดวย พรอม
กับอภิปรายผลของการศึกษาคนควา หากไมตรงกับสมมติฐานที่ไดตั้งไวกอนทําการทดลองใหบอก
เหตุผลดวยวาเหตุใดจึงไมเปนไปตามสมมติฐานนั้น เพื่อจะไดรูวามีขอบกพรองอะไร และผิดพลาด
ตรงกระบวนการใด 
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4. การเขียนรายงาน 
เปนการเสนอผลจากการศึกษาคนควาในรปูแบบของการรายงานเปนเอกสารเพื่อ

ขยายผลใหผูอ่ืนทราบวาสิ่งทีเ่ราทําการศึกษานั้นมีผลเปนอยางไรบาง วธีิการเขียนรายงานจะมีลักษณะ
หรือมีแนวทางในการเขยีนแบบเดยีวกับการเขียนรายงานผลการวิจัย 

5. การนําเสนอผลงาน 
จัดเตรียมผลงานที่จะนําเสนอตอชุมชนโดยประชุมตกลงกันเสียกอนในเรื่องของ

รูปแบบของแผงโครงงาน หัวขอสําคัญที่จะนําเสนอ การเขียนขอความที่จะติดในแผงโครงงาน 
กระบวนการหรือขั้นตอนในการทําโครงงาน การแสดงผลงานอาจจะจัดในรูปนิทรรศการ หรือ
รายงานปากเปลาโดยนําแผงโครงงานมานําเสนอไปพรอมกันดวย หรือเปนการจดัประกวดบนเวทใีห
เด็ก ๆ ไดมีโอกาสแสดงผลงานพรอมกับเสนอผลงานดวยแผนใสหรืออธิบายประกอบสไลดหรือ
วีดีโอ ไมวาจะเปนการจดัประกวดเปนการภายในโรงเรียนหรือจะสงประกวดระดับประเทศก็เพื่อให
นักเรียนไดมีโอกาสแสดงผลงานของตนเองมิไดมุงหวังใหมีการแขงขนัเพื่อชิงรางวลั ทั้งหลายเหลานี้
เปนผลพลอยไดไมใชจดุประสงคหลักของการทําโครงงาน 
4.  จงเปรียบเทียบโครงงานประเภทสํารวจตางจากโครงงานประเภททดลองอยางไร 
      ตอบ โครงงานประเภทสํารวจ เปนการศึกษารวบรวมปญหาจากธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่อ
ศึกษาหาความรูที่มีอยูในธรรมชาติ โดยใชวธีิสํารวจและรวบรวมขอมูล แลวนําขอมูลที่ไดมาจัด
กระทําใหเปนระบบระเบยีบและสื่อความหมาย แลวนําเสนอในรูปแบบตาง ๆ เชน ตาราง กราฟ 
แผนภูมิ และคาํอธิบายประกอบสวนโครงงานประเภททดลอง เปนการศึกษาหาคําตอบของปญหาใด
ปญหาหนึ่ง โดยการออกแบบการทดลอง และดําเนินการทดลอง ลักษณะสําคัญของโครงงานประเภท
นี้คือ การออกแบบการทดลอง เพื่อศึกษาผลของตัวแปรที่มีตอตัวแปรอีกตัวหนึ่งที่ตองการศึกษา โดย
ควบคุมตัวแปรอื่น ๆ ที่อาจมีผลตอตัวแปรที่ตองการศึกษาไว  
 
5.  ถานักเรียนจะทําโครงงานจะศกึษาขอมูลจากแหลงใด 
     ตอบ  หองสมุด  อินเทอรเน็ต  หรือแหลงเรียนรูในทองถ่ิน  เปนตน 
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บัตรใบงาน 

เร่ือง  ความรูเก่ียวกับโครงงานสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม   
 
คําสั่ง      ใหนกัเรียนเขยีนแผนผังความคิดเกี่ยวกับโครงงานสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  
หลังจากที่ไดศกึษาจากบัตรเนื้อหา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความรูเก่ียวกับโครงงาน 
สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อกลุม…………………………………………………………….. 
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บัตรสรุป 

เร่ือง   ความรูเก่ียวกับโครงงานสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม   
 

 

โครงงานสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  คือ การศึกษาเรื่องใดเรือ่งหนึ่งที่เปนเรื่องเกี่ยวกับ
โครงงานสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  โดยที่นักเรียนจะตองเปนผูที่ทําการศึกษาคนควาดวย
ตนเอง โดยใชวิธีการทางวิทยาศาสตรและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรจากแหลงเรียนรู
ทางดานวัฒนธรรม  ประเพณี  ภูมิปญญาทองถ่ิน  เพื่อตอบปญหาขอสงสัย  

ประเภทของโครงงาน 
โครงงาน แบงไดเปน 4 ประเภท คือ 

 1. โครงงานประเภทสํารวจ   
2. โครงงานประเภททดลอง  

 3. โครงงานประเภทพัฒนาหรือการประดษิฐ   
4. โครงงานประเภทการสรางทฤษฎีหรือการอธิบาย  

ขั้นตอนในการทําโครงงานมี 5 ขั้นตอน ดงันี้                                   
1. การคิดหาปญหาหรือหวัขอเร่ืองที่จะทําการศึกษา  
2. การวางแผนในการทําโครงงาน 
3. การปฏิบัติงาน 
4. การเขียนรายงาน 
5. การนําเสนอผลงาน 
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แบบทดสอบชดุการเรียนรูแบบโครงงานชดุท่ี  1 
เร่ือง    ความรูเก่ียวกับโครงงานสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม   

 
คําชี้แจง   

  แบบทดสอบมีจํานวน  10  ขอ   10  คะแนน    เวลา  15  นาที 
 ใหนักเรียนทําเครื่องหมายกากบาท (× )  บนขอตัวเลือก ก ข ค  หรือ ง  ท่ีถูกตองท่ีสุดเพียง 1 ขอ 

1.  การเลือกหวัขอโครงงานที่ดีควรพิจารณาจาก 
ขอใดตอไปนี้  
        ก.  ครูเปนผูกําหนดให          
        ข.  เลียนแบบโครงงานคนอื่น     
        ค.  เปนเรื่องที่ตนเองสนใจและทาํได 
        ง.  ดูตามหนังสือเรียน               
2.  ขอใดไมใชหลักการทําโครงงานสิ่งประดิษฐ      
        ก.  ลอกเลียนแบบของเดิม              
        ข.  ปรับปรุงของเดิมใหดีขึ้น         
        ค.  ประดษิฐส่ิงใหมๆ   
        ง.  พัฒนาเครื่องมือเพื่อใชสอย           
3.  ถานักเรียนจะทําโครงงานเกี่ยวกับวัฒนธรรม
ในจังหวดัพัทลุงควรเลือกทําโครงงานประเภทใด 
        ก.   โครงงานประเภททดลอง            
        ข.  โครงงานประเภทสํารวจ         
        ค.  โครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ         
        ง.  โครงงานประเภททฤษฎี             

4.  ขั้นตอนใดมีความสําคัญในการทําโครงงาน
มากที่สุด                    

ก.  กําหนดปญหา    
       ข.  การเขียนรายงาน      
       ค.  ออกแบบการทดลอง          
       ง.   ลงมือปฏิบัติ     
5. การทําโครงงานเกีย่วของกบัทักษะวิชาใดมาก
ที่สุด 
     ก.  คณิตศาสตร                  
     ข. วิทยาศาสตร                   
     ค.  ภาษาตางประเทศ                   
     ง.   ศิลปะ                              
6.  ขอใดไมสัมพันธกับหลักการทําโครงงาน
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
        ก.  เปนการศึกษาเรื่องทีส่นใจ   
        ข.  เปนการศึกษาเพื่อคนพบความรูใหม 
        ค.  เปนการศึกษาโดยอาศัยทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร 
        ง.  เปนการศึกษาเรื่องราวโดยเลียนแบบผูอ่ืน 
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7.  ผูที่เกี่ยวของกับโครงงานสังคมศึกษา  ศาสนา  
และวัฒนธรรมนอยที่สุดคือขอใด                           
        ก.  ตัวนกัเรียนเอง                   
        ข.  สมาชิกกลุมอื่น                
        ค.  สมาชิกในกลุม                    
        ง.  ครูที่ปรึกษา                      
8.  การศึกษาดานประเพณีสัมพันธกับการทํา
โครงงานในขอใดมากที่สุด 
        ก.  สอบถามผูรู                      
        ข.  รวบรวมขอมูลจากอนิเทอรเน็ต    
        ค.  เขารวมกิจกรรมตามสถานที่จริง       
        ง.  ศึกษาความรูจากหนงัสือ             

9.  ขอใดไมใชหลักการการจดักิจกรรมโครงงาน     
ก.  เนนการศึกษาเรื่องราววัฒนธรรม

ประเพณแีละภูมิปญญาทองถ่ิน 
       ข.  เนนการเสาะแสวงหาความรูดวยตนเอง 
       ค.  เนนการศึกษาโครงงานตามความสนใจ      
       ง.   เนนการสงเขาประกวด  
10. โครงงานประเภทรวบรวมขอมูลตางจาก
โครงงานประเภททดลองอยางไร 
      ก.  การสังเกต                  
      ข.  การจัดกระทําขอมูล              
      ค.  การกําหนดตวัแปร เพื่อทดลอง          
      ง.  การสรุปผลการศึกษา                   
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เฉลยคําตอบแบบทดสอบชดุการเรียนรูแบบโครงงานชุดท่ี  1 
( สําหรับครู ) 

 1.   ค       2.   ก      3.  ข         4.    ก       5.   ข   
 6.   ง        7.   ข      8.  ค         9.   ง       10.  ค   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

คูมือการใชชดุการเรียนรูแบบโครงงาน 
  กล ุ มสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 

ชั้นประถมศึกษาปท่ี  6 
 
 
 
 
 

เร่ือง 
การคิดหาปญหาหรือหัวขอเร่ืองโครงงานสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

กล ุ มสาระการเรียนรูสังคมศกึษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
เวลา  1  ชั่วโมง 
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คํานํา คํานํา 

  
    คูมือการใชชุดการเรียนรูแบบโครงงานชุดที่  2  เร่ือง  การคิดหาปญหาหรือหัวขอเร่ือง
โครงงานสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พทุธศักราช  2544    
จัดทําขึ้นเพื่อประกอบการเรียนการสอน  กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม    
ช้ันประถมศึกษาปที่  6   จํานวน  20   ช่ัวโมง  ซ่ึงเปนเรื่องหนึ่งในชุดการเรียนรูแบบโครงงาน  เร่ือง  
วัฒนธรรม  ประเพณแีละภูมปิญญาไทย  จาํนวน 13  ชุด   

    คูมือการใชชุดการเรียนรูแบบโครงงานชุดที่  2  เร่ือง  การคิดหาปญหาหรือหัวขอเร่ือง
โครงงานสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พทุธศักราช  2544    
จัดทําขึ้นเพื่อประกอบการเรียนการสอน  กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม    
ช้ันประถมศึกษาปที่  6   จํานวน  20   ช่ัวโมง  ซ่ึงเปนเรื่องหนึ่งในชุดการเรียนรูแบบโครงงาน  เร่ือง  
วัฒนธรรม  ประเพณแีละภูมปิญญาไทย  จาํนวน 13  ชุด   
 ผูจัดทําหวังวาชุดการเรียนรูนี้คงเปนประโยชนแกครูผูสอนในการนําไปใชประกอบการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนไดเปนอยางดี 
 ผูจัดทําหวังวาชุดการเรียนรูนี้คงเปนประโยชนแกครูผูสอนในการนําไปใชประกอบการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนไดเปนอยางดี 
  
              นางกัลยาณี  ศรีขาว                     นางกัลยาณี  ศรีขาว       
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คูมือครู คูมือครู 
  
องคประกอบของคูมือครู  มีดังนี ้องคประกอบของคูมือครู  มีดังนี ้

1. คําชี้แจงสําหรับครู 1. คําชี้แจงสําหรับครู 
2. รายการอุปกรณในชดุการเรยีนรู 2. รายการอุปกรณในชดุการเรยีนรู 
3. แผนการจัดการเรียนรู  ประกอบดวย 3. แผนการจัดการเรียนรู  ประกอบดวย 

3.1 มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น 3.1 มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น 
3.2 สาระสําคัญ 3.2 สาระสําคัญ 
3.3 ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 3.3 ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
3.4 จุดประสงคการเรียนรู 3.4 จุดประสงคการเรียนรู 
3.5 สาระการเรียนรู 3.5 สาระการเรียนรู 
3.6 กิจกรรมการเรยีนรู 3.6 กิจกรรมการเรยีนรู 

3.6.1 ขั้นสรางความสนใจ 3.6.1 ขั้นสรางความสนใจ 
3.6.2 ขั้นสํารวจและคนหา     3.6.2 ขั้นสํารวจและคนหา     
3.6.3 ขั้นอภิปรายและลงขอสรุป 3.6.3 ขั้นอภิปรายและลงขอสรุป 
3.6.4 ขั้นขยายความรู 3.6.4 ขั้นขยายความรู 
3.6.5 ขั้นประเมินผล 3.6.5 ขั้นประเมินผล 

3.7 ส่ือการเรียนการสอน 3.7 ส่ือการเรียนการสอน 
3.8 การประเมินผล 3.8 การประเมินผล 
3.9 กิจกรรมเสนอแนะ 3.9 กิจกรรมเสนอแนะ 
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คําชี้แจงสาํหรับครู 
 

1. ครูผูสอนควรศึกษาชุดการเรียนรูกอนใชใหเขาใจ 
2. ครูผูสอนควรศึกษาคูมือในการใชชุดการเรียนรู 
3. ครูผูสอนควรตรวจวัสดุอุปกรณในชุดการเรียนรูวามีจํานวนครบตามที่ระบุไวหรือไม   
ถาไมครบหรือชํารุดจะไดปรับปรุงแกไข 
4. ครูผูสอนควรศึกษาเนื้อหาใหเขาใจทกุขั้นตอนการสอนอยางละเอียด 
5. การสอนแบงเปน  5  ขั้นตอน  คือ   

5.1  ขั้นสรางความสนใจ 
5.2  ขั้นสํารวจและคนหา     
5.3  ขั้นอภิปรายและลงขอสรุป 
5.4  ขั้นขยายความรู 
5.5  ขั้นประเมนิผล 

6. ขณะนกัเรียนปฏิบัติกิจกรรม  หากนกัเรียนมีปญหา  ครูควรใหคําปรึกษาและการ 
อภิปรายไมควรสงเสียงดัง  เพราะจะทําใหรบกวนกลุมอื่น 
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รายการอุปกรณในชดุการเรียนรู รายการอุปกรณในชดุการเรียนรู 
  

1. คูมือครู      จํานวน    1    ซอง 1. คูมือครู      จํานวน    1    ซอง 
2. ชุดการเรียนรูแบบโครงงาน   จํานวน    13    ชุด 2. ชุดการเรียนรูแบบโครงงาน   จํานวน    13    ชุด 

                      แตละชุดประกอบดวย                       แตละชุดประกอบดวย 
    2.1  บัตรคําสั่ง    จํานวน    1    ชุด     2.1  บัตรคําสั่ง    จํานวน    1    ชุด 
    2.2  บัตรเนื้อหา    จํานวน    1    ชุด     2.2  บัตรเนื้อหา    จํานวน    1    ชุด 
    2.3  บัตรคําถาม    จํานวน    1    ชุด     2.3  บัตรคําถาม    จํานวน    1    ชุด 
    2.4  บัตรคําตอบ    จํานวน    1    ชุด     2.4  บัตรคําตอบ    จํานวน    1    ชุด 
    2.5  บัตรเฉลย    จํานวน    1    ชุด     2.5  บัตรเฉลย    จํานวน    1    ชุด 
    2.6  บัตรใบงาน    จํานวน    1    ชุด     2.6  บัตรใบงาน    จํานวน    1    ชุด 
    2.7  บัตรสรุป                            จํานวน    1    ชุด     2.7  บัตรสรุป                            จํานวน    1    ชุด 

 

3. แผนผังการจัดชั้นเรียน    จํานวน    1    ชุด 3. แผนผังการจัดชั้นเรียน    จํานวน    1    ชุด 
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แผนผังการจัดชั้นเรียน 
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศกึษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม     ชั้นประถมศึกษาปท่ี  6 
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แผนการจัดการเรียนรู 
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศกึษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม                                           ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 
แผนการจัดการเรียนรูท่ี  2  เร่ือง   การคิดหาปญหาหรือหัวขอเร่ืองโครงงานสังคม 
                                                      ศึกษาศาสนา  และวัฒนธรรม                                  เวลา 1 ชั่วโมง                 
ทําการสอนวันท่ี…………..……….… เดือน …………………….….......……. พ.ศ.  ………………….. 

 
1. มาตรฐานการเรียนรูชวงชัน้ 
มาตรฐาน ส.2.1.3 เขาใจและปฏิบัติตนตามบรรทัดฐานและวัฒนธรรมในจังหวดั  ภาค  และประเทศ  
รวมทั้งตระหนักถึงความสําคัญในวัฒนธรรมของกลุมคนในสังคมที่มคีวามหลากหลายและยอมรบัใน
คุณคาซึ่งกันและกัน 
 มาตรฐาน ส.4.2.2 เขาใจปจจัยที่มีผลตอการสรางสรรควัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมทองถ่ิน 
มาตรฐาน ส.5.2.4  มีทักษะในการศึกษาคนควาขอมูลขาวสารดานสิ่งแวดลอมจากแหลงความรูใน
ทองถ่ิน 

 
2.  สาระสําคัญ      
 การคิดหาปญหาหรือหวัขอเร่ืองที่จะทําโครงงาน  เปนขัน้ตอนที่สําคัญที่สุดในการทํา
โครงงาน  ซ่ึงนักเรียนจะตองเปนผูคิดและเลือกหัวขอเร่ืองดวยตนเอง  โดยทั่วไปมักจะไดมาจาก
ปญหา  คําถามหรือความอยากรูอยากเห็นเกีย่วกับเรื่องตาง ๆ ของนักเรียนเอง 
 
3. ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 
              3.1  มีความรูความเขาใจในการคดิหาปญหาหรือหัวขอเร่ืองโครงงานเกี่ยวกบัวัฒนธรรม
ประเพณไีทยและภูมิปญญาไทย 

3.2  ใชกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานเพื่อศึกษาขอมลูเกี่ยวกับปจจยัที่มีผลตอการ
สรางสรรควัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมทองถ่ิน 
              3.3  เห็นความสําคญัของการใชทักษะกระบวนการเรียนรูแบบโครงงานในการคิดหาปญหา
หรือหัวขอเร่ืองโครงงานเกี่ยวกับวัฒนธรรม  ประเพณี  และภูมิปญญาไทย 
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4.  จุดประสงคการเรียนรู 
 4.1  นักเรียนมคีวามรูความเขาใจเกีย่วกับการคิดหาปญหาหรือหัวขอเร่ืองโครงงานสังคม
ศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
 4.2  นักเรียนสามารถคิดหาปญหาหรือหวัขอเร่ืองโครงงานได 
 4.3  นักเรียนสามารถระบุปญหาหรือหวัขอเร่ืองโครงงานในการทําโครงงานไดถูกตอง 
 4.4  นักเรียนสามารถทํางานรวมกันเปนกลุมได 

   4.5  นักเรียนเห็นความสําคัญในการทําโครงงานสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
  

5.  สาระการเรียนรู 
 การคิดหาปญหาหรือหวัขอเร่ืองโครงงานสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม                                  
 
6. กิจกรรมการเรียนรู 
 6.1.  ขั้นสรางความสนใจ 
  6.1.1  นักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน  เร่ือง การคิดหาปญหาหรือหวัขอเร่ืองโครงงาน 
สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม   จํานวน  10  ขอ  10  คะแนน 

6.1.2  ครูแจงจดุประสงคการเรียนรูใหนักเรียนทราบ 
6.1.3  ทบทวนความรูเดิมในเรื่องโครงงานความรูเกี่ยวกบัโครงงานสังคมศึกษา  ศาสนา  

และวัฒนธรรมในประเด็นตอไปนี้  
6.1.3.1  โครงงานมกีี่ประเภท  อะไรบาง                 
6.1.3.2  โครงงานมีกี่ขั้นตอน  อะไรบาง                     
6.1.3.3  การคิดหาปญหาหรือหัวขอเร่ืองโครงงาน  อยูในขั้นตอนใด       
6.1.3.4  หัวขอเร่ืองโครงงานที่นักเรียนเคยศึกษามีเร่ืองอะไรบาง  
6.1.3.5   นักเรยีนสนใจจะศกึษาโครงงานสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรมใน

หัวขอใดบาง  
 6.2   ขั้นสํารวจและคนหา     
   6.2.1  นักเรียนตัวแทนแตละกลุม (  กลุมเดมิ  )  รับชุดการเรียนรูแบบโครงงานชุดที่ 
2  เร่ือง การคิดหาปญหาหรือหัวขอเร่ืองโครงงาน สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  แลวรวมกนั
วางแผนเพื่อทาํกิจกรรมตามตามขั้นตอนตอไปนี ้
    6.2.1.1  อานบัตรคําสั่ง  แลวปฏิบัติตาม 
    6.2.1.2  นักเรยีนรวมกันศึกษาความรูจากบัตรเนื้อหา  เร่ือง  การคิดหาปญหาหรือ
หัวขอเร่ืองโครงงานสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม   
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 6.3   ขั้นอภปิรายและลงขอสรุป     
   6.3.1  นักเรียนอานคําถามในบัตรคําถาม 
   6.3.2  ตอบคําถามลงในกระดาษคําตอบของนักเรียน 
   6.3.3  ตรวจคําตอบจากบัตรเฉลย 
   6.3.4  นักเรียนรวมกันอภิปรายและสรุป ถายังไมเขาใจใหศึกษาจากบัตรสรุป 
   6.3.5  นักเรียนปฏิบัติตามคําสั่งในบัตรใบงาน 
     6.3.6  นักเรียนแตละคนสรุปองคความรู  เร่ือง  การคิดหาปญหาหรือหวัขอเร่ือง
โครงงาน  สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  ดวยตนเองโดยเขียนบนัทึกลงในสมดุบันทึก 
ของตนเอง 
   6.4   ขั้นขยายความรู      

  6.4.1  นักเรียนแตละกลุมคัดเลือกตัวแทนเพื่อนําเสนอรายงานผลการทํากิจกรรม  
หนาชั้นเรยีน  ครูแนะนําใหสมาชิกกลุมอื่น  รวมอภิปรายซักถาม  เพื่อเปนการแลกเปลี่ยนเรียนรู
รวมกัน  เสนอแนะใหการรายงานผลไดถูกตองตรงประเด็น 
   6.4.2  ครูผูสอนมอบหมายงานใหนักเรยีนแตละคนไปศกึษาคนควาเพิม่เติมเกีย่วกับ
ตัวอยางโครงงานและการวิเคราะหโครงงานในหองสมุดหรือเครือขายอินเทอรเน็ตในหองเทคโนโลยี
สารสนเทศโดยเขยีนบันทึกลงในสมุดบันทึกของตนเอง 
  6.5   ขั้นประเมินผล      
  6.5.1   ครูผูสอนเปดโอกาสใหนักเรยีนซักถามเกี่ยวกับเรือ่งที่ยังสงสัย 
       6.5.2   นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน เร่ือง  การคิดหาปญหาหรือหัวขอเร่ือง
โครงงาน  สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม   
       6.5.3   ครูตรวจบัตรใบงานและแบบทดสอบของนักเรียนแลวรวมกนัเฉลยคําตอบ    
ที่ถูกตอง  พรอมทั้งใหคะแนนในแบบบนัทึกคะแนน 
7. สื่อและแหลงการเรียนรู 
 7.1  สื่อการเรียนรู 
  7.1.1  ชุดการเรียนรูแบบโครงงาน  ชุดที่  2  เร่ือง  การคิดหาปญหาหรือหัวขอเร่ือง
โครงงานสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  ประกอบดวย 
      7.1.1.1  บัตรคําสั่ง  

    7.1.1.2  บัตรเนื้อหา   
    7.1.1.3  บัตรสรุป 
 7.1.1.4  บัตรคําถาม 
 7.1.1.5  บัตรคําตอบสําหรับนักเรียน 
 7.1.1.6  บัตรเฉลย 
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 7.1.1.7  บัตรใบงาน 
  7.1.2   แบบทดสอบกอนและหลังเรียน  เร่ือง  การคิดหาปญหาหรือหวัขอเร่ืองโครงงาน
สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
 7.2  แหลงการเรียนรู 
   7.2.1  หองสมุดโรงเรียน 
   7.2.2  เครือขายอินเทอรเน็ตในหองเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
8. การวัดผลและการประเมินผล  
 8.1  วิธีการวัด 

8.1.1  การทดสอบ 
8.1.2  การสังเกตพฤติกรรมการเรียน 
8.1.3  การสังเกตการทํางานกลุม 
8.1.4  การสังเกตการนําเสนอผลงาน 

 8.2  เคร่ืองมือการวัดและประเมินผล 
  8.2.1  แบบทดสอบ 

8.2.2  แบบประเมินพฤตกิรรมการเรียน 
8.2.3  แบบประเมินการทํางานกลุม 
8.2.4  แบบสังเกตการนําเสนอผลงาน 

 8.3  เกณฑการวัดและประเมินผล 
8.3.1   การทดสอบ  ใชเกณฑการผานรอยละ  80 

  8.3.2  การสังเกตพฤติกรรมการเรียนผูเรียน ใชเกณฑการผานรอยละ  80 
      8.3.3  การสังเกตการทํางานกลุมของผูเรียน ใชเกณฑการผานรอยละ  80 

8.3.4  การสังเกตการนําเสนอผลงาน  ใชเกณฑการผานรอยละ  80 
 
9.  กิจกรรมเสนอแนะ 
 แนะนําใหนักเรียนศึกษาความรูเพิ่มเติม  เร่ือง  ตัวอยางโครงงานและการวิเคราะหโครงงาน
สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรมในหองสมุดหรือเครือขายอินเทอรเน็ตในหองเทคโนโลยี
สารสนเทศหรือแหลงเรียนรูในชุมชนโดยบันทึกผลการศึกษาลงในสมุดบันทึก  เพือ่นําความรูที่ไดมา
รวมกันอภิปรายในคราวตอไป 
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ชุดการเรียนรูแบบโครงงานกลุมสาระการเรียนรูสังคมศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
เร่ือง  การคิดหาปญหาหรือหัวขอเร่ืองโครงงานสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม   

 
 

บัตรคําสัง่ 
 
นักเรียนแตละกลุมดําเนินการตามขั้นตอนตอไปนี ้

1. อานบัตรคําสั่ง  แลวปฏิบัติตาม 
2. อานบัตรเนื้อหา  เร่ือง การคิดหาปญหาหรือหัวขอเร่ืองโครงงานสังคมศึกษา  ศาสนา  

และวัฒนธรรม   
3. อานคําถามในบัตรคําถามแลวตอบคําถามลงในกระดาษคาํตอบ 
4. ตรวจคําตอบจากบัตรเฉลย 
5. นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมตามบัตรใบงาน 
6. นักเรียนรวมกนัอภิปราย  และสรุป  ถายังไมเขาใจใหศึกษาจาก 

   บัตรสรุป 
 

 เมื่อประกอบกจิกรรมเรียบรอยแลว  ใหนกัเรียนเกบ็บัตรคําสั่ง  บัตรเนื้อหา 
บัตรสรุป  บัตรคําถาม  และเก็บสื่อการเรียนรูทุกอยางเขาซองใหเรียบรอย 
 
หมายเหตุ  :  หามหยิบเอกสารชิ้นใดชิ้นหนึ่งไป  ยกเวนบัตรคําตอบสําหรับนักเรยีน 
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บัตรเนื้อหา 
เร่ือง  การคิดหาปญหาหรือหัวขอเร่ืองโครงงาน 

สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม   
 
 
 การคิดหรือเลือกหัวขอเร่ืองเพื่อทําโครงงานสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  เกดิขึ้น
จากความสนใจของนักเรียนที่จะศึกษาโดยไดแนวคิดมาจากแหลงตาง ๆ  เชน  การอานหนังสือ      
การเขาชมสถานที่ตางๆ  การฟงการบรรยายทางวิชาการ  การเรียนการสอนในชั้นเรียน  การทํางาน
อดิเรก  การเขาชมนิทรรศการหรือการประกวดโครงงาน  การศึกษาโครงงานที่ผูอ่ืนทาํไว               
การสนทนาพดุคุยกนั  การสังเกตปรากฏการณตาง ๆ รอบตัว 
หัวขอเร่ืองที่ด ี ควรมีลักษณะดังนี ้

1. คิดจากปญหา  คําถาม  หรือส่ิงที่อยากรู 
2. มีความชัดเจน  เจาะจงหรือบงชัดวาจะศึกษาเรื่องใด 
3. มีความแปลกใหมที่แสดงถึงความคิดสรางสรรค 
4. เปนเรื่องที่มีคุณคา  ผลที่ไดจากการศึกษาเปนประโยชน 
5.  เปนเรื่องที่มีความรูความสามารถเหมาะสมที่จะทาํ  คือ  นักเรียนมีความรู  และทักษะ

เพียงพอ  มแีหลงความรูเพียงพอ  จัดหาวัสดุอุปกรณที่จาํเปนได  มีเวลาเพียงพอที่จะทาํ  มีอาจารย 
หรือผูทรงคุณวุฒิรับเปนที่ปรึกษา  มีความปลอดภัย  และมีงบประมาณเพยีงพอ 
ตัวอยางหัวขอเร่ือง   

- บันทึกความทรงจํารักษเมืองลุง : เรียนรูคูสุขสนุกกับการทองเที่ยว 
- นวดแผนโบราณสืบสานการนวดไทย 
- ศึกษาอาชพีที่เปนภูมิปญญาทองถ่ินของจังหวัดพัทลุง 
- ศึกษาศิลปะการเชิดหนังตะลุง 
- การเลี้ยงหนอนดวงดวยตนสาคู 
- ศึกษาตํานานของหมูบานตางๆในจังหวัดพทัลุง  
-  ศึกษาความเชือ่ดานตาง ๆ ในจังหวัดพัทลุง  
-  ศึกษาภาษาถิน่ที่ใชโดยเปรียบเทียบกับภาษาราชการ   
- ศึกษาประเพณงีานบุญเดือนสิบ  
- ศึกษาประเพณแีขงโพนชักพระ   
- ศึกษาประเพณกีารทําขวัญขาว  
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-  ศึกษาศิลปะการเชิดหนังตะลุง   
- ศึกษาพิธีไหวครูดานตาง ๆ เชน  มวยไทย  มโนราห    
- ศึกษาความรูเร่ืองตนกลวย   
- ศึกษาความรูเร่ืองตนมะขาม 
- ทดลองเลี้ยงหนอนดวงวิธีใหม   
- ทดลองเลี้ยงจิง้หรีดวิธีใหม   
- ทดลองเพาะพนัธุปลา  โดยการเปลี่ยนเพศเพื่อเศรษฐกจิ 
- ไมหอกะทอนจากวัสดเุหลือใช  
-  เครื่องหั่นกลวยฉาบยุคใหม  
-  เครื่องจับสัตวน้ํายุคใหม   
- ส่ิงประดิษฐจากตนมะขาม   
- ส่ิงประดิษฐจากตนไผ 
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บัตรคําถาม 
เร่ือง    การคิดหาปญหาหรือหัวขอเร่ืองโครงงาน 

    สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม   
 
ใหนักเรียนตอบคําถามตอไปนี้ 
 
1.  นักเรียนมีวธีิการคิดหาปญหาหรือหวัขอเร่ืองในการทําโครงงานสังคมศึกษา  ศาสนา  และ 
     วัฒนธรรม  อยางไร 
2.  หัวขอเร่ืองในการทําโครงงานสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม ที่ดีควรมีลักษณะอยางไร 
3.  นักเรียนมีความสนใจทีจ่ะทําโครงงานสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรมเกี่ยวกบัวัฒนธรรม  
ประเพณี  และภูมิปญญาทองถ่ินของตนเองในเรื่องใดบาง 
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บัตรคําตอบ 
เร่ือง  การคิดหาปญหาหรือหัวขอเร่ือง 

                              โครงงานสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม   
 

ช่ือกลุม……………………………………………………….. 
สมาชิก 1………………………………………………  2………………………………………….. 
             3……………………………………………...   4…………………………………………..                               
             5……………………………………………...    
 
1.  นักเรียนมีวธีิการคิดหาปญหาหรือหวัขอเร่ืองในการทําโครงงานสังคมศึกษา  ศาสนา  และ
วัฒนธรรม  อยางไร 
….………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….................... 
2.  หัวขอเร่ืองในการทําโครงงานสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม ที่ดีควรมีลักษณะอยางไร 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
3.  นักเรียนมีความสนใจทีจ่ะทําโครงงานสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรมเกี่ยวกบัวัฒนธรรม  
ประเพณี  และภูมิปญญาทองถ่ินของตนเองในเรื่องใดบาง 
……………………………………………………………………………………………….…………
………………………………………………………………………………………………  ………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… …………... 
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บัตรเฉลย 
เร่ือง   การคิดหาปญหาหรือหัวขอเร่ืองโครงงาน 

  สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม   
 
 

1. นักเรียนมีวธีิการคิดหาปญหาหรือหวัขอเร่ืองในการทําโครงงานสังคมศึกษา  ศาสนา  และ   
   วัฒนธรรม  อยางไร 
ตอบ  เปนเรื่องที่เลือกจากความสนใจของตนเอง 

2. หัวขอเร่ืองในการทําโครงงานสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม ที่ดีควรมีลักษณะอยางไร 
 ตอบ 

1.  คิดจากปญหา  คําถาม  หรือส่ิงที่อยากรู 
2.  มีความชัดเจน  เจาะจงหรือบงชัดวาจะศกึษาเรื่องใด 
3.  มีความแปลกใหมที่แสดงถึงความคิดสรางสรรค 
4.  เปนเรื่องที่มีคุณคา  ผลที่ไดจากการศึกษาเปนประโยชน 
5.  เปนเรื่องที่มีความรูความสามารถเหมาะสมที่จะทํา  คือ  นักเรียนมคีวามรู  และทกัษะ

เพียงพอ  มแีหลงความรูเพียงพอ  จัดหาวัสดุอุปกรณที่จาํเปนได  มีเวลาเพียงพอที่จะทาํ  มีอาจารย
หรือผูทรงคุณวุฒิรับเปนที่ปรึกษา  มีความปลอดภัย  และมีงบประมาณพียงพอ 

3.  นักเรียนมีความสนใจทีจ่ะทําโครงงานสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรมเกี่ยวกบัวัฒนธรรม  
ประเพณี  และภูมิปญญาทองถ่ินของตนเองในเรื่องใดบาง 
 ตอบ   ขึ้นอยูกบัคําตอบของนักเรียน 
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บัตรใบงาน 
เร่ือง  การคิดหาปญหาหรือหัวขอเร่ือง โครงงาน 

สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม   
 
คําสั่ง      ใหนกัเรียนชวยกันศึกษาและรวบรวมตัวอยางโครงงานสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  
จากหนังสือ  วารสาร  อินเทอรเน็ต  หรือแหลงอื่น ๆ  จํานวน  2  เร่ือง   
   

ที่ หัวเร่ือง แหลงที่มา หมายเหต ุ
1. 
 
 
2. 
 
 
 

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

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

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

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

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

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

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

…………... 
………….. 
………….. 
…………... 
…………. 
…………... 
…………... 

………… 
………… 
…………. 
………….. 
…………. 
………… 
………….. 

 
 
2.  ใหนกัเรียนแตละกลุมสงตัวแทนออกมานําเสนอหวัขอเร่ืองโครงงานที่คนความาได 
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บัตรสรุป 
เร่ือง  การคิดหาปญหาหรือหัวขอเร่ือง โครงงาน 

                                                 สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม   
 
 

 การคิดหรือเลือกหัวขอเร่ืองเพื่อทําโครงงานสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  เกดิขึ้น
จากความสนใจของนักเรียนที่จะศึกษาโดยไดแนวคิดมาจากแหลงตาง ๆ   
หัวขอเร่ืองท่ีดี  ควรมีลักษณะดังนี ้

1. คิดจากปญหา  คําถาม  หรือส่ิงที่อยากรู 
2. มีความชัดเจน  เจาะจงหรือบงชัดวาจะศึกษาเรื่องใด 
3. มีความแปลกใหมที่แสดงถึงความคิดสรางสรรค 
4. เปนเรื่องที่มีคุณคา  ผลที่ไดจากการศึกษาเปนประโยชน 
5.   เปนเรื่องที่มีความรูความสามารถเหมาะสมที่จะทํา  คือ  นักเรียนมคีวามรู  และทกัษะ

เพียงพอ  มแีหลงความรูเพียงพอ  จัดหาวัสดุอุปกรณที่จาํเปนได  มีเวลาเพียงพอที่จะทาํ  มีอาจารยหรือ
ผูทรงคุณวุฒิรับเปนที่ปรึกษา  มคีวามปลอดภัย  และมีงบประมาณพยีงพอ 
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   แบบทดสอบชุดการเรียนรูแบบโครงงานชุดท่ี  2 
เร่ือง    การคิดหาปญหาหรือหัวขอเร่ืองโครงงาน 

  สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม   
 
คําชี้แจง   

  แบบทดสอบมีจํานวน  10 ขอ   10 คะแนน    เวลา  15  นาที 
 ใหนักเรียนทําเครื่องหมายกากบาท (× )  บนขอตัวเลือก ก ข ค  หรือ ง  ท่ีถูกตองท่ีสุดเพียง 1 ขอ 

 
1.  ขอใดไมใชหลักในการเลือกหัวขอทีด่ี     
        ก.  คิดจากปญหาหรือส่ิงที่อยากรู       
        ข.  มีความชัดเจน            
        ค.  เหมาะกับความสามารถของผูเรียน   
        ง.  เปนเรือ่งที่มีคนศึกษาไวแลว   
2. เพราะเหตุใดจึงตองมีการคิดหาหวัขอกอนทํา
โครงงาน   
        ก.  สะดวกในการทําโครงงาน 
        ข.  เพื่อเปนแนวทางในการทําโครงงาน 
        ค.  สะดวกในการเขียนรายงานโครงงาน 
        ง.  สะดวกในการนําเสนอโครงงาน 
3.  ขอใดคือประโยชนของการทําโครงงาน 
       ก.   อนรัุกษวัฒนธรรมทองถ่ิน       
       ข.   ฝกคิดเปนทําเปนแกปญหาเปน 
       ค.  ไดเลือกทําในเรื่องทีต่นสนใจ 
       ง.   ทุกขอที่กลาวมา                 

 

4.  ถาตองการศึกษาโครงงานเกี่ยวกับวัฒนธรรม
ไทยควรทําเปนโครงงานประเภทใด              

ก.  ทดลอง              
       ข.  สํารวจ                      
       ค.  ประดษิฐ   
       ง.   ทฤษฎี                    
5. ขอใดไมใชคุณลักษณะทีไ่ดจากการทํา
โครงงานคือขอใด        
     ก.  ความมีเหตุผล                          
     ข.  ความกตัญู                         
     ค.  ความสามัคคี                     
     ง.  ความรอบคอบ                   
6.  การเลือกหวัขอที่ดีมีความสําคัญตอการทํา
โครงงานอยางไร     
       ก.  คนหาคําตอบไดยาก 
       ข.  มีความเหมาะสมนาสนใจ            
       ค.  สามารถเรียนเกงทกุวชิา   
       ง.  สามารถทําไดทุกวยั   
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7. กิจกรรมโครงงานจะชวยฝกทักษะใดนอยที่สุด  
        ก.  ทักษะการสังเกต       
        ข.  ทักษะการคิดวิเคราะห           
        ค.  ทักษะกระบวนการกลุม            
        ง.  ทักษะความจํา             
8.  การตั้งชื่อหวัขอโครงงานควรตั้งอยางไร 
       ก.   ส้ัน  กะทัดรัด                  
       ข.   ส้ัน  นาสนใจ         
       ค.   สอดคลองกับเรื่องที่ศึกษา     
       ง.   นาสนใจและสอดคลองกับเนื้อหาเรื่องที่   
             ศึกษา   

 

9.  การคิดหวัขอโครงงานคิดไดจากขอใด               
ก.  โครงงานตัวอยาง       

       ข.  แหลงขอมูลในชุมชน             
       ค.  บุคคลในชุมชน   
       ง.   จากการเลียนแบบผูอ่ืน        
10. คุณลักษณะที่ไดจากการทําโครงงานคือขอใด   
       ก.  ความมีเหตุผล                          
       ข.  ความรอบคอบ                        
       ค.  ความรูจักวางแผนการทํางาน                     
       ง.  ไดทุกขอที่กลาวมา                   
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 



 54
 

 
 
 

 
 
 
 
 

เฉลยคําตอบแบบทดสอบชดุการเรียนรูแบบโครงงานชุดท่ี  2 
( สําหรับครู ) 

 1.   ข       2.   ข       3.  ค         4.    ข        5.   ก 
 6.   ข       7.   ง       8.  ง        9.    ข       10.   ง 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 
 

คูมือการใชชดุการเรียนรูแบบโครงงาน 
  กล ุ มสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 

ชั้นประถมศึกษาปท่ี  6 
 
 
 
 
 

เร่ือง 
ลักษณะวัฒนธรรมไทย 

 
 
 
 
 
 

กล ุ มสาระการเรียนรูสังคมศกึษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
เวลา  1  ชั่วโมง 
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คํานํา คํานํา 
  
  คูมือการใชชุดการเรียนรูแบบโครงงานชุดที่  3    เร่ือง  ลักษณะวัฒนธรรมไทย               
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2544    จัดทําขึ้นเพื่อประกอบการเรียนการสอน  
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม    ช้ันประถมศึกษาปที่  6   จํานวน             
20   ช่ัวโมง  ซ่ึงเปนเรื่องหนึง่ในชุดการเรียนรู  เร่ือง  วัฒนธรรม  ประเพณี  และภูมิปญญาไทย       
จํานวน  13   ชุด   

  คูมือการใชชุดการเรียนรูแบบโครงงานชุดที่  3    เร่ือง  ลักษณะวัฒนธรรมไทย               
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2544    จัดทําขึ้นเพื่อประกอบการเรียนการสอน  
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม    ช้ันประถมศึกษาปที่  6   จํานวน             
20   ช่ัวโมง  ซ่ึงเปนเรื่องหนึง่ในชุดการเรียนรู  เร่ือง  วัฒนธรรม  ประเพณี  และภูมิปญญาไทย       
จํานวน  13   ชุด   
 ผูจัดทาํหวังวาชุดการเรียนรูนี้คงเปนประโยชนแกครูผูสอนในการนําไปใชประกอบการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนไดเปนอยางดี 
 ผูจัดทาํหวังวาชุดการเรียนรูนี้คงเปนประโยชนแกครูผูสอนในการนําไปใชประกอบการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนไดเปนอยางดี 
  
          นางกัลยาณี  ศรีขาว             นางกัลยาณี  ศรีขาว   
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คูมือครู คูมือครู 
  
องคประกอบของคูมือครู  มีดังนี ้องคประกอบของคูมือครู  มีดังนี ้

1. คําชี้แจงสําหรับครู 1. คําชี้แจงสําหรับครู 
2. รายการอุปกรณในชดุการเรยีนรู 2. รายการอุปกรณในชดุการเรยีนรู 
3. แผนการจัดการเรียนรู  ประกอบดวย 3. แผนการจัดการเรียนรู  ประกอบดวย 

3.1 มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น 3.1 มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น 
3.2 สาระสําคัญ 3.2 สาระสําคัญ 
3.3 ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 3.3 ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
3.4 จุดประสงคการเรียนรู 3.4 จุดประสงคการเรียนรู 
3.5 สาระการเรียนรู 3.5 สาระการเรียนรู 
3.6 กิจกรรมการเรยีนรู 3.6 กิจกรรมการเรยีนรู 

3.6.1 ขั้นสรางความสนใจ 3.6.1 ขั้นสรางความสนใจ 
3.6.2 ขั้นสํารวจและคนหา     3.6.2 ขั้นสํารวจและคนหา     
3.6.3 ขั้นอภิปรายและลงขอสรุป 3.6.3 ขั้นอภิปรายและลงขอสรุป 
3.6.4 ขั้นขยายความรู 3.6.4 ขั้นขยายความรู 
3.6.5 ขั้นประเมินผล 3.6.5 ขั้นประเมินผล 

3.7 ส่ือการเรียนการสอน 3.7 ส่ือการเรียนการสอน 
3.8 การประเมินผล 3.8 การประเมินผล 
3.9 กิจกรรมเสนอแนะ 3.9 กิจกรรมเสนอแนะ 
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คําชี้แจงสาํหรับครู 
 

1. ครูผูสอนควรศึกษาชุดการเรียนรูกอนใชใหเขาใจ 
2. ครูผูสอนควรศึกษาคูมือในการใชชุดการเรียนรู 
3. ครูผูสอนควรตรวจวัสดุอุปกรณในชุดการเรียนรูวามีจํานวนครบตามที่ระบุไวหรือไม   
ถาไมครบหรือชํารุดจะไดปรับปรุงแกไข 
4. ครูผูสอนควรศึกษาเนื้อหาใหเขาใจทกุขั้นตอนการสอนอยางละเอียด 
5. การสอนแบงเปน  5  ขั้นตอน  คือ   

5.1  ขั้นสรางความสนใจ 
5.2  ขั้นสํารวจและคนหา     
5.3  ขั้นอภิปรายและลงขอสรุป 
5.4  ขั้นขยายความรู 
5.5  ขั้นประเมนิผล 

6. ขณะนกัเรียนปฏิบัติกิจกรรม  หากนกัเรียนมีปญหา  ครูควรใหคําปรึกษาและการ 
อภิปรายไมควรสงเสียงดัง  เพราะจะทําใหรบกวนกลุมอื่น 
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รายการอุปกรณในชดุการเรียนรู รายการอุปกรณในชดุการเรียนรู 
  

1. คูมือครู      จํานวน    1    ซอง 1. คูมือครู      จํานวน    1    ซอง 
2. ชุดการเรียนรูแบบโครงงาน   จํานวน    13    ชุด 2. ชุดการเรียนรูแบบโครงงาน   จํานวน    13    ชุด 

                      แตละชุดประกอบดวย                       แตละชุดประกอบดวย 
    2.1  บัตรคําสั่ง    จํานวน    1    ชุด     2.1  บัตรคําสั่ง    จํานวน    1    ชุด 
    2.2  บัตรเนื้อหา    จํานวน    1    ชุด     2.2  บัตรเนื้อหา    จํานวน    1    ชุด 
    2.3  บัตรคําถาม    จํานวน    1    ชุด     2.3  บัตรคําถาม    จํานวน    1    ชุด 
    2.4  บัตรคําตอบ    จํานวน    1    ชุด     2.4  บัตรคําตอบ    จํานวน    1    ชุด 
    2.5  บัตรเฉลย    จํานวน    1    ชุด     2.5  บัตรเฉลย    จํานวน    1    ชุด 
    2.6  บัตรใบงาน    จํานวน    1    ชุด     2.6  บัตรใบงาน    จํานวน    1    ชุด 
    2.7  บัตรสรุป                            จํานวน    1    ชุด     2.7  บัตรสรุป                            จํานวน    1    ชุด 

3. แผนผังการจัดชั้นเรียน    จํานวน    1    ชุด 3. แผนผังการจัดชั้นเรียน    จํานวน    1    ชุด 
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แผนผังการจัดชั้นเรียน 
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศกึษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม     ชั้นประถมศึกษาปท่ี  6 

 
 

         กระดานดํา 
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 กลุมที่  
 กลุมที่  
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แผนการจัดการเรียนรู 
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศกึษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม                                           ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 
แผนการจัดการเรียนรูท่ี  3  เร่ือง  ลักษณะวัฒนธรรมไทย                                            เวลา 1   ชั่วโมง                   
ทําการสอนวันท่ี…………..……….… เดือน …………………….….......……. พ.ศ.  ………………….. 
 

1. มาตรฐานการเรียนรูชวงชัน้ 
มาตรฐาน ส.2.1.3 เขาใจและปฏิบัติตนตามบรรทัดฐานและวัฒนธรรมในจังหวดั  ภาค  และประเทศ  
รวมทั้งตระหนักถึงความสําคัญในวัฒนธรรมของกลุมคนในสังคมที่มคีวามหลากหลายและยอมรบัใน
คุณคาซึ่งกันและกัน 
มาตรฐาน ส.4.2.2 เขาใจปจจยัที่มีผลตอการสรางสรรควัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมทองถ่ิน 
มาตรฐาน ส.5.2.4  มีทักษะในการศึกษาคนควาขอมูลขาวสารดานสิ่งแวดลอมจากแหลงความรูใน
ทองถ่ิน 
 
2.  สาระสําคัญ      
 วัฒนธรรม  คือ  ลักษณะที่แสดงถึงความเจริญงอกงามของคนในสังคมในดานการดาํเนินชวีิต
ที่สืบทอดกันมาชานาน  ซ่ึงวัฒนธรรมไทยในแตละทองถ่ินมีลักษณะที่คลายกันและแตกตางกันบาง
ขึ้นอยูกับปจจยัหลาย ๆ อยางซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา                
 
3. ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 

3.1  รูและเขาใจลักษณะวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมทองถ่ินโดยใชกิจกรรมการเรียนรูแบบ
โครงงานได   

3.2  อธิบายวฒันธรรมไทยและวัฒนธรรมทองถ่ินที่เปนเอกลักษณของประเทศได 
3.3  ใชทักษะการเรียนรูแบบโครงงานเพื่อวิเคราะหรูปแบบการจัดทําโครงงานที่เกี่ยวของกับ

วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมทองถ่ินได 
 
4.  จุดประสงคการเรียนรู 
 4.1  นักเรียนสามารถอธิบายลักษณะวัฒนธรรมไทยได                       
 4.2  นักเรียนสามารถบอกวัฒนธรรมไทยที่เปนเอกลักษณของประเทศได 
 4.3  นักเรียนสามารถวิเคราะหโครงงานไดถูกตอง 
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 4.4  นักเรียนมเีจตคติที่ดีตอวฒันธรรมไทย 

   4.5 นักเรียนเห็นความสําคญัในการอนุรักษวฒันธรรมไทย 
  

5.  สาระการเรียนรู 
 ลักษณะวัฒนธรรมไทย                                 
 
6. กิจกรรมการเรียนรู 
 6.1.  ขั้นสรางความสนใจ 

        6.1.1  นักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน  เร่ือง ลักษณะวัฒนธรรมไทย  จํานวน  10 ขอ  
10 คะแนน 

6.1.2  ครูแจงจดุประสงคการเรียนรูใหนักเรียนทราบ 
   6.1.3  ใหนกัเรียนรองเพลง  คนสอนลิง  ลิงสอนคน  พรอมปรบมือทําทาทางประกอบ 
จากนั้นรวมกนัสนทนาแลกเปลี่ยนความคดิเห็นเกีย่วกับความหมายและขอคิดที่ไดจากการรองเพลง  

 6.1.4  นักเรียนตัวแทนออกมาสาธิตการทักทายกนัของคนชนชาติตาง ๆ เชน  คนไทย
ทักทายกนัดวยการไหว  คนอังกฤษทักทายกันดวยการจบัมือ  แลวรวมกันสรุปวาการทักทายเปน
วัฒนธรรมอยางหนึ่งของชนชาติตาง ๆ  ซ่ึงการไหวนั้นถือวาเปนลักษณะวัฒนธรรมไทย 

6.1.5  ครูถามนักเรียนวาวัฒนธรรมที่แสดงความเปนเอกลักษณไทย  มีอะไรบาง 
 6.2   ขั้นสํารวจและคนหา     
   6.2.1  นักเรียนแตละกลุม (  กลุมเดิม  )  สงตัวแทนรับชุดการเรียนรูแบบโครงงาน  
ชุดที่ 3  เร่ือง  ลักษณะวัฒนธรรมไทย   แลวรวมกันวางแผนเพื่อทํากจิกรรมตามตามขั้นตอนตอไปนี้ 
   6.2.1.1  อานบัตรคําสั่ง  แลวปฏิบัติตาม 
   6.2.1.2  นักเรยีนรวมกันศึกษาความรูจากบัตรเนื้อหา  เร่ือง  ลักษณะวฒันธรรมไทย 
 6.3   ขั้นอภปิรายและลงขอสรุป     
   6.3.1   นักเรียนศึกษาทําความเขาใจหวัขอคําถามจากบัตรคําถาม 
   6.3.2   ตอบคําถามลงในกระดาษคําตอบของนักเรยีน 
   6.3.3   ตรวจคาํตอบจากบัตรเฉลย 
   6.3.4  นักเรียนรวมกันอภิปรายและสรุป ถายังไมเขาใจใหศึกษาจากบัตรสรุป 
   6.3.5  นักเรียนปฏิบัติตามคําสั่งในบัตรใบงาน 
            6.3.6  นักเรียนแตละคนสรุปองคความรู  เร่ือง   ลักษณะวัฒนธรรมไทยดวยตนเอง
โดยเขียนบันทกึลงในสมุดบนัทึกของตนเอง 
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 6.4   ขั้นขยายความรู      

 6.4.1  ใหนกัเรียนแตละกลุมออกไปนําเสนอผลการวิเคราะหโครงงาน  ที่ทําในบัตรใบ
งานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูและตอบขอซักถามจากกลุมอืน่ ๆ 

6.4.2  ครูผูสอนมอบหมายงานใหนักเรยีนแตละคนไปศกึษาคนควาเพิม่เติมในหองสมุด
หรืออินเทอรเน็ตที่หองเทคโนโลยีสารสนเทศโดยเขียนบันทึกลงในสมุดบันทึกของตนเอง 
 6.5   ขั้นประเมินผล      
        6.5.1   ครูผูสอนเปดโอกาสใหนักเรียนซักถามเกี่ยวกบัเรื่องที่ยังสงสัย 
      6.5.2   นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน เร่ือง  ลักษณะวัฒนธรรมไทย 
      6.5.3   ครูตรวจบัตรใบงานและแบบทดสอบของนักเรียนแลวรวมกนัเฉลยคําตอบที่
ถูกตอง  พรอมทั้งใหคะแนนในแบบบันทึกคะแนน 
 
7. สื่อและแหลงการเรียนรู 
 7.1  สื่อการเรียนรู 
  7.1.1  ชุดการเรียนรูแบบโครงงาน  ชุดที่  3 เร่ือง  ลักษณะวัฒนธรรมไทย  ประกอบดวย 
      7.1.1.1  บัตรคําสั่ง  

    7.1.1.2  บัตรเนื้อหา   
    7.1.1.3  บัตรสรุป 
 7.1.1.4  บัตรคําถาม 
 7.1.1.5  บัตรคําตอบสาํหรับนักเรียน 
 7.1.1.6  บัตรเฉลย 
 7.1.1.7  บัตรใบงาน 

  7.1.2   แบบทดสอบกอนและหลังเรียน  เร่ือง  ลักษณะวฒันธรรมไทย 
  7.1.3  แผนภูมเิพลง  คนสอนลิง  ลิงสอนคน 
 7.2  แหลงการเรียนรู 
   7.2.1  หองสมุดโรงเรียน 
   7.2.2  เครือขายอินเทอรเน็ตในหองเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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8. การวัดผลและการประเมินผล  
 8.1  วิธีการวัด 

8.1.1  การทดสอบ 
8.1.2  การสังเกตพฤติกรรมการเรียน 
8.1.3  การสังเกตการทํางานกลุม 
8.1.4  การสังเกตการนําเสนอผลงาน 

 8.2  เคร่ืองมือการวัดและประเมินผล 
  8.2.1  แบบทดสอบ 

8.2.2  แบบประเมินพฤตกิรรมการเรียน 
8.2.3  แบบประเมินการทํางานกลุม 
8.2.4  แบบสังเกตการนําเสนอผลงาน 

 8.3  เกณฑการวัดและประเมินผล 
8.3.1   การทดสอบ  ใชเกณฑการผานรอยละ  80 

  8.3.2  การสังเกตพฤติกรรมการเรียนผูเรียน ใชเกณฑการผานรอยละ  80 
      8.3.3  การสังเกตการทํางานกลุมของผูเรียน ใชเกณฑการผานรอยละ  80 

8.3.4  การสังเกตการนําเสนอผลงาน  ใชเกณฑการผานรอยละ  80 
 
9.  กิจกรรมเสนอแนะ 
 แนะนําใหนักเรียนศึกษาความรู  เร่ือง  ลักษณะวัฒนธรรมไทยเพิ่มเติม  ในหองสมุดหรือ
เครือขายอินเทอรเน็ตในหองเทคโนโลยีสารสนเทศโดยบนัทึกผลการศึกษาลงในสมดุบันทึก  เพื่อนํา
ความรูที่ไดมารวมกันอภิปรายในคราวตอไป 
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ชุดการเรียนรูแบบโครงงานกลุมสาระการเรียนรูสังคมศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
เร่ือง  ลักษณะวัฒนธรรมไทย 

 
 

บัตรคําสัง่ 
 
  
นักเรียนแตละกลุมดําเนินการตามขั้นตอนตอไปนี ้

1. อานบัตรคําสั่ง  แลวปฏิบัติตาม 
2. อานบัตรเนื้อหา  เร่ือง ลักษณะวัฒนธรรมไทย   
3. อานคําถามในบัตรคําถามแลวตอบคําถามลงในกระดาษคาํตอบ 
4. ตรวจคําตอบจากบัตรเฉลย 
5. นักเรียนรวมกนัอภิปราย  และสรุป  ถายังไมเขาใจใหศึกษาจาก 

   บัตรสรุป 
6. นักเรียนปฏิบัติตามคําสั่งในบัตรใบงาน 
 

 เมื่อประกอบกจิกรรมเรียบรอยแลว  ใหนกัเรียนเกบ็บัตรคําสั่ง  บัตรเนื้อหา 
บัตรสรุป  บัตรคําถาม  และเก็บสื่อการเรียนรูทุกอยางเขาซองใหเรียบรอย 
 
หมายเหตุ  :  หามหยิบเอกสารชิ้นใดชิ้นหนึ่งไป  ยกเวนบัตรคําตอบสําหรับนักเรยีน 
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บัตรเนื้อหา 
เร่ือง  ลักษณะวัฒนธรรมไทย   

 
ความหมายของวัฒนธรรม 
             วัฒนธรรม   หมายถึง  ลักษณะทีแ่สดงถึงความเจริญงอกงามของคนในสังคมในดานวิถี
ดําเนินชวีิต  ความคิด ความเชื่อ ภาษา การแตงกาย   การปรับตัว  ประเพณี และ พิธีกรรมตาง ๆ        
ซ่ึงยึดถือและปฏิบัติสืบทอดกันมาเปนเวลาชานาน              
ประเภทของวฒันธรรม 
วัฒนธรรมแบงออกเปน  2  ประเภท คือ 

 1.  วัฒนธรรมทางวตัถุ  ไดแก  วัตถุส่ิงของที่เกิดจากความคิดและการประดิษฐขึน้มาของ
มนุษย  เชน เครื่องมือ เครื่องใช เสื้อผา เครื่องประดับตกแตง จาน ชาม  พัดลม  โทรทัศน  โทรศัพท  
ยานพาหนะ เชน รถยนต  เครื่องบิน  เรือ  รถจักรยานยนต  เปนตน  นอกจากนี้ยังมส่ิีงกอสรางตาง ๆ 
เชน  ตึก  อาคาร  บานเรือน  โบสถ  วิหาร  สะพาน  ปราสาท  พระราชวัง  เปนตน 

 2.  วัฒนธรรมท่ีไมใชวัตถ ุ ไดแก  วัฒนธรรมที่เปนขนบธรรมเนียมประเพณีที่ปฏิบัติตอๆ กัน
มาและเปนทีย่อมรับวาดีงามเหมาะสมกับชมุชนหรือสังคม เชน จารีตประเพณ ี  ศาสนา ความเชื่อ 
ความสนใจ  ความรู  ความสามารถ  เปนตน 

ลักษณะของวฒันธรรมไทย 

           
1. เปนสิ่งที่ถายทอดไดโดยการเรียนรู   เกิดจากการอบรมสั่งสอนของพอ  แม  ครู  และประสบการณ
ตาง ๆ  ที่ไดรับจากการเปนสมาชิกของสังคม 
2. เปนวิถีชีวติ   ที่คนในชุมชนชวยวางกฎเกณฑใหคนเราดําเนินชวีิตอยางมีแบบแผน 
3. เปนสิ่งที่ไมหยุดนิ่ง  มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา 

 ดังนั้นวัฒนธรรมไทยในแตละทองถ่ิน  จึงมคีวามคลายคลึงและแตกตางกันไปขึ้นอยูกบัปจจัย
ตางๆ  และยังมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา  ทั้งนี้เปนเพราะมีการเปลี่ยนแปลงทางดานสังคม  
เศรษฐกจิ  การเมืองการปกครอง  และการดําเนินชวีิตของคนไทย 
1.  ประเทศไทยเปนประเทศที่มีวัฒนธรรมเกาแกสืบสานตอกันมาเปนเวลายาวนานมวีัฒนธรรมหลัก 
ที่ถือวา  เปนวฒันธรรมประจําชาติไทย  และแสดงใหเหน็ถึงความเปนไทย  ไดแกสถาบัน
พระมหากษัตริย เปนสถาบันที่คนไทยรกัและเทิดทนู  เปนศูนยรวมจติใจของชนชาวไทย ซ่ึงแสดงให
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เห็นถึงความเปนชาติไทย  ปจจุบันพระมหากษัตริยทรงอยูในตําแหนงประมุขผูทรงใชอํานาจอธิปไตย
แทนปวงชนชาวไทย  กลาวคือเปนสถาบันที่อยูในฐานะใหความชอบธรรมแกสถาบันการปกครองอื่น   
ดังจะเห็นไดจากพระราชกรณียกิจที่ทรงบาํเพ็ญเพื่อประโยชนของปวงชนชาวไทย  เชน ทรง
พระราชทานพระบรมราโชวาทแกประชาชน  ทรงเปนมิง่ขวัญของชาติ  ทรงทําใหราษฎรรูจักทํางาน
รวมกันในรูปสหกรณ  และทรงสงเคราะหประชาชนผูยากไร  
 

 
 
 
 

 
สถาบันพระมหากษัตริย 

 
2. ศาสนา  หมายถึงคําสั่งสอนที่เกิดจากความเชื่อถือและศรัทธาของมนุษย  มีหลักศีลธรรม  มีจุดหมาย
สูงสุดของชีวิต  ลักษณะความเปนศาสนา  คือ  เปนที่พึ่งทางใจ  และเปนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ 
โดยเฉพาะพระพุทธศาสนาถือเปนศาสนาประจําชาติไทย เพราะคนไทยสวนใหญและพระมหากษตัริย
ไทยทุกพระองคทรงนับถือพระพุทธศาสนา  และไดนําหลักธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธศาสนามา
ใชในการดําเนนิชีวิต  จึงกลาวไดวาพระพุทธศาสนามีความสําคัญและเปนรากฐานของวัฒนธรรมไทย
หลายประการ  เชน  ดานสังคมหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามีสวนชวยหลอหลอมพฤตกิรรมของ
คนในสังคม  จึงเกิดเปนประเพณี  พิธีกรรม   ความเชื่อดานศิลปวัฒนธรรมพระพุทธศาสนาเปนบอเกิด
ของศิลปะแขนงตาง ๆ  ทั้งทางสถาปตยกรรม  จิตกรรม   และประติมากรรม  เปนตน 

 
 
 
 
 
 

พระพุทธศาสนา 
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3. ภาษา  คนไทยมีภาษาและตัวอักษรไทย  โดยพอขุนรามคําแหงมหาราชแหงอาณาจกัรสุโขทัยทรง
ประดิษฐขึน้เมือ่ พ.ศ. 1826   ซ่ึงคนไทยใชภาษาไทยติดตอกันมานาน  และสรางความผูกพันตอกนั 
ปจจุบันวัฒนธรรมดานภาษาไดมีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย สังคม และทองถ่ิน จึงเกิดมีคําใหมๆ 
ทั้งภาษาพดู ภาษาเขียนมากขึ้น  แตก็คงภาษาไทยเดิมไว  ภาษาไทยจึงเปนสิ่งที่คนไทยควรภาคภูมิใจที่
มีอักษรประจําชาติและมีภาษาเปนของตนเอง 

 
 
 
 

 
ศิลาจารึกพอขุนรามคําแหงมหาราช 

4. ลักษณะนิสัยและมารยาท คนไทยมีกิริยามารยาทสุภาพเรียบรอย  รูจักเคารพแกผูที่ควรเคารพ  มี
ความออนนอมถอมตนเคารพผูใหญ  เอื้อเฟอเผ่ือแผ  มีเมตตากรุณา  มมีิตรไมตรีซ่ึงมีการแสดงออก
หลายวิธีในโอกาสตาง ๆ เชน การแสดงความเคารพพระมหากษัตริย  และพระบรมวงศานวุงศ  การ
กราบบิดามารดา  ครู  อาจารย  ตลอดจนการแสดงความเคารพคนที่เสมอกันคุณลักษณะเหลานี้ทําให
คนไทยผูกมิตรกับทุกคนไดงาย  และเปนวฒันธรรมที่มีอยูคูสังคมไทย 
 

 
 
 
 

 
   มารยาทไทย                                                                             อาหารไทย 

5. อาหารไทยและสมุนไพร  คนไทยสมัยกอนรูจักนําพืชและสัตวตาง ๆ ที่หาไดจากธรรมชาติมา
ประกอบอาหาร  เชน พืช  ผัก  กุง ฯลฯ  ซ่ึงเปนการประหยัดและปลอดสารพิษ  โดยการนําพืชที่มสีี 
มาสกัด  สีเขียวจากใบเตย  สีมวงจากดอกอญัชัน  แทนการใชสีจากสารเคมี  นําพืชที่มคีุณคามาปรงุ
เปนอาหารที่มรีสชาติอรอย  มีประโยชนตอรางกาย อาหารไทยจึงไดรับยกยองวาเปนอาหารเพื่อ
สุขภาพเพราะมีสมุนไพรผสมอยูดวย  มีคณุคาทางอาหารครบถวน  มีไขมันต่ํา  มีความประณีต        
ในการตกแตง  จัดวางใหสวยงาม  ทําใหเกดิวัฒนธรรมดานการจัดอาหารไทย 
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6. อาชีพเกษตรกรรม  คนไทยสวนใหญดาํเนินชวีิตโดยอาศัยความสมบูรณของพื้นดนิ  แมน้ํา
ลําคลองที่มีอยูทั่วไปดวยการประกอบอาชพีเกษตรกรรม โดยเฉพาะการทํานาซึ่งทํากันมากในภาค
กลาง  ซ่ึงเปนที่มาของวัฒนธรรมและประเพณหีลายประเภท เชน  การทํานาปลูกขาว ก็จะมพีิธีกรรม
ทุกขั้นตอนตั้งแตเร่ิมเพาะปลูกจนถึงเก็บเกีย่ว  ในปที่แลงหรือปที่ฝนขาดชวงจะทําพิธีแหนางแมว  
เพื่อขอใหเทวดาบันดาลใหฝนตกตามกําหนดเวลา  ในยามที่ขาวออกรวงกจ็ะมีพิธีทาํขวัญ  ขาวเพือ่
เรียกขวัญใหมาอยูกับตนขาว  จะไดออกรวงอยางบริบูรณ  ออนวอนแมโพสพใหบันดาลความสําเร็จ
ในการทํานา  เมื่อเกี่ยวขาวเสร็จนํามานวดในลานใหเมล็ดหลุดจากรวง  ก็มีการทําบุญลานขาวเพื่อ
เฉลิมฉลองผลผลิตที่ได  ขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไดคุมครองคน  สัตวเล้ียงและพืชพันธุจนไดรับผลดี    
เมื่อเล้ียงอาหารตอบแทนน้ําใจเพื่อนบานเกิดการรองเตนกํารําเคียวเพือ่ชวยผอนคลายความเหนด็
เหนื่อย เปนตน 

 
 
 
 
 
 

                    พิธีแรกนาขวัญ                                                                  พิธีสูขวัญขาว 
7. ประเพณไีทย ประเพณีเปนแนวทางปฏบิัติส่ิงที่แสดงถึงวิถีชีวิตของคนไทยที่เคยปฏิบัติ

สืบเนื่องกันมาตั้งแตบรรพบรุุษ  และไดสืบทอดกันมาจนถึงลูกหลาน  ที่เรียกกนัวาขนบธรรมเนียม
ประเพณนีั่นเอง  ประเพณไีทยมีมากมายตามวาระตางๆของชีวิตคนไทย เชน  ประเพณีการเกดิ 
ประเพณกีารบวช  ประเพณีการแตงงาน ประเพณีที่รวมกนัปฏิบัติในชุมชน  ประเพณทีี่มีขึ้นตาม
เทศกาลตาง ๆ  มักเปนประเพณีที่เกีย่วของกับศาสนา  การประกอบอาชีพและมีงานรืน่เริงเขามา
เกี่ยวของดวย  เชน  ประเพณวีันสงกรานต  ประเพณวีันลอยกระทง  ประเพณีวนัเขาพรรษา ประเพณี
ทอดกฐิน  เปนตน 
ความสําคัญของวัฒนธรรม 
 สังคมแตละสังคมจะมีวฒันธรรมและประเพณแีตกตางกนัไปเปนเอกลักษณของสังคมนั้น ๆ 
วัฒนธรรมและประเพณีไทยเปนสิ่งที่บรรพบุรุษไทยไดส่ังสมสืบทอดกันมานาน  เชน  การไหว  
ความสุภาพออนโยน  ความเอื้อเฟอเผ่ือแผ  การเคารพผูอาวุโส   การทําบุญตักบาตร  การลอยกระทง  
สงกรานต  เปนตน  วัฒนธรรมและประเพณีเหลานี้มีคณุคาตอเราและสังคมมากมาย 
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1. วัฒนธรรมทําใหมนษุยแตกตางจากสัตว เพราะวัฒนธรรมชวยกลอมเกลาจิตใจใหดงีาม 
ชวยใหมีการยบัยั้งชั่งใจไมใหแสดงพฤติกรรมที่ไมดี  ชวยเสริมสรางใหเกิดปญญาในทางสรางสรรค  
และทําใหสังคมเจริญกาวหนา 

2. วัฒนธรรมชวยยกฐานะความเปนอยูใหดีขึน้  ผูมีวัฒนธรรมสามารถเลือกการดําเนินชีวิต  
เชน  มีความขยันหมัน่เพยีรในการศึกษา  ทาํใหมีความรูด ี มรีายไดสูงและมีชีวิตความเปนอยูดีขึน้ 

3. วัฒนธรรมเปนสัญลักษณของชาติ  เปนเครื่องหมายแสดงเผาพันธุหรือเชื้อชาติโดยสังเกต
ไดจากวัฒนธรรม  การแตงกาย  ภาษา หรือประเพณ ี

4. วัฒนธรรมดํารงความเปนชาติใหคงอยู เชน ชาวมอญไดสูญเสียเอกราชแผนดินใหแกชาว
พมา   แตวฒันธรรมของชาวมอญยังคงอยูกับชาวมอญมาจนถึงปจจุบนั 

5. กําหนดบุคลิกภาพของบุคคลและสังคม  คนที่อยูใกลชิดกับวฒันธรรมของสังคมใดจะ
เรียนรูวัฒนธรรมของสังคมนั้นๆ 

6. ชวยประสานสังคมใหเปนหนึ่งเดยีว  คนที่มีวัฒนธรรมอยางเดยีวกันจะมีความรูสึกเปน
พวกเดียวกนั  เกิดความรกั  ความสามัคคี 

7. วัฒนธรรมเปนแนวทางในการดําเนนิชีวติ  ชวยใหสามารถปรับตัวและดํารงชีวิตอยูใน
สังคมไดอยางเปนสุข  โดยอาศัยบรรทัดฐานทางวัฒนธรรมที่กําหนดไว 

8. ชวยใหสังคมหรือประเทศชาติมีความเจรญิกาวหนา  สังคมที่มวีัฒนธรรมสูงสมาชิกของ
สังคมจะเปนผูมีความรู  มีคุณธรรมและจริยธรรม  ปฏิบัติตามระเบียบ  มีความคิดสรางสรรคและ
พัฒนาสังคมไปสูความเจริญ 

 
 
 
 
 
 

                การเซนไหวบรรพบุรุษ 
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เพลง  คนสอนลิง  ลิงสอนคน 
เนื้อรอง นิรันดร  โกไสยกานนท 

 
         ลิงเอยลิงกัง         ขึ้นพราวจนดัง         ลิงกงัเมืองไทย 
 เชื่อฟงคําสั่งสอน           ใหเลนละคร              เลนหนังได 
 ช่ือลุงสมพรยิ่งใหญ  ( ซํ้า )   เปนยอดคนใตในการสอนลิง 
  ไขเอย     ไขนุย       เพื่อนลิงอีกหลาย      เศราอาลัย 
 ครูรักมาจากจร      ขาดลุงสมพร       แลวใจหาย 
 โรงเรียนไมมคีรูใหญ  ( ซํ้า )  แลวจากนีไ้ปใครซีสอนลิง 
         คนเฒา    คนแกทานวาใหแลจําสอนใจ 
  ลิงซนอยูปาเขา      ยังยอมขดัเกลา      เปล่ียนนิสัย 
  เด็กซนไมฟงผูใหญ  ( ชํ้า )   สอนดีไมได      นาอายหมูลิง 
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ตัวอยางโครงงาน 
ชื่อโครงงาน         การเลี้ยงหนอนดวงดวยตนสาคู                            
ชื่อผูทําโครงงาน   1.  เด็กหญิงกชกร  แกวพูล   
    2.  เด็กหญิงทกัษะพร  ปรีชา  
    3.  เด็กหญิงอญัชลิกา  ดวงสุวรรณ 
อาจารยท่ีปรึกษา      1.  อาจารยกัลยาณี   ศรีขาว     
    2.  อาจารยราตรี       ปรีชา    
โรงเรียน                  เทศบาลบานคูหาสวรรค    
ปการศึกษา             2545 
บทคัดยอ  
 จากการที่กลุมผูทําโครงงานไดทําการศึกษาภูมปิญญาทองถ่ิน  จากนั้นไดทําการเพาะเลี้ยง
หนอนดวงดวยตนสาคู  พบวาตนสาคูเปนอาหารที่หนอนดวงชอบและทําใหหนอนดวงเจริญเติบโต
ไดดีนอกจากนั้นผูทําโครงงานไดทําการศกึษาเกีย่วกับการเจริญเติบโตของหนอนดวง  ตั้งแตระยะ
วางไขเปนตวัออน  โตเต็มวยั  แลวจึงเก็บหนอนดวงในระยะนี้ไปรับประทาน  และไดเผยแพรผลงาน
ที่ไดศึกษาแกผูสนใจ  หลังจากนั้นไดทําการศึกษาเกีย่วกบัวงจรชีวิตระยะเขารังเปนดกัแด  และเติบโต
เปนพอพันธุ  แมพันธุ  ซ่ึงเรียกวาแมลงปกแข็งหรือแมลงหวัง  ซ่ึงนอกจากไดรับความรูแลว  กลุมผูทํา
โครงงานยังไดหนอนดวงไวรับประทานเปนอาหาร  และทําใหมีรายไดจากการทําโครงงานครั้งนี้ดวย                            
 ท่ีมาและความสําคัญของโครงงาน  
     เนื่องจากบริเวณหลังบานของสมาชิกกลุมผูทําโครงงานมีตนสาคูหลายตน  ซ่ึงตนสาคูนี้จะ
นํามาทําเปนแปงลักษณะเหมือนแปงขาวเจา  และขาวเหนียว  แปงนีเ้รียกวา  แปงสาคู  สามารถนํามา
ทําขนมไดนอกจากนํามาทําขนมแลวที่ตนสาคูจะมีดวงมาวางไขและกนิตนสาคูที่ลมหรือตายแลว
ระยะตอมาเมือ่หนอนดวงในตนสาคูโต  ก็ผาตนสาคู  และจับตัวหนอนดวงมาปรุงกนิเปนอาหารซึง่มี
รสอรอยมาก  แตบางตนก็มหีนอนดวงนอย  และบางตนไมมีเลย  ถาเราตัดตนสาคูทิ้งก็ก็จะเสียตนสาคู
ไปปจจุบันหนอนดวงสาคูจะหายากมากทางกลุมผูจัดทําโครงงานจึงอยากรูวิธีการเพาะเลี้ยงหนอนดวง
ดวยตนสาควูามีขั้นตอนอยางไร  จะไดนําหนอนดวงไปประกอบอาหาร  ซ่ึงมีคุณคาทางโภชนาการ
มาก 
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สมมุติฐาน  
การเลี้ยงหนอนดวงดวยตนสาคูจะไดจาํนวนหนอนดวงมากกวาการปลอยใหอยูเองตามธรรมชาติ 
วัตถุประสงค                             
1.  เพื่อศึกษาวธีิเล้ียงหนอนดวง        
2.  เพื่อศึกษาลกัษณะและระยะเวลาการเจรญิเติบโตของหนอนดวง 
3.  เพื่อใชเวลาวางใหเกดิประโยชน                       
วิธีการดําเนินการ 

1.  ศึกษาภูมิปญญาชาวบานของนางปรียาภรณ  เกตุชู 
2.  เตรียมสถานที่ที่มีแสงแดดสอง 
3.  เตรียมตนสาคูโดยตัดเปนทอนๆยาวประมาณ  50  เซนตเิมตร 
 4.  เรียงตนสาคู  เรียงคูกันแตละแถวหางกนัประมาณพอเดินไดใหถูกแสงแดดบางและควรอยูใกล
ตนไมใหญ 
5.  ใชขวานเจาะบริเวณดานบนทอนสาคูใหเปนสะเก็ด  8-9  ที่  เพื่อใหมีน้ําขัง 
6.  เอาเศษตนสาคูที่ผานการเลี้ยงมาแลวผสมกับขี้ดวง  เอามาพอกไวดานบนเพื่อใหเกิดกลิ่นเปรีย้ว  
แมลงหวังหรือแมลงปกแข็งจะชอบ 
7.  ปลอยพอพนัธุ  แมพันธุ  ใชปกไมมะพราวปดทับ 
8.  ทําการศึกษา  สังเกต  และจดบันทึก 
ผลจากการศึกษา 
หลังจากทางกลุมผูทําโครงงานไดทําการเลีย้งหนอนดวงดวยตนสาคูเสร็จแลว ไดความรูจาก
การศึกษาดังนี ้

1.  หนอนดวงชอบอาศัยอยูกบัตนสาคู  เนื่องจากตนสาคูเปนแปงที่เปนอาหารที่หนอนดวงชอบ 
2.  การเลี้ยงจะไดผลดีกวาการอยูเองตามธรรมชาติ  เพราะตองควบคุมดแูลความชื้น  เชน  ตองรดน้ํา
ทุกวันเพื่อใหทอนสาคูเปอยยุยเร็ว  ตัวออนจะไดกนิใหงายขึ้น  ทําใหหนอนโตเรว็ไดปริมาณหนอน
มากขึ้น 
3.  ทําใหทราบวงจรชีวิตหนอนดวงตั้งแตเร่ิมระยะวางไขใชเวลา  1  สัปดาห  แตกเปนตัวออนโตเต็ม
วัยใชเวลา  40-50  วัน  หนอนดวงที่โตเต็มที่พรอมจะเก็บผลผลิตนํามารับประทานและจําหนายไดหาก
ปลอยทิ้งไวไมเก็บผลผลิตดวงจะเขาดกัแดและใชเวลา  2  สัปดาหก็จะออกจากดกัแดกลายเปน        
พอพันธุ  แมพนัธุตอไปตามวัฏจักรวงจรชวีิต 
4.  ทําใหทราบวิธีการเก็บรักษาหนอนดวงขนาดโตเต็มวัยดวยการใสเศษสาคูที่เหลืออยูใหหนอนดวง
กินตอไป  หนอนดวงก็จะไมตายและไมเปนดักแด  แตตองเก็บหนอนดวงใสภาชนะ  เชน  กะละมงั 
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5.  ทําใหทราบวิธีการเก็บหนอนดวง  โดยสังเกตจากระยะ  คือ  40 - 50  วัน  สังเกตจากการเปดดู
หนอนดวงเมื่อโตเต็มวัยจะขึน้มาอยูดานบน  ตัวหนอนจะมีสีเหลืองหรือสีน้ําตาล  หรือโดยวิธีการเคาะ
จะมีเสียงดัง  ปุ  ปุ  จากนั้นก็เก็บหนอนดวงมากินได 
6.  ทําใหทราบวิธีการปรุงอาหารจากหนอนดวง  เชน  ตมใหสุกเติมเกลือเล็กนอย  ผัดกับน้ําปลาขาว
ผัดหนอนดวง  และอื่น ๆ 
7.  ศัตรูของหนอนดวง  คือ  มด  คางคก  อ่ึงอาง 
8.  หามใชยาฆาแมลงเพราะจะเกดิอันตรายได 
9.  เศษตนสาคทูี่มีขี้ดวงปนอยูสามารถนําไปใชที่โรงเรียนเปนปุยไดดี  ทําใหตนไมงอกงาม 
การขยายผลทางการศึกษา 
 การขยายผลแบงเปน  3  ระยะ 

1.  ศึกษาจากระยะปลอยพอพันธุ  แมพันธุ  จนตัวออนเตบิโตเต็มวัย  กน็ําโครงงานไปเผยแพรแก
เพื่อน ๆ และผูสนใจ 
2.  ศึกษาเพิ่มเติมดานวงจรชวีิต  โดยเวนตวัหนอนดวงทีโ่ตเต็มวัยไวในตนสาคูใหเขาสูระยะดักแด   
จนเติบโตเปนพอพันธุ  แมพนัธุ 
3.  ระยะขยายโครงงานเลี้ยงหนอนดวงตอไปอยางตอเนือ่ง  เพื่อไวเปนอาหารและนาํมูลของดวงไขไป
ใชเปนปุยในสวนและใชในแปลงเกษตรของโรงเรียน 
 สรุปผลจากการเลี้ยงหนอนดวงดวยตนสาคู  ไดรับผลดงันี้ 

1.  หนอนดวงที่ไดจะไดจํานวนมากขึน้ซึ่งไดผลมากกวาการอยูตามธรรมชาติ  ซ่ึงไดผลไมแนนอน  
เมื่อนําไปชั่งจะไดประมาณทอนละ  1  กิโลกรัม 
2.  หนอนดวงที่เล้ียงดวยตนสาคูจะมีกล่ินหอมของตนสาคู  จึงทําใหมรีสชาติหอมอรอย  
3.  มีคุณคาทางอาหารสูง 
4.  ทําใหเกิดรายไดแกผูทําโครงงาน 
ประโยชนท่ีเกิดขึ้นจากการทาํโครงงาน  

1.  ไดฝกการสงัเกตตาง ๆ รอบ ๆ ตัว 
2.  ไดใชเวลาวางใหเกิดประโยชน 
3.  ไดความรูจากการทําโครงงาน 
4.  ทําใหมีรายไดเสริมใหกับครอบครัว 
โครงงานการเลี้ยงหนอนดวงดวยตนสาคสูามารถบูรณาการความรูกับวิชา 
1.  วิทยาศาสตร 

-  วงจรชวีิตแมลง 
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2.  การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

-  การนํามูลหนอนดวงทําเปนปุย 
-  การประกอบอาหาร 

ขอเสนอแนะ 
1.  คร้ังตอไปควรศึกษาการเลี้ยงหนอนดวงดวยตนมะพราว  หรือตนลานบาง 
2.  คร้ังตอไปควรคิดสูตรอาหารสําเร็จรูปบาง 
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ตัวอยางการวิเคราะหโครงงาน 
 

ชื่อโครงงาน         การเลี้ยงหนอนดวงดวยตนสาคู                            
ชื่อผูทําโครงงาน  1.  เด็กหญิงกชกร  แกวพูล   
    2.  เด็กหญิงทกัษะพร  ปรีชา  
    3.  เด็กหญิงอญัชลิกา  ดวงสุวรรณ 
โรงเรียน                  เทศบาลบานคูหาสวรรค    
เหตุจูงใจที่ทําใหผูทําโครงงานเลือกทําโครงงานนี้คือ  
     เนื่องจากบริเวณหลังบานของสมาชิกกลุมผูทําโครงงานมีตนสาคูหลายตน  ซ่ึงตนสาคูนี้จะ
นํามาทําเปนแปงลักษณะเหมือนแปงขาวเจา  และขาวเหนียว  แปงนีเ้รียกวา  แปงสาคู    สามารถนํามา
ทําขนมไดนอกจากนํามาทําขนมแลวที่ตนสาคูจะมีดวงมาวางไขและกนิตนสาคูที่ลมหรือตายแลว
ระยะตอมาเมือ่หนอนดวงในตนสาคูโต  ก็ผาตนสาคู  และจับตัวหนอนดวงมาปรุงกนิเปนอาหารซึง่มี
รสอรอยมาก  แตบางตนก็มหีนอนดวงนอย  และบางตนไมมีเลย  ถาเราตัดตนสาคูทิ้งก็ก็จะเสียตนสาคู
ไปปจจุบันหนอนดวงสาคูจะหายากมากทางกลุมผูจัดทําโครงงานจึงอยากรูวิธีการเพาะเลี้ยงหนอนดวง
ดวยตนสาคูวามีขั้นตอนอยางไร  จะไดนําหนอนดวงไปประกอบอาหารซึ่งมีคุณคาทางโภชนาการมาก  
โดยสรุปโครงงานนี้ทําขึ้นเพือ่ตอบขอสงสยั  ปญหา  หรือคําถามใด  หรือมีจุดมุงหมายใด 

1. ศึกษาวิธีเล้ียงหนอนดวง        
2. ศึกษาลักษณะและระยะเวลาการเจริญเติบโตของหนอนดวง 
3. เพื่อใชเวลาวางใหเกิดประโยชน                       

วิธีการศึกษา 
1. ศึกษาภมิูปญญาชาวบานของนางปรียาภรณ  เกตุชู 
2. เตรียมสถานที่ที่มีแสงแดดสอง 
3. เตรียมตนสาคโูดยตัดเปนทอนๆยาวประมาณ  50  เซนติเมตร 
4. เรียงตนสาคู  เรียงคูกันแตละแถวหางกันประมาณพอเดินไดใหถูกแสงแดดบางและควรอยู
ใกลตนไมใหญ 
5. ใชขวานเจาะบริเวณดานบนทอนสาคุใหเปนสะเกด็  8 - 9  ที่  เพื่อใหมนี้าํขัง 
6. เอาเศษตนสาคทูี่ผานการเลี้ยงมาแลวผสมกบัขี้ดวง  เอามาพอกไวไดบนเพื่อใหเกิดกลิน่
เปรี้ยว  แมลงหวังหรือแมลงปกแข็งจะชอบ 
7. ปลอยพอพันธุ  แมพันธุ  ใชปกไมมะพราวปดทับ 
8. ทําการศึกษา  สังเกต  และจดบันทึก 
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สรุปผลการศึกษา 

1. หนอนดวงที่ไดจะไดจํานวนมากขึ้นซึ่งไดผลมากกวาการอยูตามธรรมชาติ  ซ่ึงไดผลไม
แนนอน  เมื่อนําไปชั่งจะไดประมาณทอนละ  1  กิโลกรัม 
2. หนอนดวงที่เล้ียงดวยตนสาคูจะมีกล่ินหอมของตนสาคู  จึงทําใหมีรสชาติหอมอรอย  
3. มีคุณคาทางอาหารสูง 
4. ทําใหเกิดรายไดแกผูทําโครงงาน 

จากการวิเคราะหนักเรียนมีแนวคิดท่ีจะศึกษาเพิ่มเติมดานใดบาง 
          1.   คร้ังตอไปควรศึกษาการเลี้ยงหนอนดวงดวยตนมะพราว  หรือตนลานบาง 
          2.   คร้ังตอไปควรคิดสูตรอาหารสําเร็จรูปบาง 
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บัตรคําถาม 
เร่ือง    ลักษณะวัฒนธรรมไทย 

 
ใหนักเรียนตอบคําถามตอไปนี้ 
 
1.  จงอธิบายความหมายของคําวาลักษณะวฒันธรรมไทย 
2.  ใหนกัเรียนบอกวัฒนธรรมประจําชาติทีแ่สดงใหเห็นถึงความเปนไทย 
3.  วัฒนธรรมมีกี่ประเภท  อะไรบาง  
4.  ศาสนามีสวนทําใหเกดิผลงานทางวัฒนธรรมอยางไร 
5.  นักเรียนคิดวาถาคนไทยไมมีวัฒนธรรมประจําชาติจะเปนอยางไร 
6.  นักเรียนคิดวาวัฒนธรรมมีคุณคาหรือไม  เพราะเหตุใด   
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บัตรคําตอบ 
เร่ือง  ลักษณะวัฒนธรรมไทย 

 
 

ช่ือกลุม……………………………………………………….. 
สมาชิก 1………………………………………………  2………………………………………….. 
             3……………………………………………...   4…………………………………………..                               
             5……………………………………………...   6………………………………………….. 
 
1. จงอธิบายความหมายของคําวาลักษณะวฒันธรรมไทย 
 ….……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………... 
2.  ใหนกัเรียนบอกวัฒนธรรมประจําชาติทีแ่สดงใหเห็นถึงความเปนไทย 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
3. วัฒนธรรมมีกี่ประเภท  อะไรบาง 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….……………
……………………………………………………………………………………………  …………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… …………... 
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4.  ศาสนามีสวนทําใหเกดิผลงานทางวัฒนธรรมอยางไร 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
5.  นักเรียนคิดวาถาคนไทยไมมีวัฒนธรรมประจําชาติจะเปนอยางไร 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
6.  นักเรียนคิดวาวัฒนธรรมมีคุณคาหรือไม  เพราะเหตุใด   
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
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บัตรเฉลย 
เร่ือง  ลักษณะวัฒนธรรมไทย  

 
1.  จงอธิบายความหมายของคําวาลักษณะวฒันธรรมไทย 
     ตอบ    ความหมายของวฒันธรรมมีหลายอยาง เชน ขนบธรรมเนียมประเพณี ส่ิงทีด่ีงาม ส่ิงที่ไดรับ
การปรุงแตงใหดีแลว หรือส่ิงที่ไดรับการยอมรับและยกยองมาเปนเวลานานแลว เชน คานิยม ความ
คิดเห็น ความเชื่อ วิทยาการตาง ๆ เปนตน 
2.  ใหนกัเรียนบอกวัฒนธรรมประจําชาติไทยที่แสดงใหเห็นถึงความเปนไทย 
    ตอบ  1. สถาบันพระมหากษัตริย  

2. ศาสนา  
3. ภาษา  
4. ลักษณะนิสัยและมารยาท  
5. อาหารไทยและ 
6. อาชีพเกษตรกรรม  
7. ประเพณไีทย  

3.  วัฒนธรรมมีกี่ประเภท  อะไรบาง  
    ตอบ  วัฒนธรรมมี  2  ประเภท  คือ  วัฒนธรรมทางวัตถุและวัฒนธรรมที่ไมใชวัตถุ 
4.  ศาสนามีสวนทําใหเกดิผลงานทางวัฒนธรรมอยางไร 
     ตอบ  ศาสนา  หมายถึงคําสั่งสอนที่เกิดจากความเชื่อถือและศรัทธาของมนุษย  มหีลักศีลธรรม  มี
จุดหมายสูงสุดของชีวิต  ลักษณะความเปนศาสนา  คือ  เปนที่พึ่งทางใจ  และเปนเครื่องยึดเหนี่ยวจติใจ 
โดยเฉพาะพระพุทธศาสนาถือเปนศาสนาประจําชาติไทย เพราะคนไทยสวนใหญและพระมหากษตัริย
ไทยทุกพระองคทรงนับถือพระพุทธศาสนา  และไดนําหลักธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธศาสนามา
ใชในการดําเนนิชีวิต  จึงกลาวไดวาพระพุทธศาสนามีความสําคัญและเปนรากฐานของวัฒนธรรมไทย
หลายประการ  เชน  ดานสังคมหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามีสวนชวยหลอหลอมพฤติกรรมของ
คนในสังคม  จึงเกิดเปนประเพณี  พิธีกรรม   ความเชื่อดานศิลปวัฒนธรรมพระพุทธศาสนาเปนบอเกิด
ของศิลปะแขนงตาง ๆ  ทั้งทางสถาปตยกรรม  จิตกรรม   และประติมากรรม  เปนตน 
5.  นักเรียนคิดวาถาคนไทยไมมีวัฒนธรรมประจําชาติจะเปนอยางไร 
    ตอบ  ขึ้นอยูกับคําตอบของนักเรียน 
 
 

 



 82
 
6.  นักเรียนคิดวาวัฒนธรรมมีคุณคาหรือไม  เพราะเหตุใด   
      ตอบ  มีเพราะ 

1.  วัฒนธรรมทําใหมนษุยแตกตางจากสัตว  
2.  วัฒนธรรมชวยยกฐานะความเปนอยูใหดี 
3.  วัฒนธรรมเปนสัญลักษณของชาติ   
4.  วัฒนธรรมดํารงความเปนชาติใหคงอยู  
5.  กําหนดบุคลิกภาพของบคุคลและสังคม   
6.  ชวยประสานสังคมใหเปนหนึ่งเดียว   
7.  วัฒนธรรมเปนแนวทางในการดําเนินชวีิต   
8.  ชวยใหสังคมหรือประเทศชาติมีความเจริญกาวหนา   
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บัตรใบงาน 
เร่ือง ลักษณะวัฒนธรรมไทย 

 
คําสั่ง  ใหนกัเรียนชวยกนัศกึษาโครงงาน  กลุมละ  1  เร่ือง  จากโครงงานที่นักเรยีนรวบรวมมาหรือ
จากตัวอยางโครงงานในบัตรเนื้อหาแลวศกึษาตวัอยางการวิเคราะหโครงงาน  จากนัน้รวมกนัวิเคราะห
โครงงานในแบบที่กําหนดใหพรอมทั้งสงตัวแทนออกมานําเสนอผลการวิเคราะหโครงงานของกลุม
ตนเองหนาชัน้เรียน 
   

แบบวิเคราะหโครงงาน 
ชื่อโครงงาน        ..................................................................................................................................... 
ชื่อผูทําโครงงาน  ................................................................................................................................... 
                            .....................................................................................................................................
                            ..................................................................................................................................... 
โรงเรียน             ..................................................................................................................................... 
เหตุจูงใจที่ทําใหผูทําโครงงานเลือกทําโครงงานนี้คือ  
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................
โดยสรุปโครงงานนี้ทําขึ้นเพือ่ตอบขอสงสยั  ปญหา  หรือคําถามใด  หรือมีจุดมุงหมายใด
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................. 
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วิธีการศึกษา
................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
สรุปผลการศึกษา 
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
จากการวิเคราะหนักเรียนมีแนวคิดท่ีจะศึกษาเพิ่มเติมเพื่อจัดทําโครงงานเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยดาน
ใดบาง 
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 

 
ผูวิเคราะหโครงงาน (  ชื่อกลุม......................................................................) 
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บัตรสรุป 
เร่ือง ลักษณะวัฒนธรรมไทย 

 
ความหมายของวัฒนธรรม 
             วัฒนธรรม  หมายถึง  ลักษณะที่แสดงถึงความเจริญงอกงามของคนในสังคมในดานวิถีดําเนิน
ชีวิต  ความคิด ความเชื่อ ภาษา การแตงกาย   การปรับตวั  ประเพณี และ พิธีกรรมตาง ๆ    ซ่ึงยึดถือ
และปฏิบัติสืบทอดกันมาเปนเวลาชานาน              
ประเภทของวฒันธรรม 
  วัฒนธรรม  แบงออกเปน 2 ประเภท คือ 

 1.  วัฒนธรรมทางวัตถุ   
 2.  วัฒนธรรมที่ไมใชวัตถุ   
ลักษณะของวฒันธรรมไทย 

           
1.  เปนสิ่งที่ถายทอดไดโดยการเรียนรู   เกิดจากการอบรมสั่งสอนของพอ  แม  ครู  และประสบการณ
ตาง ๆ  ที่ไดรับจากการเปนสมาชิกของสังคม 
2.  เปนวิถีชีวติ   ที่คนในชุมชนชวยวางกฎเกณฑใหคนเราดําเนินชวีิตอยางมีแบบแผน 
3.  เปนสิ่งที่ไมหยุดนิ่ง  มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา 

 ดังนั้นวัฒนธรรมไทยในแตละทองถ่ิน  จึงมคีวามคลายคลึงและแตกตางกันไปขึ้นอยูกบัปจจัย
ตาง ๆ  และยังมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา  ทั้งนี้เปนเพราะมีการเปลี่ยนแปลงทางดานสังคม  
เศรษฐกิจ  การเมืองการปกครอง  และการดําเนินชวีิตของคนไทย 
             ประเทศไทยเปนประเทศที่มีวัฒนธรรมเกาแกสืบสานตอกันมาเปนเวลายาวนานมวีัฒนธรรม
หลักที่ถือวา  เปนวัฒนธรรมประจําชาติไทย  และแสดงใหเห็นถึงความเปนไทย  ไดแก 
1.  สถาบันพระมหากษัตริย  
2.  ศาสนา   
3.  ภาษา   
4.  ลักษณะนสัิยและมารยาท  
5.  อาหารไทยและสมุนไพร   
6.  อาชีพเกษตรกรรม   
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7. ประเพณี  
ความสําคัญของวัฒนธรรม 
 สังคมแตละสังคมจะมีวฒันธรรมและประเพณแีตกตางกนัไปเปนเอกลักษณของสังคมนั้น ๆ 
วัฒนธรรมและประเพณีไทยเปนสิ่งที่บรรพบุรุษไทยไดส่ังสมสืบทอดกันมานาน  เชน การไหว  ความ
สุภาพออนโยน  ความเอื้อเฟอเผ่ือแผ  การเคารพผูอาวุโส   การทําบุญตักบาตร  การลอยกระทง  
สงกรานต  เปนตน  วัฒนธรรมและประเพณีเหลานี้มีคณุคาตอเราและสังคมมากมาย 

1. วัฒนธรรมทําใหมนษุยแตกตางจากสัตว  
2. วัฒนธรรมชวยยกฐานะความเปนอยูใหดีขึน้   
3. วัฒนธรรมเปนสัญลักษณของชาติ   
4. วัฒนธรรมดํารงความเปนชาติใหคงอยู  
5. กําหนดบุคลิกภาพของบุคคลและสังคม   
6. ชวยประสานสังคมใหเปนหนึ่งเดยีว   
7. วัฒนธรรมเปนแนวทางในการดําเนนิชีวติ   
8. ชวยใหสังคมหรือประเทศชาติมีความเจรญิกาวหนา   
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แบบทดสอบชดุการเรียนรูแบบโครงงานชดุท่ี  3 
เร่ือง    ลักษณะวัฒนธรรมไทย 

 
คําชี้แจง   

  แบบทดสอบมีจํานวน  10  ขอ   10  คะแนน    เวลา  15  นาที 
 ใหนักเรียนทําเครื่องหมายกากบาท (× )  บนขอตัวเลือก ก ข ค  หรือ ง  ท่ีถูกตองท่ีสุดเพียง 1 ขอ 

 
1.  ขอใดไมใชลักษณะวัฒนธรรมของคนไทย  
        ก.  การไหว                 
        ข.  การกราบเบญจางคประดิษฐ 
        ค.  การจับมือทักทาย                
        ง.  การเคารพแบบถอนสายบัว                 
2.  การวิเคราะหโครงงานมีความสําคัญอยางไร      
        ก.  ชวยใหโครงงานนาสนใจ 
        ข.  ชวยใหเกิดแนวคิดที่จะทําโครงงาน 
        ค.  ชวยใหเรียนรูรูปแบบการจัดทําโครงงาน 
        ง.   ถูกทุกขอ  
3.  ขอใดกลาวผิด                     
       ก.  วัฒนธรรมเปนเรื่องความเชื่อ 
       ข.   วัฒนธรรมเปนเรื่องการปรับตัว 
       ค.  วัฒนธรรมเปนเรื่องเฉพาะบุคคล 
       ง.   วัฒนธรรมเปนเรื่องการดําเนนิชีวติ 

 

4.  การยืนตรงเมื่อไดยนิเพลงชาติเปนวัฒนธรรม
ดานใด           

ก.  ความเปนชาติไทย               
       ข.  มารยาทไทย          
       ค.  พระพทุธศาสนา             
       ง.   พระมหากษัตริย   
5. หนาที่ในการอนุรักษวัฒนธรรมไทยคือขอใด     
     ก.  รัฐบาล                          
     ข.  กระทรวงวัฒนธรรม              
     ค.  สภาวัฒนธรรม              
     ง.  คนไทยทุกคน                   
6.  ขอใดไมเก่ียวของกับวัฒนธรรมของคนไทย  
        ก.  การเจริญงอกงามของคนในสังคม  
        ข.  ส่ิงที่ปฏิบัติมาชานาน       
        ค.  ส่ิงที่มนุษยพึ่งคนพบ               
        ง.  เปนวถีิชีวิตความเชือ่                     
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7.  วัฒนธรรมทางภาษาของไทยเกดิขึ้นในสมัยใด   
        ก.  สุโขทัย              
        ข.  กรุงศรีอยุธยา               
        ค.  ธนบุรี                         
        ง.   รัตนโกสินทร 
8.  ปจจัยที่ทําใหวัฒนธรรมไทยในแตละทองถ่ิน
แตกตางกันคือขอใด 
       ก.  การเปลี่ยนแปลงของคนสังคม 
       ข.  การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ 
       ค.  การเปลี่ยนแปลงการเมืองการปกครอง

ของคนสังคม 
       ง.   ถูกทุกขอ    

 

9.  ขอใดไมใชวัฒนธรรมทางวัตถุ                       
 ก.  รถยนต          

       ข.  ศาสนา              
       ค.  เครื่องบิน                 
       ง.   ปราสาท        
10. วัฒนธรรมไทยที่เปนที่รูจกักันทัว่โลกคอืขอ
ใด 
     ก.  การกราบ                        
     ข.  การหอมแกม                   
     ค.  การจับมือ                 
     ง.  การไหว                      
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เฉลยคําตอบแบบทดสอบชดุการเรียนรูแบบโครงงานชุดท่ี  3 
( สําหรับครู ) 

 1.   ค      2.   ง       3.  ค        4.    ก        5.   ง   
 6.   ค      7.   ก       8.  ง       9.    ข        10.   ง   
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 



 
 
 

คูมือการใชชดุการเรียนรูแบบโครงงาน 
  กล ุ มสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 

ชั้นประถมศึกษาปท่ี  6 
 
 
 
 
 
 

เร่ือง 
วัฒนธรรมภาคตาง ๆ ของไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 

กล ุ มสาระการเรียนรูสังคมศกึษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
เวลา  1  ชั่วโมง 
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คํานํา คํานํา 

  
  คูมือการใชชุดการเรียนรูแบบโครงงานชุดที่  4  เร่ือง  วัฒนธรรมภาคตาง ๆ ของไทย                  
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2544    จัดทําขึ้นเพื่อประกอบการเรียนการสอน  
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม    ช้ันประถมศึกษาปที่  6   จํานวน             
20   ช่ัวโมง  ซ่ึงเปนเรื่องหนึง่ในชุดการเรียนรู  เร่ือง วัฒนธรรม  ประเพณี  และภูมิปญญาไทย   
จํานวน 13  ชุด   

  คูมือการใชชุดการเรียนรูแบบโครงงานชุดที่  4  เร่ือง  วัฒนธรรมภาคตาง ๆ ของไทย                  
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2544    จัดทําขึ้นเพื่อประกอบการเรียนการสอน  
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม    ช้ันประถมศึกษาปที่  6   จํานวน             
20   ช่ัวโมง  ซ่ึงเปนเรื่องหนึง่ในชุดการเรียนรู  เร่ือง วัฒนธรรม  ประเพณี  และภูมิปญญาไทย   
จํานวน 13  ชุด   
 ผูจัดทําหวังวาชุดการเรียนรูนี้คงเปนประโยชนแกครูผูสอนในการนําไปใชประกอบ  
การจัดกจิกรรมการเรียนการสอนไดเปนอยางด ี
 ผูจัดทําหวังวาชุดการเรียนรูนี้คงเปนประโยชนแกครูผูสอนในการนําไปใชประกอบ  
การจัดกจิกรรมการเรียนการสอนไดเปนอยางด ี
  
          นางกัลยาณี  ศรีขาว                   นางกัลยาณี  ศรีขาว         
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คูมือครู คูมือครู 
  
องคประกอบของคูมือครู  มีดังนี ้องคประกอบของคูมือครู  มีดังนี ้

1. คําชี้แจงสําหรับครู 1. คําชี้แจงสําหรับครู 
2. รายการอุปกรณในชดุการเรยีนรู 2. รายการอุปกรณในชดุการเรยีนรู 
3. แผนการจัดการเรียนรู  ประกอบดวย 3. แผนการจัดการเรียนรู  ประกอบดวย 

3.1 มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น 3.1 มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น 
3.2 สาระสําคัญ 3.2 สาระสําคัญ 
3.3 ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 3.3 ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
3.4 จุดประสงคการเรียนรู 3.4 จุดประสงคการเรียนรู 
3.5 สาระการเรียนรู 3.5 สาระการเรียนรู 
3.6 กิจกรรมการเรยีนรู 3.6 กิจกรรมการเรยีนรู 

3.6.1 ขั้นสรางความสนใจ 3.6.1 ขั้นสรางความสนใจ 
3.6.2 ขั้นสํารวจและคนหา     3.6.2 ขั้นสํารวจและคนหา     
3.6.3 ขั้นอภิปรายและลงขอสรุป 3.6.3 ขั้นอภิปรายและลงขอสรุป 
3.6.4 ขั้นขยายความรู 3.6.4 ขั้นขยายความรู 
3.6.5 ขั้นประเมินผล 3.6.5 ขั้นประเมินผล 

3.7 ส่ือการเรียนการสอน 3.7 ส่ือการเรียนการสอน 
3.8 การประเมินผล 3.8 การประเมินผล 
3.9 กิจกรรมเสนอแนะ 3.9 กิจกรรมเสนอแนะ 
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คําชี้แจงสาํหรับครู 

 
1. ครูผูสอนควรศึกษาชุดการเรียนรูกอนใชใหเขาใจ 
2. ครูผูสอนควรศึกษาคูมือในการใชชุดการเรียนรู 
3. ครูผูสอนควรตรวจวัสดุอุปกรณในชุดการเรียนรูวามีจํานวนครบตามที่ระบุไวหรือไม   
ถาไมครบหรือชํารุดจะไดปรับปรุงแกไข 
4. ครูผูสอนควรศึกษาเนื้อหาใหเขาใจทกุขั้นตอนการสอนอยางละเอียด 
5. การสอนแบงเปน  5  ขั้นตอน  คือ   

5.1  ขั้นสรางความสนใจ 
5.2  ขั้นสํารวจและคนหา     
5.3  ขั้นอภิปรายและลงขอสรุป 
5.4  ขั้นขยายความรู 
5.5  ขั้นประเมนิผล 

6. ขณะนกัเรียนปฏิบัติกิจกรรม  หากนกัเรียนมีปญหา  ครูควรใหคําปรึกษาและการ 
อภิปรายไมควรสงเสียงดัง  เพราะจะทําใหรบกวนกลุมอื่น 
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รายการอุปกรณในชดุการเรียนรู รายการอุปกรณในชดุการเรียนรู 
  

1. คูมือครู      จํานวน    1    ซอง 1. คูมือครู      จํานวน    1    ซอง 
2. ชุดการเรียนรูแบบโครงงาน   จํานวน    13    ชุด 2. ชุดการเรียนรูแบบโครงงาน   จํานวน    13    ชุด 

                      แตละชุดประกอบดวย                       แตละชุดประกอบดวย 
    2.1  บัตรคําสั่ง    จํานวน    1    ชุด     2.1  บัตรคําสั่ง    จํานวน    1    ชุด 
    2.2  บัตรเนื้อหา    จํานวน    1    ชุด     2.2  บัตรเนื้อหา    จํานวน    1    ชุด 
    2.3  บัตรคําถาม    จํานวน    1    ชุด     2.3  บัตรคําถาม    จํานวน    1    ชุด 
    2.4  บัตรคําตอบ    จํานวน    1    ชุด     2.4  บัตรคําตอบ    จํานวน    1    ชุด 
    2.5  บัตรเฉลย    จํานวน    1    ชุด     2.5  บัตรเฉลย    จํานวน    1    ชุด 
    2.6  บัตรใบงาน                                 จํานวน    1    ชุด     2.6  บัตรใบงาน                                 จํานวน    1    ชุด 
    2.7  บัตรสรุป                                        จํานวน    1    ชุด     2.7  บัตรสรุป                                        จํานวน    1    ชุด 

3. แผนผังการจัดชั้นเรียน    จํานวน    1    ชุด 3. แผนผังการจัดชั้นเรียน    จํานวน    1    ชุด 
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แผนผังการจัดชั้นเรียน 
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศกึษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม     ชั้นประถมศึกษาปท่ี  6 

 
 

กระดานดํา 
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 กลุมที่  
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กลุมสาระการเรียนรูสังคมศกึษา  ศาสนา  แ
แผนการจัดการเรียนรูท่ี 4  เร่ือง  วัฒนธรรม
ทําการสอนวันท่ี…………..……….… เดือ
 

1. มาตรฐานการเรียนรูชวงชัน้ 
มาตรฐาน ส.2.1.3 เขาใจและปฏิบัติตนตา
รวมทั้งตระหนักถึงความสําคัญในวัฒนธ
คุณคาซึ่งกันและกัน 
 มาตรฐาน ส.4.2.2 เขาใจปจจัยที่มีผลตอก
มาตรฐาน ส.5.2.4  มีทักษะในการศึกษาค
ทองถ่ิน 

 
2.  สาระสําคัญ      
 วัฒนธรรมในระดับภูมภิาคของไ
ไดแก  ภาคเหนือ  กลาง  ตะวันออกเฉยีง
แตกตางกันออกไป                                  
 
3. ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 

3.1  เห็นความสําคัญและปฏิบัติต
ได  

3.2  รูจักและวเิคราะหผลงานสํา
ประเทศไทย 

3.3  ตระหนกัถึงความสําคัญในว
การเรียนรูแบบโครงงานได 
 
 
 

 

 
 
 
 

แผนการจัดการเรียนรู 
ละวัฒนธรรม                                           ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 
ภาคตาง ๆ ของไทย                                   เวลา 1  ชั่วโมง                   
น …………………….….......……. พ.ศ.  ………………….. 
 

 

มบรรทัดฐานและวัฒนธรรมในจังหวดั  ภาค  และประเทศ  
รรมของกลุมคนในสังคมที่มคีวามหลากหลายและยอมรบัใน

ารสรางสรรควัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมทองถ่ิน 
นควาขอมูลขาวสารดานสิ่งแวดลอมจากแหลงความรูใน

ทย  แบงออกตามลักษณะภูมิศาสตรเปน  4  ภาค  ใหญ ๆ 
เหนือ  และภาคใต  ซ่ึงมีความโดดเดน  ความเปนเอกลักษณ
   

นตามบรรทัดฐานวัฒนธรรมในจังหวดัหรือภาคของตนเอง

คัญที่เกิดจากการสรางสรรควัฒนธรรมในภูมภิาคตาง ๆ ของ

ัฒนธรรมในจังหวดัหรือภาคของตนเองโดยใชกจิกรรม   
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4.  จุดประสงคการเรียนรู 
 4.1  นักเรียนสามารถจําแนกวัฒนธรรมของแตละภูมภิาคได                       
 4.2  นักเรียนสามารถบอกวัฒนธรรมทองถ่ินของภาคตางๆได 
 4.3  นักเรียนสามารถอธิบายวัฒนธรรมพื้นบานของสังคมไทยได      
 4.4  นักเรียนสามารถบอกวิธีการอนุรักษวฒันธรรมทองถ่ินของตนเองได    

   4.5  นักเรียนเห็นความสําคัญในการอนุรักษวฒันธรรมไทย 
 
5.  สาระการเรียนรู 
 -  วัฒนธรรมในระดับภูมิภาคของสังคมไทย                                 
                -  วฒันธรรมพื้นบานของสังคมไทย 
 
6. กิจกรรมการเรียนรู 
 6.1.  ขั้นสรางความสนใจ 
  6.1.1  นักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน  เร่ือง วัฒนธรรมภาคตาง ๆ ของไทย  
จํานวน  10  ขอ  10  คะแนน 
                       6.1.2  ครูแจงจดุประสงคการเรียนรูใหนักเรียนทราบ 

      6.1.3  ใหนกัเรียนดูภาพวฒันธรรมของภาคตางๆแลวชวยกันตอบวาเปนของภาคใด  
      6.1.4  นักเรียนและครูรวมกันสนทนาเกี่ยวกับวัฒนธรรมของภาคตาง ๆ ของไทยวา

ทําไมวัฒนธรรมในแตละภาคจึงมีความแตกตางกัน 
                  

  6.2   ขั้นสํารวจและคนหา     
   6.2.1  นักเรียนแตละกลุม (  กลุมเดิม  )  สงตัวแทนรับชุดการเรียนรูแบบโครงงานชุด
ที่ 4  เร่ือง  วัฒนธรรมภาคตาง ๆ ของไทย   แลวรวมกันวางแผนเพื่อทํากจิกรรมตามตามขั้นตอน
ตอไปนี ้
    6.2.1.1  อานบัตรคําสั่ง  แลวปฏิบัติตาม 
    6.2.1.2  นักเรยีนรวมกันศึกษาความรูจากบัตรเนื้อหา  เร่ือง  วัฒนธรรมภาคตาง ๆ 
ของไทย 
      6.3   ขั้นอภปิรายและลงขอสรุป     
   6.3.1  นักเรียนศึกษาทําความเขาใจในบัตรคําถาม 
   6.3.2  นักเรียนตอบคาํถามลงในกระดาษคําตอบของนักเรยีน 
   6.3.3  ตรวจคําตอบจากบัตรเฉลย 
   6.3.4  นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมตามบัตรใบงาน 
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   6.3.5  นักเรียนรวมกันอภิปรายและสรุป ถายังไมเขาใจใหศึกษาจากบัตรสรุป 
   6.3.6  นักเรียนแตละคนสรุปองคความรู เร่ือง   วัฒนธรรมภาคตาง ๆของไทยดวย
ตนเองโดยเขียนบันทึกลงในสมุดบันทึกของตนเอง 
 6.4   ขั้นขยายความรู      

 6.4.1  ใหนกัเรียนแตละกลุมนําเสนอสิ่งที่นาสนใจ  เร่ือง  วัฒนธรรมภาคตาง ๆ ของ
ไทยเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูและตอบขอซักถามจากกลุมอืน่ ๆ 

6.4.2 ครูผูสอนมอบหมายงานใหนกัเรยีนแตละคนไปศกึษาคนควาเพิม่เติมในหองสมุด
หรืออินเทอรเน็ตที่หองเทคโนโลยีสารสนเทศโดยเขียนบันทึกลงในสมุดบันทึกของตนเอง 
 6.5   ขั้นประเมินผล      
  6.5.1  ครูผูสอนเปดโอกาสใหนักเรยีนซักถามเกี่ยวกับเรือ่งที่ยังสงสัย  
  6.5.2  นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน เร่ือง  วัฒนธรรมภาคตาง ๆ ของไทย 
  6.5.3  ครูตรวจบัตรใบงานและแบบทดสอบของนักเรียนแลวรวมกันเฉลยคําตอบที่
ถูกตอง  พรอมทั้งใหคะแนนในแบบบันทึกคะแนน  
 
7. ส่ือและแหลงการเรียนรู 
 7.1  สื่อการเรียนรู 
  7.1.1  ชุดการเรียนรูแบบโครงงาน  ชุดที่  4  เร่ือง  วัฒนธรรมภาคตาง ๆ ของไทย  
ประกอบดวย 
      7.1.1.1  บัตรคําสั่ง  

    7.1.1.2  บัตรเนื้อหา   
    7.1.1.3  บัตรสรุป 
 7.1.1.4  บัตรคําถาม 
 7.1.1.5  บัตรคําตอบสําหรับนักเรียน 
 7.1.1.6  บัตรเฉลย 
 7.1.1.7  บัตรใบงาน 

  7.1.2   แบบทดสอบกอนและหลังเรียน  เร่ือง  วัฒนธรรมภาคตาง ๆ ของไทย 
 7.2  แหลงการเรียนรู 
   7.2.1  หองสมุดโรงเรียน 
   7.2.2  เครือขายอินเทอรเน็ตในหองเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   7.2.3  แหลงเรยีนรูในชุมชน 
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8. การวัดผลและการประเมินผล  
 8.1  วิธีการวัด 

8.1.1  การทดสอบ 
8.1.2  การสังเกตพฤติกรรมการเรียน 
8.1.3  การสังเกตการณทํางานกลุม 
8.1.4  การสังเกตการนําเสนอผลงาน 

 8.2  เคร่ืองมือการวัดและประเมินผล 
  8.2.1  แบบทดสอบ 

8.2.2  แบบประเมินพฤตกิรรมการเรียน 
8.2.3  แบบประเมินการทํางานกลุม 
8.2.4  แบบสังเกตการนําเสนอผลงาน 

 8.3  เกณฑการวัดและประเมินผล 
8.3.1   การทดสอบ  ใชเกณฑการผานรอยละ  80 

  8.3.2  การสังเกตพฤติกรรมการเรียนผูเรียน ใชเกณฑการผานรอยละ  80 
      8.3.3  การสังเกตการทํางานกลุมของผูเรียน ใชเกณฑการผานรอยละ  80 

8.3.4  การสังเกตการณนําเสนอผลงาน  ใชเกณฑการผานรอยละ  80 
 
9.  กิจกรรมเสนอแนะ 
 แนะนําใหนักเรียนศึกษาความรู  เร่ือง  วัฒนธรรมภาคตาง ๆ ของไทยเพิ่มเติม  ในหองสมุด
หรือเครือขายอินเทอรเน็ตในหองเทคโนโลยีสารสนเทศโดยบันทึกผลการศึกษาลงในสมุดบันทึก  
เพื่อนําความรูที่ไดมารวมกนัอภิปรายในคราวตอไป 
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ชุดการเรียนรูแบบโครงงานกลุมสาระการเรียนรูสังคมศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
เร่ือง  วัฒนธรรมภาคตาง ๆ ของไทย 

 
 
 

บัตรคําสัง่ 
 
 
นักเรียนแตละกลุมดําเนินการตามขั้นตอนตอไปนี ้

1. อานบัตรคําสั่ง  แลวปฏิบัติตาม 
2. อานบัตรเนื้อหา  เร่ือง  วัฒนธรรมภาคตาง ๆ ของไทย   
3. อานคําถามในบัตรคําถามแลวตอบคําถามลงในกระดาษคาํตอบ 
4. ตรวจคําตอบจากบัตรเฉลย 
5. นักเรียนปฏิบัติตามคําสั่งในบัตรใบงาน 
6. นักเรียนรวมกนัอภิปราย  และสรุป  ถายังไมเขาใจใหศึกษาจาก 

   บัตรสรุป 
 

 เมื่อประกอบกจิกรรมเรียบรอยแลว  ใหนกัเรียนเกบ็บัตรคําสั่ง  บัตรเนื้อหา 
บัตรสรุป  บัตรคําถาม  และเก็บสื่อการเรียนรูทุกอยางเขาซองใหเรียบรอย 
 
หมายเหตุ  :  หามหยิบเอกสารชิ้นใดชิ้นหนึ่งไป  ยกเวนบัตรคําตอบสําหรับนักเรยีน 
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บัตรเนื้อหา 
เร่ือง  วัฒนธรรมภาคตาง ๆ ของไทย 

 
วัฒนธรรมภาคตางๆของไทย 
      ประเทศไทยมีประชากรประมาณ 62 ลานคน (พ.ศ. 2548 )  ประกอบดวยผูคนหลายเชื้อชาติ หลาย
ภาษา หลายศาสนา  ขนบธรรมเนียม  วัฒนธรรมประเพณ ี  รวมทั้งการดาํเนินชวีิต  ซ่ึงในแตละภาคแต
ละทองถ่ินก็มคีวามแตกตางกันออกไปบาง ตามเชื้อชาติ  ความเชื่อ  การแตงกาย  ภาษา  การประกอบ
อาชีพ  ทั้งนี้อาจมีสาเหตุมาจากทางดานทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมกับภูมิอากาศและ          
ภูมิประเทศดวย  ดังนัน้จึงมีการแบงวัฒนธรรมตามความคลายคลึงกันดังนี้ 

1. วัฒนธรรมในระดับภูมิภาคของสังคมไทย  แบงตามลักษณะทางภูมศิาสตรเปน 4 ภาค
ใหญ  ๆ   คือ    

1.1 วัฒนธรรมทองถิ่นภาคเหนือ เปนภูมภิาคทีม่ีพื้นที่โดยทัว่ไปเปนภเูขาและปาไมจึง
เปนแหลงกําเนิดของแมน้ําหลายสาย  ประชาชนอาศัยตามทีราบลุมแมน้ํา  มีอาชีพทําสวนผลไม 
ประชาชนสวนหนึ่งจะประกอบอาชีพตามบรรพบุรุษคือการทํารม  ทําเครื่องปนดินเผา แกะสลักไม
ตามวัฒนธรรมของบรรพบุรุษที่สืบทอดกนัมา  ชาวไทยภเูขาที่อาศัยอยูตามหุบเขาจะปลูกดอกไมและ
ผลไมเมืองหนาว  มีการปลูกพืชตามไหลเขาแบบขั้นบันได เนื่องจากสภาพภูมิอากาศหนาวเย็นทําให
ประชาชนในทองถ่ินมีนิสัยเยือกเย็น ออนหวาน  มเีอกลักษณ ที่มีความโดดเดนในดานวัฒนธรรม
ทองถ่ินของตน ทั้งดานประเพณี ศิลปะทางดานการแสดง ความเชื่อ อาหารและภาษาพูด เชน   
        - ภาษาลานนา  เปนภาษาถิ่นเหนือที่ใชพูดสืบทอดมาถึงปจจุบัน  ภาษาเขียนใชภาษาไทย 
        - อาหารที่เปนเอกลักษณของชาวเหนอื  คือ  แกงฮังเล  ไสอ่ัว  น้ําพริกออง  เปนตน  จะจัดใส
ภาชนะสานเรยีกวา  ขันโตก      
        - ประเพณีบวชลูกแกว  ประเพณตีานกวยสลาก  ประเพณีปอยหลวง  ประเพณีสงกรานต  พิธีสืบ
ชะตาเมือง  ประเพณีบวชลูกแกวแมฮองสอน 
         -  ศิลปะการแสดง  การแสดงฟอนเล็บ  กลองสะบัดชัย  เปนตน 
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                                                 ประเพณีบวชลูกแกวแมฮองสอน 
1.2 วัฒนธรรมทองถิ่นภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ (ภาคอีสาน)เปนภาคที่มภีูมิประเทศ

ติดตอกับประเทศลาวมีการตดิตอคาขายและถายทอดวัฒนธรรมกันอยางตอเนื่องตั้งแตบรรพบุรุษ  
สภาพพื้นดนิโดยทัว่ไปเปนดนิปนทรายไมเก็บกักน้ํา คอนขางแหงแลง การเพาะปลูกจึงตองอาศัย
ธรรมชาติ มีการทําไร  ทําสวน ปลูกพืชทีท่นตอสภาพแหงแลง  เชน  ปอ มันสําปะหลัง ขาวโพด    
การทํานาทําไมไดผลเหมือนภาคกลางเพราะฝนไมตกตามฤดูกาลจึงเกดิประเพณีแหนางแมวเพื่อ     
ขอฝน จะเหน็ไดวาภาคนี้เปนศูนยรวมวัฒนธรรมที่เกาแก  ดานการแตงกายมีการทอผาพื้นเมือง          
ที่สวยงาม  มีสถาปตยกรรมและโบราณสถานที่นาศึกษา เชน ปราสาทหินพนมรุง  ปราสาทหินพิมาย 
และวัฒนธรรมอื่น ๆ เชน 

- ภาษาพดูใชภาษาถิ่นภาคอีสาน 
      -    อาหารหลักของภาคนี้ คือ  ขาวเหนียว  สมตํา  ลาบ  ปลารา   การแปรรูปอาหาร  มีการทํา
แหนม  หมูยอ  กุนเชียง   
      -     ประเพณีที่เปนเอกลักษณ  เชน  ประเพณีบุญบั้งไฟ  ประเพณไีหลเรือไฟ  ประเพณีแหผีตาโขน  
ประเพณแีหปราสาทผึ้ง   
      -   ศิลปะการแสดง   การแสดงเซิ้งกระติบ การแสดงโปงลางและหมอลํา  เปนตน    

 

 

 

 

             ประเพณีบุญบั้งไฟ 
1.3 วัฒนธรรมทองถิ่นภาคกลาง  เนื่องจากอยูบริเวณที่ราบลุมแมน้ําเจาพระยา   จึงมี

ความอุดมสมบูรณ  เปนแหลงผลิตพืชผลทางการเกษตรที่สําคัญที่สุดของประเทศ  ประชากรสวน
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ใหญประกอบอาชีพทางเกษตรกรรม  ทํานา  ทําสวน ทําไร เล้ียงสัตว   ชีวิตจึงผูกพนัอยูกับการเกษตร
เปนสวนใหญ  และมีวัฒนธรรมทองถ่ินที่สําคัญ  เชน วัฒนธรรมดานการแสดงมหรสพคนไทยภาค
กลางมีมหรสพใหดเูพื่อความบันเทิงจํานวนมากทั้งจากงานพระราชพิธีที่ราชสํานักจัดฉลองสมโภชใน
วาระตาง ๆ  ดานศิลปวัฒนธรรมทางโบราณสถานทางประวัติศาสตรกม็ี เชน อุทยานประวัติศาสตร
จังหวดัพระนครศรีอยุธยา  อุทยานประวตัศิาสตรสุโขทัย      อุทยานประวัติศาสตรแหงชาติ   เปนตน 
วัฒนธรรมของภาคกลางที่สําคัญ เชน 

- ภาษาพดูและภาษาเขียนใชเปนภาษากลาง  หรือ  ภาษาราชการ 
- อาหาร คนในภาคกลางนิยมรับประทานขาวเปนอาหารหลัก  อาหารที่นยิม คือ น้ําพริกปลาทู  

แกงเขยีวหวาน  ตมยํากุง     เปนตน 
- ประเพณจีะเกีย่วกับการเพาะปลูก เชน  ประเพณีทําขวญัขาว  การบูชาแมโพสพ  การลงแขก

เกี่ยวขาว  ประเพณีการแขงเรอืยาว  ประเพณีตักบาตรเทโว  
- ศิลปะการแสดง  มีการรํากลองยาว ลําตัด  ลิเก  ละคร และโขน 

 
 

 

 

 

                                                                      ประเพณีทําขวัญขาว 

1.4 วัฒนธรรมทองถิ่นภาคใต  ภาคใตมีภูมิประเทศติดตอกับประเทศมาเลเซีย ประชากร
จึงไดรับอิทธิพลดานศาสนา จึงมีความแตกตางกันทางดานศาสนาเปนกลุม ๆ และในอดีตไดมกีาร
คาขายกับชาวจีนจึงมีชาวจนีตั้งหลักแหลงในภาคใตหลายจังหวดั  มีการผสมผสานทางวัฒนธรรม
ประเพณี  จึงมวีัฒนธรรมทองถ่ินที่เปนเอกลักษณเฉพาะภาค  เชน 
 -  ภาษา  ภาษาพูดจะใชภาษาไทยทองถ่ินภาคใต  สวนชาวไทยมุสลิมจะพูดภาษายาว ี
 -  อาหาร  นิยมอาหารรสจัด  เชน แกงไตปลา  ขาวยํา  แกงคั่วกล้ิง  น้ําพริกแมงดา ผัดสะตอ 
 -  ประเพณีจะมีความเกีย่วของกับศาสนา  เชน ประเพณชัีกพระ  ประเพณีงานบุญเดอืนสิบ  ประเพณี
แหผาขึ้นธาตุ  ประเพณีฮารีรายอ  พีธีเขาสุหนัด  ประเพณีกินเจ 
-  ศิลปะการแสดง  เชน  การเตนรองเง็ง  หนังตะลุง  รํามโนราห  เปนตน 
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                                                        ประเพณีแหผาขึน้ธาตุ  นครศรีธรรมราช 

2.วัฒนธรรมพื้นบานของสงัคมไทย   
              วัฒนธรรมพื้นบานเปนวิถีการดําเนินชีวิตของชาวบาน  ซ่ึงในแตละทองถ่ินจะสืบทอดกนัมา
ดวยการพูดจา  บอกเลา  ส่ังสอน  หรือทําใหดูเปนตัวอยางเปนเรื่องที่เกีย่วกับการดําเนินชีวิตประจาํวัน
และการรวมกลุม  รวมพลังกันทํากิจกรรมตาง ๆ  ที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวนัตามความเชื่อนั้น ๆ  
สามารถอธิบายได  4  ประเภท  ไดแก    

                       1.มุขปาฐะตางๆ  เชน ตํานานหรือนิทานพืน้บาน  สุภาษิต ที่ถือเปนคติสอนใจการ
ดําเนินชวีิต  คาํพังเพย  ปริศนาคําทาย  เพลงพื้นบาน และการละเลนพืน้บานตาง ๆ  ซ่ึงมักจะเปน
เอกลักษณของภูมิปญญาชาวบานในแตละทองถ่ิน 
                      2.ความเชื่อ  ประเพณี  และพิธีกรรม คนไทยมีความเชื่อในเรื่องของการนับถือส่ิง
ศักดิ์สิทธิ์ หรือส่ิงที่อยูเหนือธรรมชาติ ความเชื่อมีทั้งความเชื่อดั้งเดิมที่ถายทอดสืบตอกนัมาจาก
บรรพบุรุษ เชน การไหวแมโพสพ  แมคงคา  พระภูมิเจาที่ การนับถือผี การตั้งศาลพระภูมิ  เชื่อเร่ือง
เทพารักษ   เปนตน  และความเชื่อที่มีเหตุผลตามหลักคําสอนของพระพุทธศาสนา  ปจจุบันมักเปน
แบบผสมผสานรวมกนั  เชน  เชื่อเร่ืองเวรกรรม  กฎแหงกรรม 
                    3.หัตถกรรมพื้นบาน  เปนงานที่เกิดจากการสรางหรือประดิษฐส่ิงของเครื่องใชใน
ชีวิตประจําวันจากวัสดุที่มีอยูในทองถ่ินของตน  ซ่ึงแตละทองถ่ินยอมแตกตางกันออกไป  ทั้งดานการ
ใชวัสดุ  เทคนคิและการถายทอดสืบตอกัน  เชน งานจกัสาน  งานถักทอ  งานปน  งานแกะสลัก  และ
งานวาดภาพ  เปนตน 
                    4.ภาษาไทยพื้นบาน  คนไทยทุกภาคสวนใหญใชภาษาไทยเปนปกติ  แตมีสําเนียงและ
การใชคําแตกตางกันมากนอยแลวแตทองถ่ิน  ซ่ึงอาจไดรับอิทธิพลจากวัฒนธรรมใกลเคียงดวย  
ภาษาไทยพื้นบานที่ใชกนัอยูในกลุมทองถ่ินตางๆ  ไดแก  ภาษาลานนา ภาษาไทยใหญ  ภาษาไทย
อีสาน  ภาษาไทยภูเขา  เปนตน 
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             วัฒนธรรมในระดับภูมิภาคและพืน้บานของไทยมีความสําคญัที่ชาวไทยทกุคนควร
ชวยกันฟนฟู  ปรับปรุง  ใหเหมาะสมและสอดคลองกับการพัฒนาของประเทศชาติ  เพื่อเปน
เอกลักษณคูกบัชาติไทยสืบไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 106
 

บัตรคําถาม 
เร่ือง    วัฒนธรรมภาคตางๆของไทย 

 
คําชี้แจง จงตอบคําถามตอไปนี้ 
1.  ใหนกัเรียนนําวัฒนธรรมภาคตางที่กําหนดใหตอไปนีจ้ําแนกออกตามภูมิภาคใหถูกตอง 
แหผีตาโขน  แหผาขึ้นธาตุ  บุญบั้งไฟ  ลอยประทีป  ไหลเรือไฟ  โยนบัว  บวชลูกแกว  สารทเดือนสิบ 
แขงโพนชักพระ  กินเจ  ขนมจีนน้ําเงีย้ว  น้ําพริกออง  ขาวยํา  แกงไตปลา  แกงเขียวหวาน  ลาบ  
น้ําตก  สมตํา  ฟอนเล็บ  โปงลาง  ลิเกฮูลู  หมอลํา  แหกลองยาว  ลําตดั  การกินขนัโตก  พิธีแหนาง
แมว  โขน  หุนกระบอก  โนรา 
2.  วัฒนธรรมในภูมภิาคของนักเรียนแตกตางกับภูมภิาคอืน่ ๆ ในประเทศไทยอยางไร   
3.  นักเรียนจะมีสวนรวมในการรักษาวฒันธรรมไดอยางไรบาง 
4.  ประชาชนในแตละภาคของประเทศไทยมีวัฒนธรรมแตกตางกัน  มปีจจัยใดเปนสาเหตุ                                              
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บัตรคําตอบ 
เร่ือง  วัฒนธรรมภาคตาง ๆ ของไทย 

 
ช่ือกลุม……………………………………………………….. 

สมาชิก 1………………………………………………  2………………………………………….. 
             3……………………………………………...   4…………………………………………..                               
             5……………………………………………...   6………………………………………….. 
1.   ใหนกัเรียนนําวัฒนธรรมภาคตางที่กําหนดใหตอไปนี้จําแนกออกตามภูมิภาคใหถูกตอง 
1. 1  วัฒนธรรมภาคเหนือ  ไดแก 
 ….……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
1.2  วัฒนธรรมภาคกลาง  ไดแก 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
1.3 วัฒนธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ไดแก 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….……………
……………………………………………………………………………………………  …………
………………………………………………………………………………………………………… 
1.4 วัฒนธรรมภาคใต  ไดแก 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….……………
……………………………………………………………………………………………  …………
………………………………………………………………………………………………………… 
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2.  วัฒนธรรมในภูมภิาคของนักเรียนแตกตางกับภูมภิาคอืน่ ๆ ในประเทศไทยอยางไร  
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….……………
……………………………………………………………………………………………  …………
………………………………………………………………………………………………………… 
3.นักเรียนจะมสีวนรวมในการรักษาวัฒนธรรมไดอยางไรบาง 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….……………
……………………………………………………………………………………………  …………
………………………………………………………………………………………………………… 
4.ประชาชนในแตละภาคของประเทศไทยมีวัฒนธรรมแตกตางกัน  มปีจจัยใดเปนสาเหตุ                                                
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….……………
……………………………………………………………………………………………  …………
………………………………………………………………………………………………………… 
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บัตรเฉลย 
เร่ือง  วัฒนธรรมภาคตาง ๆ ไทย  

 
 
1.   ใหนกัเรียนนําวัฒนธรรมภาคตางที่กําหนดใหตอไปนี้จําแนกออกตามภูมิภาคใหถูกตอง 
      ตอบ  1. 1  วัฒนธรรมภาคเหนือ  ไดแก 
         บวชลูกแกว    ขนมจีนน้ําเงี้ยว  น้ําพริกออง  ฟอนเล็บ   การกินขันโตก 

  1.2  วัฒนธรรมภาคกลางไดแก 
       ลอยประทีป  โยนบัว   แกงเขียวหวาน  แหกลองยาว  ลําตัด  หุนกระบอก  โขน 
 1.3  วัฒนธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือไดแก 
                แหผีตาโขน  บุญบั้งไฟ  ไหลเรอืไฟ   ลาบ  น้ําตก  สมตํา  โปงลาง   หมอลํา  พิธีแหนางแมว 
 1.4  วัฒนธรรมภาคใตไดแก 
                 แหผาขึ้นธาตุ  สารทเดือนสิบ  ชักพระ  กนิเจ  ขาวยํา  แกงไตปลา   ลิเกฮูลู  โนรา 
2.  วัฒนธรรมในภูมภิาคของนักเรียนแตกตางกับภูมภิาคอืน่ ๆ ในประเทศไทยอยางไร  
     ตอบ  ขึ้นอยูกับคําตอบของนักเรียน 
3.  นักเรียนจะมีสวนรวมในการรักษาวฒันธรรมไดอยางไรบาง 
     ตอบ  ขึ้นอยูกับคําตอบของนักเรียน 
4.  ประชาชนในแตละภาคของประเทศไทยมีวัฒนธรรมแตกตางกัน  มปีจจัยใดเปนสาเหตุ                                              
     ตอบ  ขึ้นอยูกับคําตอบของนักเรียน 
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บัตรใบงาน 

เร่ือง วัฒนธรรมภาคตาง ๆ ของไทย 
 
คําชี้แจง   
 
1.  ใหนกัเรียนเขียนส่ิงที่นาสนใจเพื่อเปนหวัขอในการทําโครงงานจากการศึกษา เร่ือง วัฒนธรรมภาค
ตาง ๆ ของไทย 
1.1............................................................................................................................................................ 
1.2. .......................................................................................................................................................... 
1.3............................................................................................................................................................ 
1.4. .......................................................................................................................................................... 
1.5............................................................................................................................................................ 
2.  จากสิ่งที่นาสนใจใหนักเรียนในกลุมเสนอความคิดเหน็พรอมทั้งบอกเหตุผลในการเลือกสิ่งที่
นาสนใจในขอนั้น ๆ 
2.1  ส่ิงที่นาสนใจของสมาชกิคนที่  1...................................................................................................... 
................................................................................................................................................................ 
เหตผุล..................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
2.2  ส่ิงที่นาสนใจของสมาชกิคนที่  2...................................................................................................... 
................................................................................................................................................................ 
เหตุผล..................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
2.3  ส่ิงที่นาสนใจของสมาชกิคนที่  3...................................................................................................... 
................................................................................................................................................................ 
เหตุผล..................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
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2.4  ส่ิงที่นาสนใจของสมาชกิคนที่  4...................................................................................................... 
................................................................................................................................................................ 
เหตุผล..................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
 
2.5  ส่ิงที่นาสนใจของสมาชกิคนที่  5...................................................................................................... 
................................................................................................................................................................ 
เหตุผล..................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
3.  ใหนกัเรียนแตละกลุมสงตัวแทนออกไปนําเสนอสิ่งที่นาสนใจของกลุมหนาชั้นเรียน 
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บัตรสรุป 
เร่ือง วัฒนธรรมภาคตาง ๆ ของไทย 

 
 
วัฒนธรรมภาคตาง ๆ ของไทย 
 1. วัฒนธรรมในระดับภูมิภาคของสังคมไทย แบงตามลกัษณะทางภูมศิาสตรเปนภาคใหญ ๆ 
ดังนี ้
  1.1 วัฒนธรรมทองถ่ินภาคเหนือ เปนภูมภิาคที่มีเอกลักษณ ที่มีความโดดเดนในดาน
วัฒนธรรมทองถ่ินของตน 
  1.2 วัฒนธรรมทองถ่ินภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ (ภาคอีสาน) เปนศนูยรวมวัฒนธรรม
ที่เกาแก มีวฒันธรรมประเพณีที่เปนเอกลักษณสําคัญ 
  1.3 วัฒนธรรมทองถ่ินภาคกลาง เนื่องจากอยูบริเวณที่ราบลุมแมน้ําเจาพระยา จงึมี
ชีวิตที่ผูกพันอยูกับการเกษตรเปนสวนใหญ และมีวัฒนธรรมทองถ่ินที่สําคัญ 
  1.4 วัฒนธรรมทองถ่ินภาคใต ประชากรมีความแตกตางกนัทางดานศาสนาเปน    
กลุม ๆ มีการผสมผสานทางวัฒนธรรมประเพณี จึงมวีัฒนธรรมทองถ่ินที่เปนเอกลกัษณเฉพาะภาค 
 2. วัฒนธรรมพื้นบานของสังคมไทย 
  สามารถอธิบายได 4 ประเภท ไดแก 
  2.1  มุขปาฐะตาง ๆ 
  2.2  ความเชื่อ ประเพณี และ 
  2.3  หัตถกรรมพื้นบาน 
  2.4  ภาษาไทยพื้นบาน 
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  แบบทดสอบชุดการเรียนรูแบบโครงงานชุดท่ี  4 
เร่ือง    วัฒนธรรมภาคตาง ๆ ของไทย 

 
คําชี้แจง   

  แบบทดสอบมีจํานวน  10  ขอ   10  คะแนน    เวลา  15  นาที 
 ใหนักเรียนทําเครื่องหมายกากบาท (× )  บนขอตัวเลือก ก ข ค  หรือ ง  ท่ีถูกตองท่ีสุดเพียง 1 ขอ 

 
1.  ขอใดเปนวฒันธรรมของภาคใต  
        ก.  บวชลูกแกว               
        ข.  แหผาขึ้นธาตุ              
        ค.  ฟอนเล็บ                      
        ง.  โปงลาง                      
2.  ปอยหลวงเปนวัฒนธรรมของภาคใด                
        ก.  ภาคเหนือ        
        ข.  ภาคกลาง       
        ค.  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
        ง.   ภาคใต       
3.  สุภาษิตจัดอยูในวัฒนธรรมพื้นบานประเภทใด 
       ก.  มุขปาฐะ                  
       ข.  ความเชื่อ       
       ค.  หัตถกรรม    
       ง.   ภาษา                

 

4.  ขอใดไมเก่ียวของกับการสืบทอดวัฒนธรรม
พื้นบาน                

ก.  การพูดจา      
       ข.  บอกเลา             
       ค.  ส่ังสอน                   
       ง.   บันทึก         
5. การศึกษาวฒันธรรมดวยโครงงานสัมพันธกับ
ขอใดนอยท่ีสุด   
     ก.  เปนการเสาะหาความรูดวยตนเอง 
     ข.  ใชกระบวนการทางวทิยาศาสตรชวยคนหา 
     ค.  รูจักคิดวิเคราะหดวยตนเอง          
     ง.   ทําใหรูวัฒนธรรมตางถิ่น        
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6.  ปจจัยที่ทําใหวัฒนธรรมในแตละภาคแตกตาง
กันมากที่สุดคอืขอใด 
        ก.  สภาพสังคม               
        ข.  สภาพแวดลอมทางภมูิศาสตร   
        ค.  สภาพการเมือง                 
        ง.  สภาพเศรษฐกิจ                  
7.  ขอใดไมใชวัฒนธรรมทางภาคเหนือ                
        ก.  ตานกวยสลาก                 
        ข. ปอยหลวง        
        ค.  ขันโตก              
        ง.   ผีตาโขน      
8.  พิธีกรรมทางศาสนาพุทธเกี่ยวของกับขอใด
มากที่สุด 
       ก.  ศาสนาคริสต                  
       ข.   ศาสนาอิสลาม              
       ค.   ศาสนาฮินดู   
       ง.   ลัทธิเตา              

 

9.  การแสดงขอใดบงบอกถึงปฏิภาณดานการพูด
ของผูแสดงมากที่สุด      

ก.  ลิเก          
       ข.  มโนราห             
       ค.  โปงลาง                  
       ง.   หนังตะลุง      
10. วัฒนธรรมของภาคกลางเกี่ยวของกับอาชีพใด
มากที่สุด 
     ก.  อุตสาหกรรม                
     ข.  เกษตรกรรม                      
     ค.  พานิชกรรม                      
     ง.   ประมง                   
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เฉลยคําตอบแบบทดสอบชดุการเรียนรูแบบโครงงานชุดท่ี  4 
( สําหรับครู ) 

 1.   ข       2.   ก       3.  ก         4.    ง       5.   ง 
 6.  ข        7.   ง       8.  ค         9.    ง       10.  ข 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 



 
 
 

คูมือการใชชดุการเรียนรูแบบโครงงาน 
  กล ุ มสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 

ชั้นประถมศึกษาปท่ี  6 
 
 
 
 
 
 

เร่ือง 
ความหลากหลายของวฒันธรรมท่ีมีผลตอการดําเนินชวิีต 

 
 
 
 
 
 
 
 

กล ุ มสาระการเรียนรูสังคมศกึษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
เวลา  1  ชั่วโมง 
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คํานํา คํานํา 

  
  คูมือการใชชุดการเรียนรูแบบโครงงานชุดที่  5  เร่ือง  ความหลากหลายของวัฒนธรรมที่มี
ผลตอการดําเนินชีวิต    ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  พุทธศักราช  2544    จัดทําขึ้นเพื่อ
ประกอบการเรียนการสอน  กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม    ช้ัน
ประถมศึกษาปที่  6   จํานวน  20   ช่ัวโมง  ซ่ึงเปนเรื่องหนึ่งในชุดการเรียนรูแบบโครงงาน  เร่ือง 
วัฒนธรรม  ประเพณี   และภูมิปญญาไทย  จํานวน 13  ชุด   

  คูมือการใชชุดการเรียนรูแบบโครงงานชุดที่  5  เร่ือง  ความหลากหลายของวัฒนธรรมที่มี
ผลตอการดําเนินชีวิต    ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  พุทธศักราช  2544    จัดทําขึ้นเพื่อ
ประกอบการเรียนการสอน  กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม    ช้ัน
ประถมศึกษาปที่  6   จํานวน  20   ช่ัวโมง  ซ่ึงเปนเรื่องหนึ่งในชุดการเรียนรูแบบโครงงาน  เร่ือง 
วัฒนธรรม  ประเพณี   และภูมิปญญาไทย  จํานวน 13  ช
 ผูจัดทําหวังวาชุดการเรียนรูนี้คงเปนประโยชนแกครูผูสอนในการนําไปใชประกอบ  
การจัดกจิกรรมการเรียนการสอนไดเปนอยางด ี
 ผูจัดทําหวังวาชุดการเรียนรูนี้คงเปนประโยชนแกครูผูสอนในการนําไปใชประกอบ  
การจัดกจิกรรมการเรียนการสอนไดเปนอยางด ี
  
          นางกัลยาณี  ศรีขาว                   นางกัลยาณี  ศรีขาว         
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ดุ   
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คูมือครู คูมือครู 
  
องคประกอบของคูมือครู  มีดังนี ้องคประกอบของคูมือครู  มีดังนี ้

1. คําชี้แจงสําหรับครู 1. คําชี้แจงสําหรับครู 
2. รายการอุปกรณในชดุการเรยีนรู 2. รายการอุปกรณในชดุการเรยีนรู 
3. แผนการจัดการเรียนรู  ประกอบดวย 3. แผนการจัดการเรียนรู  ประกอบดวย 

3.1 มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น 3.1 มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น 
3.2 สาระสําคัญ 3.2 สาระสําคัญ 
3.3 ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 3.3 ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
3.4 จุดประสงคการเรียนรู 3.4 จุดประสงคการเรียนรู 
3.5 สาระการเรียนรู 3.5 สาระการเรียนรู 
3.6 กิจกรรมการเรยีนรู 3.6 กิจกรรมการเรยีนรู 

3.6.1 ขั้นสรางความสนใจ 3.6.1 ขั้นสรางความสนใจ 
3.6.2 ขั้นสํารวจและคนหา     3.6.2 ขั้นสํารวจและคนหา     
3.6.3 ขั้นอภิปรายและลงขอสรุป 3.6.3 ขั้นอภิปรายและลงขอสรุป 
3.6.4 ขั้นขยายความรู 3.6.4 ขั้นขยายความรู 
3.6.5 ขั้นประเมินผล 3.6.5 ขั้นประเมินผล 

3.7 ส่ือการเรียนการสอน 3.7 ส่ือการเรียนการสอน 
3.8 การประเมินผล 3.8 การประเมินผล 
3.9 กิจกรรมเสนอแนะ 3.9 กิจกรรมเสนอแนะ 
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คําชี้แจงสาํหรับครู 

 
1. ครูผูสอนควรศึกษาชุดการเรียนรูกอนใชใหเขาใจ 
2. ครูผูสอนควรศึกษาคูมือในการใชชุดการเรียนรู 
3. ครูผูสอนควรตรวจวัสดุอุปกรณในชุดการเรียนรูวามีจํานวนครบตามที่ระบุไวหรือไม   
ถาไมครบหรือชํารุดจะไดปรับปรุงแกไข 
4. ครูผูสอนควรศึกษาเนื้อหาใหเขาใจทกุขั้นตอนการสอนอยางละเอียด 
5. การสอนแบงเปน  5  ขั้นตอน  คือ   

5.1  ขั้นสรางความสนใจ 
5.2  ขั้นสํารวจและคนหา     
5.3  ขั้นอภิปรายและลงขอสรุป 
5.4  ขั้นขยายความรู 
5.5  ขั้นประเมนิผล 

6. ขณะนกัเรียนปฏิบัติกิจกรรม  หากนกัเรียนมีปญหา  ครูควรใหคําปรึกษาและการ 
อภิปรายไมควรสงเสียงดัง  เพราะจะทําใหรบกวนกลุมอื่น 
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รายการอุปกรณในชดุการเรียนรู 
 

1. คูมือครู      จํานวน    1    ซอง 
2. ชุดการเรียนรูแบบโครงงาน   จํานวน    13    ชุด 

                           แตละชุดประกอบดวย 
    2.1  บัตรคําสั่ง    จํานวน    1    ชุด 
    2.2  บัตรเนื้อหา    จํานวน    1    ชุด 
    2.3  บัตรคําถาม    จํานวน    1    ชุด 
    2.4  บัตรคําตอบ    จํานวน    1    ชุด 
    2.5  บัตรเฉลย    จํานวน    1    ชุด 
    2.6  บตัรใบงาน    จํานวน    1    ชุด 
    2.7  บัตรสรุป                            จํานวน    1    ชุด 

3. แผนผังการจัดชั้นเรียน    จํานวน    1    ชุด 
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แผนผังการจัดชั้นเรียน 
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศกึษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม     ชั้นประถมศึกษาปท่ี  6 

 
กระดานดํา 
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 กลุมที่  
 กลุมที่  
 กลุมที่  
 สํารอ



 122
 
 

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศกึษา  ศาสนา  แ
แผนการจัดการเรียนรูท่ี 5  เร่ือง  ความหลา
ทําการสอนวันท่ี…………..……….… เดือ

1. มาตรฐานการเรียนรูชวงชัน้ 
มาตรฐาน ส.2.1.3 เขาใจและปฏิบัติตนตา
รวมทั้งตระหนักถึงความสําคัญในวัฒนธ
คุณคาซึ่งกันและกัน 
มาตรฐาน ส.4.2.2 เขาใจปจจยัที่มีผลตอก
มาตรฐาน ส.5.2.4  มีทักษะในการศึกษาค
ทองถ่ิน 

 
2.  สาระสําคัญ      
 ความหลากหลายของวัฒนธรรม
ประเทศตาง ๆ ที่เปนมิตรไมวาจะเปนปร
 
3. ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 

3.1  เขาใจและยอมรับความหลา
ชีวิตประจําวันได 

3.2 ตระหนกัถึงความสําคัญควา
จังหวดัพัทลุงได 

3.3  ใชทักษะกระบวนการเรียนร
ผลตอการดํารงชีวิตของสังคมจงัหวดัพัท

 
 
 
 

 

 
 
 
 

แผนการจัดการเรียนรู 
ละวัฒนธรรม                                                ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 
กหลายของวฒันธรรมที่มีผลตอการดํารงชีวิต       เวลา  1    ชั่วโมง    
น …………………….….......……. พ.ศ.  ………………….. 
 

 

มบรรทัดฐานและวัฒนธรรมในจังหวดั  ภาค  และประเทศ  
รรมของกลุมคนในสังคมที่มคีวามหลากหลายและยอมรบัใน

ารสรางสรรควัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมทองถ่ิน 
นควาขอมูลขาวสารดานสิ่งแวดลอมจากแหลงความรูใน

เกิดจากการที่ประเทศไทยมีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับ
ะเทศทางตะวนัออกและทางตะวนัตก  

กหลายของวัฒนธรรม  เพื่อนํามาปรับปรุงไปใชใน

มหลากหลายของวัฒนธรรมที่มีผลตอการดํารงชีวิตของสังคม

ูแบบโครงงานเพื่อศึกษาความหลากหลายของวัฒนธรรมที่มี
ลุงได 
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4.  จุดประสงคการเรียนรู 
 4.1  นักเรียนสามารถบอกลักษณะความหลากหลายของวฒันธรรมที่มีผลตอการดํารงชีวิต 
ได   
 4.2  นักเรียนสามารถศึกษาเรื่องราวเกีย่วกับความหลากหลายของวัฒนธรรมที่มีผลตอการ
ดํารงชีวิตของสังคมจังหวัดพัทลุงโดยใชกจิกรรมการเรียนรูแบบโครงงานได    
 4.3  นักเรียนมทีักษะกระบวนการกลุม 
 4.4  นักเรียนเห็นความสําคญัในการอนุรักษวฒันธรรมทองถ่ินได 
5.  สาระการเรียนรู 
 ความหลากหลายของวัฒนธรรมที่มีผลตอการดํารงชีวติ 
  
6. กิจกรรมการเรียนรู 
 6.1.  ขั้นสรางความสนใจ 
      6.1.1  นักเรยีนทําแบบทดสอบกอนเรียน  เร่ือง  ความหลากหลายของวัฒนธรรมที่มี
ผลตอการดํารงชีวิตจํานวน  10  ขอ  10  คะแนน 
                         6.1.2  ครูแจงจุดประสงคการเรียนรูใหนักเรียนทราบ 
          6.1.3  ครูและนักเรยีนสนทนาเกีย่วกบัความหลากหลายของวัฒนธรรมในสังคมไทยมี
วัฒนธรรมของชาติใดบาง 

     6.1.4  ใหนกัเรียนยกตวัอยางความหลากหลายของวฒันธรรมที่มีผลตอการดํารงชีวิต 
  6.2   ขั้นสํารวจและคนหา     
   6.2.1  นักเรียนแตละกลุม (  กลุมเดิม  )  สงตัวแทนรับชุดการเรียนรูแบบโครงงาน  
ชุดที่ 5  เร่ือง  ความหลากหลายของวัฒนธรรมที่มีผลตอการดํารงชีวติ  แลวรวมกันวางแผนเพื่อทาํ
กิจกรรมตามตามขั้นตอนตอไปนี ้
   6.2.1.1  อานบัตรคําสั่ง  แลวปฏิบัติตาม 
   6.2.1.2  นักเรยีนรวมกันศึกษาความรูจากบัตรเนื้อหา  เร่ือง  ความหลากหลายของ
วัฒนธรรมที่มีผลตอการดํารงชีวิต 
   6.3   ขั้นอภปิรายและลงขอสรุป     
   6.3.1  นักเรียนศึกษาทําความเขาใจในบตัรคําถาม 
   6.3.2  นักเรียนตอบคําถามลงในกระดาษคําตอบของนักเรยีน 
   6.3.3  ตรวจคําตอบจากบัตรเฉลย 
   6.3.4  นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมตามบัตรใบงาน 
   6.3.5  นักเรียนรวมกันอภิปรายและสรุป ถายังไมเขาใจใหศึกษาจากบัตรสรุป 
   6.3.6  นักเรียนแตละคนสรุปองคความรู เร่ือง   ความหลากหลายของวฒันธรรมที่มี
ผลตอการดํารงชีวิตดวยตนเองโดยเขียนบนัทึกลงในสมดุบันทึกของตนเอง 
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   6.4   ขั้นขยายความรู      

6.4.1  ใหนกัเรยีนแตละกลุมออกไปนําเสนอผลการสํารวจวัฒนธรรมประเพณี           
ของชาติตาง ๆ  ที่ทําในบัตรใบงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูและตอบขอซักถามจากกลุมอื่น ๆ 

6.4.2 ครูผูสอนมอบหมายงานใหนักเรยีนแตละคนไปศกึษาคนควา  เร่ือง  วัฒนธรรม
ประเพณีของชาติตาง ๆ ที่มีในชุมชนของนกัเรียนเพิ่มเติม  ในหองสมุดหรืออินเทอรเน็ตที่หอง
เทคโนโลยีสารสนเทศโดยเขียนบันทกึลงในสมุดบันทกึของตนเอง 
  6.5   ขั้นประเมินผล      
  6.5.1   ครูผูสอนเปดโอกาสใหนักเรยีนซักถามเกี่ยวกับเรือ่งที่ยังสงสัย 
  6.5.2  นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน เร่ือง  ความหลากหลายของวฒันธรรมที่มีผล
ตอการดํารงชีวิต  
  6.5.3   ครูตรวจบัตรใบงานและแบบทดสอบของนักเรียนแลวรวมกันเฉลยคําตอบ         
ที่ถูกตอง  พรอมทั้งใหคะแนนในแบบบนัทึกคะแนน 
 
7. สื่อและแหลงการเรียนรู 
 7.1  สื่อการเรียนรู 
  7.1.1  ชุดการเรียนรูแบบโครงงาน  ชุดที่  5  เร่ือง  ความหลากหลายของวัฒนธรรมที่มี
ผลตอการดํารงชีวิต  ประกอบดวย 
      7.1.1.1  บัตรคําสั่ง  

    7.1.1.2  บัตรเนื้อหา   
    7.1.1.3  บัตรสรุป 
 7.1.1.4  บัตรคําถาม 
 7.1.1.5  บัตรคําตอบสําหรับนักเรียน 
 7.1.1.6  บัตรเฉลย 
 7.1.1.7  บัตรใบงาน 

  7.1.2   แบบทดสอบกอนและหลังเรียน  เร่ือง  ความหลากหลายของวฒันธรรมที่มีผล   
ตอการดํารงชีวิต 
 7.2  แหลงการเรียนรู 
   7.2.1  หองสมุดโรงเรียน 
   7.2.2  เครือขายอินเทอรเน็ตในหองเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   7.2.3  แหลงเรยีนรูในชุมชน 
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8. การวัดผลและการประเมินผล  
 8.1  วิธีการวัด 

8.1.1  การทดสอบ 
8.1.2  การสังเกตพฤติกรรมการเรียน 
8.1.3  การสังเกตการณทํางานกลุม 
8.1.4  การสังเกตการนําเสนอผลงาน 

 8.2  เคร่ืองมือการวัดและประเมินผล 
  8.2.1  แบบทดสอบ 

8.2.2  แบบประเมินพฤตกิรรมการเรียน 
8.2.3  แบบประเมินการทํางานกลุม 
8.2.4  แบบสังเกตการนําเสนอผลงาน 

 8.3  เกณฑการวัดและประเมินผล 
8.3.1   การทดสอบ  ใชเกณฑการผานรอยละ  80 

  8.3.2  การสังเกตพฤติกรรมการเรียนผูเรียน ใชเกณฑการผานรอยละ  80 
      8.3.3  การสังเกตการทํางานกลุมของผูเรียน ใชเกณฑการผานรอยละ  80 

8.3.4  การสังเกตการณนําเสนอผลงาน  ใชเกณฑการผานรอยละ  80 
 
9.  กิจกรรมเสนอแนะ 
 แนะนําใหนักเรียนศึกษาความรู  เร่ือง  ความหลากหลายของวัฒนธรรมที่มีผลตอการ
ดํารงชีวิตเพิ่มเติม  ในหองสมุดหรือเครือขายอินเทอรเนต็ในหองเทคโนโลยีสารสนเทศ แหลงเรียนรู
ในชุมชน  โดยบันทึกผลการศึกษาลงในสมุดบันทึก  เพือ่นําความรูที่ไดมารวมกนัอภิปรายในคราว
ตอไป 
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ชุดการเรียนรูแบบโครงงานกลุมสาระการเรียนรูสังคมศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
เร่ือง  ความหลากหลายของวัฒนธรรมที่มีผลตอการดาํรงชีวิต 

 
 
 

บัตรคําสัง่ 
 
 นักเรียนแตละกลุมดําเนินการตามขั้นตอนตอไปนี ้

1. อานบัตรคําสั่ง  แลวปฏิบัติตาม 
2. อานบัตรเนื้อหา  เร่ือง  ความหลากหลายของวัฒนธรรมที่มีผลตอการดํารงชีวิต 
3. อานคําถามในบัตรคําถามแลวตอบคําถามลงในกระดาษคาํตอบ 
4. ตรวจคําตอบจากบัตรเฉลย 
5. นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมตามบัตรใบงาน 
6. นักเรียนรวมกนัอภิปราย  และสรุป  ถายังไมเขาใจใหศึกษาจาก 

   บัตรสรุป 
 

 เมื่อประกอบกจิกรรมเรียบรอยแลว  ใหนกัเรียนเกบ็บัตรคําสั่ง  บัตรเนื้อหา 
บัตรสรุป  บัตรคําถาม  และเก็บสื่อการเรียนรูทุกอยางเขาซองใหเรียบรอย 
 
หมายเหตุ  :  หามหยิบเอกสารชิ้นใดชิ้นหนึ่งไป  ยกเวนบัตรคําตอบสําหรับนักเรยีน 
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บัตรเนื้อหา 
เร่ือง  ความหลากหลายของวัฒนธรรมที่มีผลตอการดาํรงชีวิต 

 
ความหลากหลายทางวฒันธรรมท่ีมีผลตอการดําเนินชวิีตของกลุมคนในระดับประเทศ 
 ประเทศไทยมกีารแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกบัประเทศตาง ๆ ที่เปนมิตรกบัประเทศไทย เชน 
ประเทศอินเดยี และประเทศจีน ฯลฯ ประเทศอินเดียมกีารแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมหลายดาน
โดยเฉพาะพระพุทธศาสนา ภาษา วรรณคดี  กฎหมายและประเพณีตาง ๆ สําหรับประเทศจนี คนจนี
จํานวนมากไดยายเขามาในประเทศไทยจนกลายเปนคนไทยเชื้อสายจนี แตยังมีขนบธรรมเนียม
ประเพณี ซ่ึงคนจีนยึดถือปฏิบัติเร่ือยมาจนกระทั่งปจจบุนั 
 นอกจากนั้น ประเทศไทยยังมีความสัมพันธทางวัฒนธรรมกับประเทศอหิราน ศรีลังกา 
กัมพูชา พมา เวียดนาม และปจจุบันขยายออกไปสูประเทศอื่น ๆ เชน ญ่ีปุน สหรัฐอเมริกาและประเทศ
ในยุโรป วัฒนธรรมของตางประเทศจึงเขามาแพรหลายในประเทศไทยมากขึ้น แตอยางไรก็ตามคน
ไทยกย็ังคงรักษาวัฒนธรรมตลอดจนขนบธรรมเนยีมประเพณีไวไดจนถึงปจจุบัน 
 
ความสัมพันธทางวัฒนธรรมกับประเทศตาง ๆ 
 ลักษณะของความเปนตะวันออก 
  สังคมไทยเปนสังคมที่มีอยูในวัฒนธรรมตะวนัออกเชนเดียวกับประเทศเพื่อนบาน
อ่ืนๆ เชน จีน ญ่ีปุน อินเดยี พมา ลาว เขมร มาเลเซีย และเวยีดนาม เปนตน ทําใหมีวฒันธรรมบางสวน
คลายคลึงกันเนื่องจากการตดิตอสัมพันธกนัในอดตี แตวฒันธรรมของสังคมหนึ่งอาจแตกตางจากอีก
สังคมหนึ่งได เพราะแตละสังคมยอมมีวัฒนธรรมเฉพาะอยาง ดังนัน้วฒันธรรมไทยบางอยางจะมี
ลักษณะเฉพาะของความเปนคนไทย ตามวถีิชีวิตหรือการดํารงชีวิตแบบสังคมไทย 
 ลักษณะวัฒนธรรมตะวันออกของชนชาติตาง ๆ ท่ีปรากฏในสังคมไทย 
 1. วัฒนธรรมจากจีน จนีเปนแหลงอารยธรรมตะวันออกที่ยิ่งใหญชาตหินึ่ง  วัฒนธรรมของ
จีนเขามาสูสังคมไทย โดยชาวจีนทีเ่ขามาตั้งรกรากในแผนดินไทยตั้งแตโบราณ ไดมีการติดตอคาขาย
ระหวางชาวจนีและชาวไทยเปนเวลาชานานทําใหวัฒนธรรมจีนเขามามีอิทธิพลในสังคมไทยและได
ปฏิบัติสืบทอดกันมาจนถึงปจจุบัน ไดแก 
 - ความรูตางๆ เชน การคาขาย การประกอบอาหาร โหราศาสตรแบบฮวงจุย เปนตน 
 - ขนบธรรมเนยีมประเพณี เชน การเซนไหวพรรพบุรุษ การฉลองวันตรุษจีนและวนัสารท 

เทศกาลไหวพระจันทร เทศกาลกินเจ เปนตน 
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 - อาหาร อาหารจีนเปนอาหารที่มีช่ือเสียงในดานรสชาติ สังคมไทยไดรับวัฒนธรรมการกิน

และการประกอบอาหารจีนเขามาอยางแพรหลาย รานอาหารหรือภัตตาคารอาหารจีน เปนที่
นิยมโดยทั่วไปในสังคมไทย อาหารที่มีลักษณะเฉพาะ เชน บะหมี่ กวยเตี๋ยว ซาลาเปา เฉากวย 
ฯลฯ 

 - ภาษา มทีั้งภาษาพูด และภาษาเขียน ทีใ่ชในการทําธุรกจิ หรือคาขาย ภาษาจนีเปนภาษาที่คน
นิยมใชกันมาก มีวิธีการอานและเขยีนแตกตางกับชนชาติอ่ืน ๆ เราจะเห็นวาภาษาจีนเขียน
และอานจากขางบนลงขางลางและเริ่มจากดานขวาไปดานซาย เปนตน 

 - ศาสนา ชาวจนีสวนใหญนบัถือศาสนาพุทธนิกายมหายาน มีความศรทัธาเลื่อมใสในพระ
โพธิสัตวกวนอิม วัดจนีในประเทศไทยมหีลายแหง เชน วัดมังกรกมลวาส ที่เยาวราชซึ่งมี
ความสวยงามทางศิลปะและสถาปตยกรรม 

 
 
 
 
 

                   เทศกาลกินเจ 
 2. วัฒนธรรมจากอินเดยี เปนแหลงความรูดานศาสนาและอารยธรรมของเอเชียแหงหนึ่งที่มี
อิทธิพลตอสังคมไทยมาแตโบราณ และมีอิทธิพลตอวัฒนธรรมของชาติตาง ๆ ในเอเชยีตะวันออก
เฉียงใต วัฒนธรรมอินเดียมบีทบาทในสังคมวัฒนธรรมของไทยมากกวาชนชาติอ่ืน โดยเฉพาะเปน
รากฐานของศลิปวัฒนธรรมไทยในอดีต ซ่ึงวัฒนธรรมที่ตกทอดและยังปรากฏใหเหน็ในสังคมไทย 
ไดแก 
 -  ความเชื่อตาง ๆ ใน  เร่ือง  ส่ิงศักดิ์สิทธเทพยดาฟาดิน เห็นไดจากพิธีกรรมตาง ๆ เชน      
การบวงสรวงบูชา พระพรหม พระอิศวร พระวษิณุ ที่มกีารปฏิบัติกันมาก เชน การตั้งศาลพระภูม ิ
 -  ศาสนา ศาสนาพุทธฝายเถรวาท ที่เคยเผยแผและสืบทอดมาตั้งแตคร้ังสมัยสุโขทัย ศาสนา
พราหมณ หรือฮินด ู
 -  ภาษา ไดแก ภาษาบาลี และสันสกฤต โดยไดรับอิทธิพลจากพุทธศาสนาและศาสนา 
พราหมณ 

-  พิธีกรรมทางศาสนาพราหมณ เชน พิธีโกนจกุ  พิธีวางศิลาฤกษ  พธีิโลชิงชา                          
( ไดยกเลิกไปแลว ) ฯลฯ 
 - วรรณกรรม ที่คนไทยรูจกักันดี คือ รามเกียรติ ์
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 - การปกครองแบบเทวราช ( สมบูรณาญาสิทธิราช ) ถูกนํามาใชคร้ังแรกในสมัยกรุงศรีอยุธยา 
 - ความกตัญกูตเวทีตอพอแมและผูมีพระคุณ 
 - การแสดงความเคารพ เชนการไหว 
 -  พระราชพิธีตาง ๆ  เชน  พระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
 -  นาฏศิลป  การฟอนรําตาง ๆ ที่ไดรับอิทธิพลมาจากอินเดีย  เชน  โขน  การรําตาง ๆ  เปนตน 
 -  สถาปตยกรรมสิ่งกอสรางทางศาสนา  เชน  สถูปเจดีย  ซ่ึงเปนศิลปะดัง้เดิมของอินเดยี  และ
ศรีลังกา 
 วัฒนธรรมอินเดียที่คนไทยรบัมาสรางสรรค  ดัดแปลงเปนวัฒนธรรมของตนเองมีความออน
ชอยงดงามแตกตางจากศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิม  ซ่ึงก็เหมาะกับสภาพแวดลอมและสังคมไทยมากขึน้ 
 
 
 
 
 

การแสดงโขนไดรับอิทธิพลจากอินเดีย 
ลักษณะของวฒันธรรมตะวนัตก 
 ชาติตะวนัตก  หมายถึง  ชาวยุโรปที่เขามามีบทบาทในสงัคมตะวนัออกมาแตโบราณ  เชน  
โปรตุเกส  เนเธอรแลนด  ( ฮอลันดา  )  อังกฤษ  ฝร่ังเศส  อิตาลี  การเขามาเพื่อเหตุผลทางการคาและ
การเผยแพรศาสนา  ทําใหสังคมตะวนัออกไดรับอิทธิพลจากวัฒนธรรมประเพณีของชาติตะวนัตก  
ซ่ึงรวมทั้งสังคมไทยดวย  ในอดีตวัฒนธรรมของชาวตะวนัตกไดเขามามีบทบาทเปลี่ยนแปลงความรู  
ความเชื่อ  และวัฒนธรรมบางดาน  แตในปจจุบันความเจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตรเทคโนโลยีทํา
ใหวฒันธรรมตะวนัตกมีความเดนชัดในดานวัตถุเรียกไดวา  เปนสังคมที่มีความเจริญทางวัตถุ  
ปจจบุันวัฒนธรรมนี้ปรากฏในสังคมไทยอยางชัดเจนและเขามามีบทบาทตอคนรุนใหมมากขึ้น  
วัฒนธรรมตะวันตกที่ปรากฏไดแก   
 -  ความรูและวทิยาการสมัยใหมที่นําความเจริญมาพัฒนาประเทศและอาชีพ  เชน  
อุตสาหกรรม  การแพทย  วิศวกรรม  สถาปตยกรรม  วิทยาศาสตร 
 -  ภาษา  ภาษาอังกฤษถือเปนภาษาสากลที่ใชในการสื่อสารทั้งการฟง  พดุ  เขียน  และอาน 
 - วัฒนธรรมทางสังคม เชน การแตงกาย การเขาสังคม มารยาทตาง ๆ การแตงกายได 
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เปล่ียนแปลงการดําเนินชวีิตประจําวนัของสังคมไทยไปบางทําใหสะดวกตอการเดินทางและการ
ทํางาน แตบางอยางก็เปนอุปสรรคได เชน การสวมสูทเดนิทางหรือทํางานในสภาพทีม่ีอากาศรอน 
เปนตน 
 - อาหารการกนิ  การอยู สังคมของชาวตะวันตกนิยมบรโิภคเนื้อสัตว แปง น้ําตาล นม เนย 
เปนหลัก สวนคนไทยบางคนไมเคยชนิ แตคนไทยรุนใหม ๆ จะนยิมกันมาก จะเหน็ไดจากรานคาที่
ผลิตอาหารแบบตะวนัตกมากขึ้น เชน ฮอทดอก แฮมเบอรเกอร สปาเก็ตตี้ พิซซา สลัด สเต็ก เคก ไวน 
เบียร น้ําอัดลม เปนตน 
 - ศิลปะการแสดงและความบนัเทิงตาง ๆ เชน บัลเลย ละครเวที เพลง ภาพยนตร 
 - การกฬีาที่ตองออกกําลังกายโดยใชอุปกรณและเครื่องมือชวย เชน กอลฟ เทนนิส ฟตุบอล 
ยิมนาสติก ฯลฯ 
 - สถาปตยกรรม ส่ิงกอสราง เราจะเห็นอาคารสูง บานทรงยุโรป เรือนกระจก ในสังคมเมือง
มากขึ้น 
 - วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาชาติและพฒันาคน สังคมไทยถูก
เปล่ียนแปลงไปกับการนยิมเทคโนโลยีสมัยใหมเพื่ออํานวยความสะดวกสบายหลาย ๆ  ดาน เชน 
เครื่องใชเกี่ยวกับการไฟฟา โทรศัพท รถยนต เตาไมโครเวฟ คอมพวิเตอร เปนตน 
  

วัฒนธรรมความเปนตะวันตกที่ปรากฏในสังคมไทยนั้นจะเห็นไดชัดเจนในสังคมเมอืงที่เปน
ศูนยกลางรวมของธุรกิจและการประกอบอาชีพตาง ๆ  

 
 
 
 
 
 

                
     คอมพิวเตอร                                                                             ยิมนาสติก 
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บัตรคําถาม 
เร่ือง    ความหลากหลายของวัฒนธรรมที่มีผลตอการดาํรงชีวิต 

 
คําชี้แจง  ใหนกัเรียนตอบคําถามตอไปนี ้

1.   จงเปรียบเทียบขอดี และขอเสียของการรับวัฒนธรรมอื่น ๆ เขามาในสังคมไทย 
2.   จงยกตวัอยางวัฒนธรรมตะวนัออกที่ปรากฏในสังคมไทย   
3.  นักเรียนมีแนวคิดทีจ่ะทําโครงงานเกี่ยวกับ  ความหลากหลายของวฒันธรรมที่มีผลตอการ
ดํารงชีวิตเรื่องใดบาง 
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บัตรคําตอบ 
เร่ือง  ความหลากหลายของวัฒนธรรมที่มีผลตอการดาํรงชีวิต 

 
ช่ือกลุม……………………………………………………….. 

สมาชิก 1………………………………………………  2………………………………………….. 
             3……………………………………………...   4…………………………………………..                               
             5……………………………………………...   6………………………………………….. 
1.  จงเปรียบเทียบขอดี และขอเสียของการรับวัฒนธรรมอื่น ๆ เขามาในสังคมไทย 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….………… 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….………… 

 
2.  จงยกตวัอยางวัฒนธรรมตะวนัออกที่ปรากฏในสังคมไทย   
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….………… 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….………… 

 
3.  นักเรียนมีแนวคิดทีจ่ะทําโครงงานเกี่ยวกับความหลากหลายของวฒันธรรมที่มีผลตอการดํารงชีวิต
เร่ืองใดบาง 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….………… 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….………… 
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บัตรเฉลย 
เร่ือง  ความหลากหลายของวัฒนธรรมที่มีผลตอการดาํรงชีวิต 

 
1. จงเปรียบเทยีบขอดี และขอเสียของการรับวัฒนธรรมอื่น ๆ เขามาในสังคมไทย 
    ตอบ   ขึ้นอยูกับคําตอบของนักเรียน 
2.  จงยกตัวอยางวัฒนธรรมตะวันออกที่ปรากฏในสังคมไทย   
    ตอบ  ลักษณะวัฒนธรรมตะวนัออกของชนชาติตาง ๆ ที่ปรากฏในสังคมไทย 
 1. วัฒนธรรมจากจีน จนีเปนแหลงอารยธรรมตะวันออกที่ยิ่งใหญชาตหินึ่งวฒันธรรมของจีน
เขามาสูสังคมไทย โดยชาวจนีที่เขามาตั้งรกรากในแผนดนิไทยตั้งแตโบราณ ไดมกีารติดตอคาขาย
ระหวางชาวจนีและชาวไทยเปนเวลาชานานทําใหวัฒนธรรมจีนเขามามีอิทธิพลในสังคมไทยและได
ปฏิบัติสืบทอดกันมาจนถึงปจจุบัน  
 2. วัฒนธรรมจากอินเดยี เปนแหลงความรูดานศาสนาและอารยธรรมของเอเชยีแหงหนึ่งที่มี
อิทธิพลตอสังคมไทยมาแตโบราณ และมีอิทธิพลตอวัฒนธรรมของชาติตาง ๆ ในเอเชยีตะวันออก
เฉียงใต วัฒนธรรมอินเดียมบีทบาทในสังคมวัฒนธรรมของไทยมากกวาชนชาติอ่ืน โดยเฉพาะเปน
รากฐานของศลิปวัฒนธรรมไทยในอดีต ซ่ึงวัฒนธรรมที่ตกทอดและยังปรากฏใหเหน็ในสังคมไทย  
3. นักเรียนเกดิแนวความคิดที่จะทําโครงงานเกีย่วกับวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ินของ
จังหวดัพัทลุงในเรื่องใดบาง 
    ตอบ    ขึ้นอยูกับคําตอบของนักเรียน 
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บัตรใบงาน 

เร่ือง ความหลากหลายของวฒันธรรมที่มีผลตอการดํารงชีวิต 
 
 
1.  ใหนกัเรียนชวยกันสํารวจวัฒนธรรม  ประเพณีของชาติตาง ๆ ที่มีในทองถ่ินของตนเองแลวบนัทกึ
ผลลงในตาราง 
 
ที่ ช่ือวัฒนธรรมประเพณีของชาติ

ตาง ๆ ที่มีในทองถ่ิน 
แหลงที่มา ความสําคัญ/ประโยชน ส่ิงที่นาสนใจ 

     
 
 
 
 
 
 
 

 
2.  จากวัฒนธรรมประเพณีของชาติตาง ๆ ที่มีในทองถ่ินที่นักเรียนสํารวจมามีปญหาหรือขอสงสัยดังนี ้
    2.1 ......................................................................................................................................................           

2.2 ....................................................................................................................................................... 
    2.3 ....................................................................................................................................................... 
    2.4 .......................................................................................................................................................  
    2.5 ....................................................................................................................................................... 
3.  ใหแตละกลุมออกไปนําเสนอผลงานหนาชั้นเรียน 
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บัตรสรุป 
เร่ือง ความหลากหลายของวฒันธรรมที่มีผลตอการดํารงชีวิต 

 
ความหลากหลายทางวฒันธรรมท่ีมีผลตอการดําเนินชวิีตของกลุมคนในระดับประเทศ 
 ประเทศไทยมกีารแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกบัประเทศตาง ๆ ที่เปนมิตรกบัประเทศไทย        
เชน ประเทศอนิเดีย และประเทศจีน ฯลฯ ประเทศอินเดยีมีการแลกเปลีย่นทางวัฒนธรรมหลายดาน
โดยเฉพาะพระพุทธศาสนา  ภาษา วรรณคดี   กฎหมายและประเพณีตาง ๆ สําหรับประเทศจีน         
คนจีนจํานวนมากไดยายเขามาในประเทศไทยจนกลายเปนคนไทยเชือ้สายจีน แตยงัมีขนบธรรมเนียม
ประเพณี ซ่ึงคนจีนยึดถือปฏิบัติเร่ือยมาจนกระทั่งปจจบุนั 
ความสัมพันธทางวัฒนธรรมกับประเทศตาง ๆ 
 ลักษณะของความเปนตะวันออก 
  สังคมไทยเปนสังคมที่มีอยูในวัฒนธรรมตะวนัออกเชนเดียวกับประเทศเพื่อนบาน
อ่ืน ๆ  เชน จีน ญ่ีปุน อินเดยี พมา ลาว เขมร มาเลเซีย และเวยีดนาม เปนตน ทําใหมีวฒันธรรม
บางสวนคลายคลึงกันเนื่องจากการติดตอสัมพันธกันในอดีต แตวัฒนธรรมของสังคมหนึ่งอาจแตกตาง
จากอีกสังคมหนึ่งได เพราะแตละสังคมยอมมีวัฒนธรรมเฉพาะอยาง ดังนั้นวัฒนธรรมไทยบางอยางจะ
มีลักษณะเฉพาะของความเปนคนไทย ตามวิถีชีวิตหรือการดํารงชีวิตแบบสังคมไทย 
 ลักษณะวัฒนธรรมตะวันออกของชนชาติตาง ๆ ท่ีปรากฏในสังคมไทย 
 1. วัฒนธรรมจากจีน จนีเปนแหลงอารยธรรมตะวันออกที่ยิ่งใหญชาตหินึ่งวฒันธรรมของจีน
เขามาสูสังคมไทย โดยชาวจนีที่เขามาตั้งรกรากในแผนดนิไทยตั้งแตโบราณ ไดมกีารติดตอคาขาย
ระหวางชาวจนีและชาวไทยเปนเวลาชานานทําใหวัฒนธรรมจีนเขามามีอิทธิพลในสังคมไทยและได
ปฏิบัติสืบทอดกันมาจนถึงปจจุบัน  
 2. วัฒนธรรมจากอินเดยี เปนแหลงความรูดานศาสนาและอารยธรรมของเอเชียแหงหนึ่งที่มี
อิทธิพลตอสังคมไทยมาแตโบราณ และมีอิทธิพลตอวัฒนธรรมของชาติตาง ๆ ในเอเชยีตะวันออก
เฉียงใต วัฒนธรรมอินเดียมบีทบาทในสังคมวัฒนธรรมของไทยมากกวาชนชาติอ่ืน โดยเฉพาะเปน
รากฐานของศลิปวัฒนธรรมไทยในอดีต ซ่ึงวัฒนธรรมที่ตกทอดและยังปรากฏใหเหน็ในสังคมไทย  
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ลักษณะของวฒันธรรมตะวนัตก 
 ชาติตะวนัตก  หมายถึง  ชาวยุโรปที่เขามามีบทบาทในสงัคมตะวนัออกมาแตโบราณ  การเขา
มาเพื่อเหตุผลทางการคาและการเผยแพรศาสนา  ทําใหสังคมตะวันออกไดรับอิทธิพลจากวัฒนธรรม
ประเพณีของชาติตะวนัตก  ซ่ึงรวมทั้งสังคมไทยดวย  ในอดีตวัฒนธรรมของชาวตะวันตกไดเขามามี
บทบาทเปลี่ยนแปลงความรู  ความเชื่อ  และวัฒนธรรมบางดาน  แตในปจจุบันความเจริญกาวหนาทาง
วิทยาศาสตรเทคโนโลยีทําใหวัฒนธรรมตะวนัตกมีความเดนชัดในดานวัตถุเรียกไดวา  เปนสังคมที่มี
ความเจริญทางวัตถุ  ปจจุบนัวัฒนธรรมนีป้รากฏในสังคมไทยอยางชดัเจนและเขามามีบทบาทตอคน
รุนใหมมากขึ้น  วัฒนธรรมตะวนัตกที่ปรากฏไดแก   
 -  ความรูและวทิยาการสมัยใหมที่นําความเจริญมาพัฒนาประเทศและอาชีพ   
 -  ภาษา  ภาษาอังกฤษถือเปนภาษาสากลที่ใชในการสื่อสารทั้งการฟง  พดู  เขียน  และอาน 
 - วัฒนธรรมทางสังคม 
 - อาหารการกนิการอยู  
 - ศิลปะการแสดงและความบนัเทิงตาง ๆ  
 - การกฬีาที่ตองออกกําลังกายโดยใชอุปกรณและเครื่องมือ 
 - สถาปตยกรรม ส่ิงกอสราง เราจะเห็นอาคารสูง บานทรงยุโรป เรือนกระจก ในสังคมเมือง
มากขึ้น 
 - วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาชาติและพฒันาคน สังคมไทยถูก
เปล่ียนแปลงไปกับการนยิมเทคโนโลยีสมัยใหมเพื่ออํานวยความสะดวกสบายหลาย ๆ ดาน  
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  แบบทดสอบชุดการเรียนรูแบบโครงงานชุดท่ี  5 
เร่ือง    ความหลากหลายของวัฒนธรรมที่มีผลตอการดาํรงชีวิต 

 
คําชี้แจง   

  แบบทดสอบมีจํานวน  10  ขอ   10  คะแนน    เวลา  15 นาที 
 ใหนักเรียนทําเครื่องหมายกากบาท ( ×  )  บนขอตวัเลือก ก ข ค  หรือ ง  ท่ีถูกตองท่ีสุดเพียง 1 ขอ 

 
1.  วัฒนธรรมไทยไดรับอิทธิพลจากประเทศใด
มากที่สุด                       
        ก.  อินเดยี      
        ข.  จีน  
        ค.  กัมพูชา        
        ง.  มาเลเซีย            
2. จากคําถามขอที่ 1 วัฒนธรรมที่รับจากประเทศ 
ดังกลาวคือขอใด 
        ก.  การคา      
        ข.  ศาสนา 
        ค.  การเมืองการปกครอง 
        ง.  ภูมิศาสตร            
 3.  ขอใดไมใชวัฒนธรรมที่รับมาจากประเทศ
อินเดีย   
       ก.  โขน           
       ข.   เทศกาลไหวพระจันทร  
       ค.   พระราชพิธีพืชมงคล  
       ง.   สถูปเจดีย   

 

4.  วัฒนธรรมในขอใดทีไ่มควรนํามาผสมผสาน
กับวัฒนธรรมไทย                   

 ก.  การดําเนนิธุรกิจแบบบริษัท 
       ข.  การใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
       ค.  การแตงกายตามแฟชั่น        
       ง.   การรักษาโรคดวยวธีิการใหม    
5. การศึกษาความหลากหลายทางวัฒนธรรมดวย
โครงงานชวยใหเราเกิดสิ่งใดตอไปนี้            
     ก.  ชวยสรางวัฒนธรรมใหม ๆ   
     ข.  ชวยยกระดับคุณภาพชีวิต 
     ค.  ไดเรียนรูวัฒนธรรมดวยตนเอง 
     ง.  ชวยใหวัฒนธรรมเกิดการเปลี่ยนแปลง 
6. ขอใดไมใชส่ิงที่มีอิทธิพลตอวิถีชุมชนของ
จังหวดัพัทลุง                                  
     ก.  อิทธิพลทางดานศาสนา     
     ข.  อิทธิพลของบรรพบุรุษ       
     ค.  อิทธิพลจากจารีตประเพณ ี
     ง.  อิทธิพลจากตางประเทศ 
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7. ขอใดไมใชแนวทางในการอนุรักษวัฒนธรรม
ของจังหวดัพทัลุงอยางไร       
        ก.  ศึกษาใหเขาใจโดยใชโครงงาน 
        ข.  ปฏิบัติตามแบบแผนที่ดีงาม 
        ค.  ดูแลรักษาผลงานดานวัฒนธรรมใหคงอยู 
        ง.  สงเสริมวัฒนธรรมตางถิ่นใหมาก            
8. อิทธิพลของวัฒนธรรมตะวนัตกเผยแพรเขามา
ประเทศไทยในดานใดมากที่สุด 
        ก.  การคาขาย           
        ข.  การศึกษา 
        ค.  ความเจริญทางวิทยาศาสตร 
        ง.  การเมืองการปกครอง   
 

9.  ไทยไดรับวัฒนธรรมดานอาหารจากชาติใด
มากที่สุด 

 ก. อินเดยี         
       ข.  พมา                     
       ค.   จีน               
       ง.   มาเลเซีย             
10. วรรณกรรมเรื่องรามเกียรติ์ของไทยไดรับ
อิทธิพลจากชาติใด      
     ก.  เวยีดนาม              
     ข.  โปรตุเกส         
     ค.  จีน                     
     ง.  พมา                         
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เฉลยคําตอบแบบทดสอบชดุการเรียนรูแบบโครงงานชุดท่ี  5 
( สําหรับครู ) 

 1.   ก      2.   ข        3.  ข         4.    ค        5.   ค   
 6.   ง       7.   ง        8.  ก         9.    ค        10.  ค 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 



 
 
 

คูมือการใชชดุการเรียนรูแบบโครงงาน 
  กล ุ มสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 

ชั้นประถมศึกษาปท่ี  6 
 
 
 
 
 
 
 
 

เร่ือง 
การเตรียมนําเสนอโครงงานสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 

 
 
 
 
 
 
 

กล ุ มสาระการเรียนรูสังคมศกึษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
เวลา  2  ชั่วโมง 
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คํานํา 

 
  คูมือการใชชุดการเรียนรูแบบโครงงานชุดที่  12  เร่ือง  การเตรียมนําเสนอโครงงานสังคม
ศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พทุธศักราช  2544    จัดทําขึ้นเพื่อ
ประกอบการเรียนการสอน  กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม                      
ช้ันประถมศึกษาปที่  6   จํานวน  20   ช่ัวโมง  ซ่ึงเปนเรื่องหนึ่งในชุดการเรียนรูแบบโครงงาน       
เร่ือง  วัฒนธรรม  ประเพณี และภูมิปญญาไทย  จํานวน 13  ชุด   
 ผูจัดทําหวังวาชุดการเรียนรูนี้คงเปนประโยชนแกครูผูสอนในการนําไปใชประกอบการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนไดเปนอยางดี 
 
          นางกัลยาณี  ศรีขาว         
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 292
 
 
 

คูมือครู 
 
องคประกอบของคูมือครู  มีดังนี ้

1. คําชี้แจงสําหรับครู 
2. รายการอุปกรณในชดุการเรยีนรู 
3. แผนการจัดการเรียนรู  ประกอบดวย 

3.1 มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น 
3.2 สาระสําคัญ 
3.3 ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
3.4 จุดประสงคการเรียนรู 
3.5 สาระการเรียนรู 
3.6 กิจกรรมการเรยีนรู 

3.6.1 ขั้นสรางความสนใจ 
3.6.2 ขั้นสํารวจและคนหา     
3.6.3 ขั้นอภิปรายและลงขอสรุป 
3.6.4 ขั้นขยายความรู 
3.6.5 ขั้นประเมินผล 

3.7 ส่ือการเรียนการสอน 
3.8 การประเมินผล 
3.9 กิจกรรมเสนอแนะ 
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คําชี้แจงสาํหรับครู 

 
1. ครูผูสอนควรศึกษาชุดการเรียนรูกอนใชใหเขาใจ 
2. ครูผูสอนควรศึกษาคูมือในการใชชุดการเรียนรู 
3. ครูผูสอนควรตรวจวัสดุอุปกรณในชุดการเรียนรูวามีจํานวนครบตามที่ระบุไวหรือไม   
ถาไมครบหรือชํารุดจะไดปรับปรุงแกไข 
4. ครูผูสอนควรศึกษาเนื้อหาใหเขาใจทกุขั้นตอนการสอนอยางละเอียด 
5. การสอนแบงเปน  5  ขั้นตอน  คือ   

5.1  ขั้นสรางความสนใจ 
5.2  ขั้นสํารวจและคนหา     
5.3  ขั้นอภิปรายและลงขอสรุป 
5.4  ขั้นขยายความรู 
5.5  ขั้นประเมนิผล 

6. ขณะนกัเรียนปฏิบัติกิจกรรม  หากนกัเรียนมีปญหา  ครูควรใหคําปรึกษาและการ 
อภิปรายไมควรสงเสียงดัง  เพราะจะทําใหรบกวนกลุมอื่น 
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รายการอุปกรณในชดุการเรียนรู 
 

1. คูมือครู      จํานวน    1    ซอง 
2. ชุดการเรียนรูแบบโครงงาน   จํานวน    13    ชุด 

แตละชุดประกอบดวย 
    2.1  บัตรคําสั่ง    จํานวน    1    ชุด 
    2.2  บัตรเนื้อหา    จํานวน    1    ชุด 
    2.3  บัตรใบงาน    จํานวน    1    ชุด 
    2.4  บัตรสรุป                            จํานวน    1    ชุด 

3. แผนผังการจัดชั้นเรียน    จํานวน    1    ชุด 
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แผนผังการจัดชั้นเรียน 
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศกึษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม     ชั้นประถมศึกษาปท่ี  6 

 
 

กระดานดํา 
 
 

 

 

 

 

 

 

 โตะครู   

 
 

  
กลุมที่  1

 

 
 

 
 

 
ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุมที่  3
 
กลุมที่  4
 
กลุมที่  9
กลุมที่  6
กลุมที่  7
กลุมที่  10
 กลุมที่  2
 กลุมที่  5
 กลุมที่  8
 สํารอ
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แผนการจัดการเรียนรู 
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศกึษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม                                           ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 
แผนการจัดการเรียนรูท่ี 12   เร่ือง  การเตรียมนําเสนอโครงงานสังคมศึกษา   
                                                       ศาสนา  และวัฒนธรรม                                         เวลา 2  ชั่วโมง                    
ทําการสอนวันท่ี…………..……….… เดือน …………………….….......……. พ.ศ.  ………………….. 

1. มาตรฐานการเรียนรูชวงชัน้ 
มาตรฐาน ส.2.1.3 เขาใจและปฏิบัติตนตามบรรทัดฐานและวัฒนธรรมในจังหวดั  ภาค  และประเทศ  
รวมทั้งตระหนักถึงความสําคัญในวัฒนธรรมของกลุมคนในสังคมที่มคีวามหลากหลายและยอมรบัใน
คุณคาซึ่งกันและกัน 
 มาตรฐาน ส.4.2.2 เขาใจปจจัยที่มีผลตอการสรางสรรควัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมทองถ่ิน 
มาตรฐาน ส.5.2.4  มีทักษะในการศึกษาคนควาขอมูลขาวสารดานสิ่งแวดลอมจากแหลงความรูใน
ทองถ่ิน 

 
2.  สาระสําคัญ      

การเเสดงโครงงาน เปนการเสนอผลงานที่ไดศึกษาคนควาสําเร็จลงแลวใหผูอ่ืนรับรูและ
เขาใจ ซ่ึงอาจกระทําไดหลายรูปแบบ เชน การจัดนิทรรศการ การสาธิตแสดงประกอบการรายงานและ
การจัดแสดงแผงโครงงาน 

 
3. ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 

3.1  รูและเขาใจวิธีการนําเสนอผลงานโครงงานสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรมได 
3.2  อธิบายการออกแบบและจัดแสดงผลงานเปนแผงโครงงานสังคมศึกษา  ศาสนา  และ

วัฒนธรรมได 
3.3  ตระหนกัถึงความสําคัญในการเตรยีมรายงานเสนอผลของโครงงานสังคมศึกษา  ศาสนา  

และวัฒนธรรมได 
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4.  จุดประสงคการเรียนรู 

4.1  นักเรียนสามารถบอกวิธีการนําเสนอผลงานโครงงานสังคมศึกษา  ศาสนา  และ
วัฒนธรรมได 

4.2  นักเรียนสามารถออกแบบและจัดแสดงผลงานเปนแผงโครงงานสังคมศึกษา  ศาสนา  
และวัฒนธรรมได 

4.3  นักเรียนสามารถเตรียมรายงานเสนอผลของโครงงานสังคมศึกษา  ศาสนา  และ
วัฒนธรรมได 

4.4  นักเรียนมเีจตคติที่ดีตอการเตรียมรายงานเสนอผลของโครงงานสังคมศึกษา  ศาสนา  
และวัฒนธรรมได 
 
5.  สาระการเรียนรู 

การเตรียมนําเสนอโครงงานสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
 
6. กิจกรรมการเรียนรู 
 6.1.  ขั้นสรางความสนใจ 

       6.1.1  นักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน  เร่ือง  การเตรียมนําเสนอโครงงานสังคมศึกษา  
ศาสนา  และวฒันธรรมจํานวน  10  ขอ  10  คะแนน 

        6.1.2  ครูแจงจดุประสงคการเรียนรูใหนักเรยีนทราบ 
        6.1.3  ครูและนักเรียนสนทนาเกีย่วกับการการเตรียมเสนอโครงงาน 
        6.1.4  ใหนักเรียนยกตัวอยางรูปแบบการเสนอโครงงานที่นักเรยีนไดเรียนรูโดย

การศึกษาขอมลูจากแหลงเรยีนรูตางๆ  เชน  หองสมุด  อินเทอรเน็ต 
 6.2   ขั้นสํารวจและคนหา     

        6.2.1  นักเรียนแตละกลุม  สงตัวแทนรับชุดการเรียนรูแบบโครงงานชุดที่ 12  เร่ือง  การ
เตรียมนําเสนอโครงงานสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  แลวรวมกันวางแผนเพื่อทํากิจกรรม
ตามตามขั้นตอนตอไปนี ้
   6.2.1.1  อานบัตรคําสั่ง  แลวปฏิบัติตาม 

 6.2.1.2  นักเรยีนรวมกันศึกษาความรูจากบัตรเนื้อหา  เร่ือง  การเตรียมนําเสนอ
โครงงานสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
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   6.3   ขั้นอภปิรายและลงขอสรุป     
   6.3.1  นักเรียนศึกษาทําความเขาใจบัตรใบงาน 
   6.3.2  นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมตามบัตรใบงาน 
   6.3.3  นักเรียนรวมกันอภิปรายและสรุป เกีย่วกับการเตรียมนําเสนอโครงงาน ถายัง
ไมเขาใจใหศกึษาจากบัตรสรปุ 
   6.3.4  นักเรียนแตละคนสรุปองคความรู เร่ือง   การเตรียมนําเสนอโครงงานดวย
ตนเองโดยเขียนบันทึกลงในสมุดบันทึกของตนเอง    
    6.4   ขั้นขยายความรู      

 6.4.1  ใหนกัเรียนแตละกลุมจดัเตรียมแผงโครงงานและตกแตงใหสวยงามเพื่อนําเสนอ  
โดยทําการออกแบบแผงโครงงานในในบัตรใบงานจากนัน้รวมอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรูและตอบขอ
ซักถามจากกลุมอื่น ๆ 

 6.4.2  นักเรียนแตละกลุมรวมกันสนทนาเกี่ยวกับ  การเตรียมนําเสนอโครงงานสังคม
ศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม เพื่อใหไดองคความรูที่ถูกตอง 

6.4.3  ครูผูสอนมอบหมายงานใหนักเรยีนแตละคนเตรยีมนําเสนอโครงงานสังคมศึกษา  
ศาสนา  และวฒันธรรม  
 6.5   ขั้นประเมินผล      

        6.5.1   ครูผูสอนเปดโอกาสใหนกัเรียนซักถามเกี่ยวกับเรื่องที่ยังสงสัย 
  6.5.2   นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน เร่ือง  การเตรียมนําเสนอโครงงานสังคมศึกษา  
ศาสนา  และวฒันธรรม 
  6.5.3   ครูตรวจบัตรใบงานและแบบทดสอบของนักเรียนแลวรวมกันเฉลยคําตอบที่
ถูกตอง  พรอมทั้งใหคะแนนในแบบบันทึกคะแนน 
 
7. สื่อและแหลงการเรียนรู 
 7.1  สื่อการเรียนรู 

7.1.1  ชุดการเรียนรูแบบโครงงาน  ชุดที่  12  เร่ือง  การเตรียมนําเสนอโครงงาน
สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรมประกอบดวย 
      7.1.1.1  บัตรคําสั่ง  

    7.1.1.2  บัตรเนื้อหา   
    7.1.1.3  บัตรสรุป 
 7.1.1.4  บัตรใบงาน 

7.1.2   แบบทดสอบกอนและหลังเรียน  เร่ือง  การเตรียมนําเสนอโครงงานสังคมศึกษา  
ศาสนา  และวฒันธรรม 
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 7.2  แหลงการเรียนรู 
   7.2.1  หองสมุดโรงเรียน 
   7.2.2  เครือขายอินเทอรเน็ตในหองเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
8. การวัดผลและการประเมินผล  
 8.1  วิธีการวัด 

8.1.1  การทดสอบ 
8.1.2  การสังเกตพฤติกรรมการเรียน 
8.1.3  การสังเกตการณทํางานกลุม 
8.1.4  การสังเกตการนําเสนอผลงาน 

 8.2  เคร่ืองมือการวัดและประเมินผล 
  8.2.1  แบบทดสอบ 

8.2.2  แบบประเมินพฤตกิรรมการเรียน 
8.2.3  แบบประเมินการทํางานกลุม 
8.2.4  แบบสังเกตการนําเสนอผลงาน 

 8.3  เกณฑการวัดและประเมินผล 
8.3.1   การทดสอบ  ใชเกณฑการผานรอยละ  80 

  8.3.2  การสังเกตพฤติกรรมการเรียนผูเรียน ใชเกณฑการผานรอยละ  80 
      8.3.3  การสังเกตการทํางานกลุมของผูเรียน ใชเกณฑการผานรอยละ  80 

8.3.4  การสังเกตการณนําเสนอผลงาน  ใชเกณฑการผานรอยละ  80 
 
9.  กิจกรรมเสนอแนะ 
 แนะนําใหนักเรียนจัดทํารายงานการนําเสนอโครงงานใหเรียบรอย  พรอมทั้งนําขั้นตอนใน
การทําโครงงานที่สําคัญมาจัดแสดงในแผงการทําโครงงานพรอมทั้งตกแตงแผงโครงงานใหเรียบรอย
สวยงาม พรอมทั้งซักซอมขั้นตอนในการนําเสนอโครงงานใหถูกตอง 
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ชุดการเรียนรูแบบโครงงานกลุมสาระการเรียนรูสังคมศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชุดการเรียนรูแบบโครงงานกลุมสาระการเรียนรูสังคมศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
เร่ือง  การเตรียมนําเสนอโครงงานสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม เร่ือง  การเตรียมนําเสนอโครงงานสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 

  
  
  

บัตรคําสัง่ บัตรคําสัง่ 
  
 นักเรียนแตละกลุมดําเนินการตามขั้นตอนตอไปนี ้ นักเรียนแตละกลุมดําเนินการตามขั้นตอนตอไปนี ้

1. อานบัตรคําสั่ง  แลวปฏิบัติตาม 1. อานบัตรคําสั่ง  แลวปฏิบัติตาม 
2. อานบัตรเนื้อหา  เร่ือง  การเตรียมนําเสนอโครงงานสังคมศึกษา  ศาสนา  และ

วัฒนธรรม 
2. อานบัตรเนื้อหา  เร่ือง  การเตรียมนําเสนอโครงงานสังคมศึกษา  ศาสนา  และ

วัฒนธรรม 
3. นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมตามบตัรใบงาน 3. นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมตามบตัรใบงาน 
4. นักเรียนรวมกนัอภิปราย  และสรุป  ถายังไมเขาใจใหศึกษาจาก 4. นักเรียนรวมกนัอภิปราย  และสรุป  ถายังไมเขาใจใหศึกษาจาก 

   บัตรสรุป    บัตรสรุป 
  

 เมื่อประกอบกจิกรรมเรียบรอยแลว  ใหนกัเรียนเกบ็บัตรคําสั่ง  บัตรเนื้อหา  เมื่อประกอบกจิกรรมเรียบรอยแลว  ใหนกัเรียนเกบ็บัตรคําสั่ง  บัตรเนื้อหา 
บัตรสรุป  บัตรคําถาม  และเก็บสื่อการเรียนรูทุกอยางเขาซองใหเรียบรอย บัตรสรุป  บัตรคําถาม  และเก็บสื่อการเรียนรูทุกอยางเขาซองใหเรียบรอย 
  
หมายเหตุ  :  หามหยิบเอกสารชิ้นใดชิ้นหนึ่งไป  ยกเวนบัตรคําตอบสําหรับนักเรยีน หมายเหตุ  :  หามหยิบเอกสารชิ้นใดชิ้นหนึ่งไป  ยกเวนบัตรคําตอบสําหรับนักเรยีน 
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บัตรเนื้อหา 
เร่ือง  การเตรียมนําเสนอโครงงานสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 

 
 การแสดงผลงานเปนขั้นตอนหนึ่งที่สําคัญมากสําหรบันักเรียนที่ทําโครงงาน  เพราะ
นักเรียนทุกกลุมในหองไดนําความรูท่ีตนเองไดศึกษามาอยางหลากหลาย  มานําเสนอผลงานแก
เพ่ือนๆ เพ่ือแลกเปลี่ยนองคความรูรวมกัน  โดยมีวิธีการหลายวิธี  เชน  การนําเสนอผลงานหนา
หอง  การจัดนิทรรศการ  ซึ่งผลงานที่มานําเสนอ  จะจัดทําเปนสิ่งประดิษฐ  ผลิตภัณฑ  หนังสือ
เลมเล็ก  สวนขั้นตอนรายงานผลก็จัดทําในรูปแผงโครงงาน  ซึ่งมรีายละเอียดของขั้นตอนตางๆ 
ครบถวน  สวนในขั้นตอนการนําเสนอมีการรายงานตามหัวขอท่ีไดศึกษามา  หลังจากนําเสนอ
จบ  จะมีการซักถามขอสงสัย  ผูทําโครงงานจึงตองศึกษาความรูมาอยางดี  และควรอธิบายได
ชัดเจน 
   การจัดแสดงผลงาน มีการนําเสนอโครงงานหนาหองพรอมจัดทําแผงโครงงานดังนี้ 
1. ขั้นการนําเสนอผลงานใหนําเสนอตามขั้นตอนที่ศึกษาตั้งแตบทที่ 1-บทที่ 5 ตามลําดับ 
2. เมื่อจบการนําเสนอ มีการซักถามขอสงสัย ผูนําเสนอผลงานทั้ง 3 คน ควรเตรียมขอมูลใหพรอมเพื่อ     
    ตอบคําถามไดชัดเจนและถูกตองซึ่งใชเวลาประมาณ 10 นาที 
3. จัดเตรียมอปุกรณที่เกีย่วของกับโครงงานใหเพื่อนๆไดศึกษาเชน รายงานโครงงาน  หนังสือเลมเล็ก      
    ส่ิงประดิษฐ และอื่นๆที่เกีย่วของ   
4. การจัดทําแผงโครงงานทําดังนี ้
 4.1. ควรเลือกใชวัสดุทีห่างายในทองถ่ิน ราคาไมแพง และ สะดวกในการจัดเก็บ   
             เชน  ฟวเจอรบอรด กระดาษลัง 
 4.2. ขนาดของแผงโครงงาน เลือกขนาดพอเหมาะซึ่งแบงเปน 4   สวนเทาๆ กันดังรูป 
                                                                                    120 
                                    60              60 
   
                 60 
                                       60 
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 4.3. ถาเปนแผงโครงงานขนาดมาตรฐานควรมีขนาดดังนี ้
     สวนที่ 1   กวาง 60 เซนติเมตร  ยาว   60  เซนติเมตร 
     สวนที่  2  กวาง 60  เซนติเมตร ยาว  120        เซนติเมตร 
      สวนที่ 3  กวาง 60  เซนติเมตร ยาว   60  เซนติเมตร 
     
  เมื่อเตรียมแผงโครงงานเสร็จแลว นํารายงานผลโครงงาน   5  บท       
มาจัดลงบนแผงโครงงานดังนี้ 
   สวนท่ี 1  ควรจัดดังนี ้
   -  ช่ือโครงงาน 
   -  ผูจัดทําโครงงาน 
   -  ครูที่ปรึกษา 
 สวนท่ี 2  ควรจัดดังนี ้
   -  ที่มาและความสําคัญ 
   -  วัตถุประสงค 
   -  ระยะเวลาและสถานที่ในการศึกษาโครงงาน 
   -  วิธีการดําเนนิการ 
   -  ผลการศึกษา 
 สวนท่ี 3 ควรจดัดังนี ้
   -  สรุปและอภปิรายผล 
   -  ประโยชนทีไ่ดรับ 
   -  ขอเสนอแนะ 
   -  เอกสารอางอิง 

การแสดงผลงานอาจจะจัดในรูปนิทรรศการ หรือรายงานปากเปลาโดยนําแผงโครงงานมา
นําเสนอไปพรอมกันดวย  
อุปกรณท่ีจําเปนในการจัดทําแผงโครงงาน 

1. ไมอัดหรือกลองกระดาษ 
2. มีดคัตเตอร 
3. กรรไกร 
4. กาว 
5. กระดาษสีตางๆ 
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6. ไมบรรทัด 
7. ดินสอสีปากกาสีตางๆหรือสีเมจิก 
8. กระดาษกาว 

ขอควรคํานงึในการจัดแสดงโครงงาน 
1. ความปลอดภยัของการจัดแสดง 
2. ความเหมาะสมกับเนื้อที่จดัแสดง 
3. คําอธิบายที่เขียนแสดง  ควรเนนเฉพาะประเด็นสําคัญ  ชัดเจน  เขาใจงาย 
4. ดึงดูดความสนใจของผูเขาชมโดยเนนทีสี่สดใสเนนจดุสําคัญ 
5. ใชตารางและรปูภาพประกอบ  โดยจัดวางอยางเหมาะสม 
6. ส่ิงที่แสดงทุกอยางถูกตอง  ทั้งการอธิบายหลักการและขอความหรือคําที่เขียน 
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บัตรสรุป 
เร่ือง การเตรียมนําเสนอโครงงานสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 

 
การจัดแสดงผลงาน มีการนําเสนอโครงงานหนาหองพรอมจัดทําแผงโครงงานดังนี ้
1. ขั้นการนําเสนอผลงานใหนําเสนอตามขั้นตอนที่ศึกษาตั้งแตบทที่ 1-บทที่ 5 ตามลําดับ 
2. เมื่อจบการนําเสนอ มีการซักถามขอสงสัย ผูนําเสนอผลงานทั้ง 3 คน ควรเตรียมขอมูลใหพรอมเพื่อ     
    ตอบคําถามไดชัดเจนและถูกตองซึ่งใชเวลาประมาณ 10 นาที 
3. จัดเตรียมอปุกรณที่เกีย่วของกับโครงงานใหเพื่อนๆไดศึกษาเชน รายงานโครงงาน  หนังสือเลมเล็ก      
    ส่ิงประดิษฐ และอื่นๆที่เกีย่วของ   
4. การจัดทําแผงโครงงานทําดังนี ้
 4.1. ควรเลือกใชวัสดุทีห่างายในทองถ่ิน ราคาไมแพง และ สะดวกในการจัดเก็บ   
             เชน  ฟวเจอรบอรด กระดาษลัง 
 4.2. ขนาดของแผงโครงงาน เลือกขนาดพอเหมาะซึ่งแบงเปน 4   สวนเทาๆ กันดังรูป 
                                                                                    120 
                                    60              60 
   
 
                   60                 60 

 
  
 4.3. ถาเปนแผงโครงงานขนาดมาตรฐานควรมีขนาดดังนี ้
     สวนที่ 1   กวาง 60 เซนติเมตร  ยาว   60  เซนติเมตร 
     สวนที่  2  กวาง 60  เซนติเมตร ยาว  120        เซนติเมตร 
      สวนที่ 3  กวาง 60  เซนติเมตร ยาว   60  เซนติเมตร 
    เมื่อเตรียมแผงโครงงานเสร็จแลว นํารายงานผลโครงงาน   5  บท       
มาจัดลงบนแผงโครงงานดังนี้ 
   สวนท่ี 1  ควรจัดดังนี ้
   -  ช่ือโครงงาน 
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   -  ผูจัดทําโครงงาน 
   -  ครูที่ปรึกษา 
 สวนท่ี 2  ควรจัดดังนี ้
   -  ที่มาและความสําคัญ 
   -  วัตถุประสงค 
   -  ระยะเวลาและสถานที่ในการศึกษาโครงงาน 
   -  วิธีการดําเนนิการ 
   -  ผลการศึกษา 
 สวนท่ี 3 ควรจดัดังนี ้
   -  สรุปและอภปิรายผล 
   -  ประโยชนทีไ่ดรับ 
   -  ขอเสนอแนะ 
   -  เอกสารอางอิง 
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บัตรใบงาน 
เร่ือง การเตรียมนําเสนอโครงงานสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 

 
คําชี้แจง ใหนกัเรียนชวยกันออกแบบแผงแสดงโครงงานเปนรูปแบบของกลุม โดยกําหนดการวาง
หัวขอตาง ๆ ใหครอบคลุมหัวขอการจัดแสดงผลงาน และจัดทําแผงโครงงาน ตกแตงใหสวยงาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อกลุม……………………………………………………..ชั้น………………………………………. 
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  แบบทดสอบชุดการเรียนรูแบบโครงงานชุดท่ี  12 
เร่ือง    การเตรียมนําเสนอโครงงานสงัคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 

 
คําชี้แจง   

  แบบทดสอบมีจํานวน  10 ขอ   10   คะแนน    เวลา  15  นาที 
 ใหนักเรียนทําเครื่องหมายกากบาท (× )  บนขอตัวเลือก ก ข ค  หรือ ง  ท่ีถูกตองท่ีสุดเพียง 1 ขอ 

 
1.  ขอใดไมใชหลักในการเลือกใชวัสดเุพื่อจัดทํา
แผงโครงงาน  
        ก.  หางายในทองถ่ิน           
        ข.  ราคาไมแพงมาก            
        ค.  สะดวกในการจัดเกบ็           
        ง.  ใชกระดาษอยางดีเนนสีสันใหมาก 
2.  แผงโครงงานสวนใหญนยิมแบงออกเปนกี่
สวน          
        ก.  1  สวน               
        ข.  2  สวน                
        ค.  3  สวน              
        ง.   4  สวน                
3.  “ อางอิงที่มาของเนื้อหาที่เกี่ยวของ  ” 
ขอความนี้ควรอยูในหัวขอใดของการนําเสนอ
โครงงาน  
       ก.  ที่มาและความสําคัญของโครงงาน             
       ข.  บรรณานุกรม         
       ค.  วิธีดําเนินการ           
       ง.   ช่ือโครงงาน          

 

4.  โดยปกตกิารนําเสนอโครงงานนิยมใชผู
นําเสนอกี่คน                  
      ก.  1  คน                
      ข.  2  คน                
      ค.  3  คน              
      ง.   4  คน                
5. การนําเสนอโครงงานที่นิยมใชคือขอใด
ตอไปนี้         
     ก.  การทําแผนพับเผยแพร          
     ข.  การจัดนิทรรศการ                               
     ค.  การเผยแพรทางอินเตอรเน็ต                  
    ง.   การนําเสนอดวยแผนซีดี          
6. วัสดุที่นยิมนํามาทําเปนแผงแสดงโครงงานที่
ไดมาตรฐานคอืขอใด 
       ก.  กระดาษแข็ง    
       ข.  แผนโฟม           
       ค.  ไมอัด          
       ง.   แผนฟวเจอรบอรด        
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7.  ขอใดอธิบายเกีย่วกับการนําเสนอโครงงานไม
ถูกตอง 
        ก.  ควรใชส่ือเทคโนโลยีชวยนําเสนอ 
        ข.  พยายามอานรายงานใหถูกตอง 
        ค.  เตรียมตัวตอบคําถามเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ 
        ง.   คํานึงถึงความเหมาะสมของภาษา 
8.  รูปแบบการจัดนิทรรศการแสดงโครงงานควร
ประกอบไปดวยส่ิงใดตอไปนี้ 
       ก.  แผงแสดงโครงงานจัดวางเนื้อหาถูกตอง  
       ข.  แผงแสดงโครงงานประณีตสวยงาม            
       ค.  จัดไดครบตามเนื้อหาที่กําหนด 
       ง.   ถูกทุกขอ              

 

9.  ขอใดไมใชหลักในการรายงานนําเสนอ
โครงงาน                          

 ก.  พูดรายงานไดเสียงดังฟงชัด  
       ข.  รายงานตรงตามเนื้อหา 
       ค.  อานรายงานไดถูกตอง        
       ง.   ตอบคําถามใหตรงประเด็น 
10.  การนําเสนอโครงงาน  เร่ือง  การเลี้ยงหนอน
ดวงดวยตนสาคูควรใชส่ิงใดประกอบจึงจะดีที่สุด 
       ก.  หนอนดวงขั้นตางๆ                                     
       ข.  ทอนสาคู               
       ค.  ขนมจากแปงสาคู       
       ง.   ภาพถาย                 
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เฉลยคําตอบแบบทดสอบชดุการเรียนรูแบบโครงงานชุดท่ี  12 

( สําหรับครู ) 
 1.   ง     2.   ง       3.  ข         4.    ค        5.   ข   
 6.   ค     7.   ข      8.  ง         9.    ค       10.   ก   

 



 
 
 
 

คูมือการใชชดุการเรียนรูแบบโครงงาน 
  กล ุ มสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 

ชั้นประถมศึกษาปท่ี  6 
 
 
 
 
 
 
 

เร่ือง 
ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการสรางสรรควัฒนธรรม 

 
 
 
 
 
 
 

กล ุ มสาระการเรียนรูสังคมศกึษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
เวลา  1  ชั่วโมง 
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คํานํา คํานํา 

  
  คูมือการใชชุดการเรียนรูแบบโครงงานชุดที่  6  เร่ือง  ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการสรางสรรค
วัฒนธรรม ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  พุทธศักราช  2544    จัดทําขึ้นเพื่อประกอบการเรยีน
การสอน  กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  ช้ันประถมศึกษาปที่  6      
จํานวน  20   ช่ัวโมง  ซ่ึงเปนเรื่องหนึ่งในชดุการเรียนรูแบบโครงงาน  เร่ือง วัฒนธรรม  ประเพณี   
และภูมิปญญาไทย  จํานวน 13  ชุด   

  คูมือการใชชุดการเรียนรูแบบโครงงานชุดที่  6  เร่ือง  ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการสรางสรรค
วัฒนธรรม ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  พุทธศักราช  2544    จัดทําขึ้นเพื่อประกอบการเรยีน
การสอน  กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  ช้ันประถมศึกษาปที่  6      
จํานวน  20   ช่ัวโมง  ซ่ึงเปนเรื่องหนึ่งในชดุการเรียนรูแบบโครงงาน  เร่ือง วัฒนธรรม  ประเพณี   
และภูมิปญญาไทย  จํานวน 13  ชุด   
 ผูจัดทําหวังวาชุดการเรียนรูนี้คงเปนประโยชนแกครูผูสอนในการนําไปใชประกอบ  
การจัดกจิกรรมการเรียนการสอนไดเปนอยางด ี
 ผูจัดทําหวังวาชุดการเรียนรูนี้คงเปนประโยชนแกครูผูสอนในการนําไปใชประกอบ  
การจัดกจิกรรมการเรียนการสอนไดเปนอยางด ี
  
          นางกัลยาณี  ศรีขาว                   นางกัลยาณี  ศรีขาว         
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คูมือครู คูมือครู 
  
องคประกอบของคูมือครู  มีดังนี ้องคประกอบของคูมือครู  มีดังนี ้

1. คําชี้แจงสําหรับครู 1. คําชี้แจงสําหรับครู 
2. รายการอุปกรณในชดุการเรยีนรู 2. รายการอุปกรณในชดุการเรยีนรู 
3. แผนการจัดการเรียนรู  ประกอบดวย 3. แผนการจัดการเรียนรู  ประกอบดวย 

3.1 มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น 3.1 มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น 
3.2 สาระสําคัญ 3.2 สาระสําคัญ 
3.3 ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 3.3 ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
3.4 จุดประสงคการเรียนรู 3.4 จุดประสงคการเรียนรู 
3.5 สาระการเรียนรู 3.5 สาระการเรียนรู 
3.6 กิจกรรมการเรยีนรู 3.6 กิจกรรมการเรยีนรู 

3.6.1 ขั้นสรางความสนใจ 3.6.1 ขั้นสรางความสนใจ 
3.6.2 ขั้นสํารวจและคนหา     3.6.2 ขั้นสํารวจและคนหา     
3.6.3 ขั้นอภิปรายและลงขอสรุป 3.6.3 ขั้นอภิปรายและลงขอสรุป 
3.6.4 ขั้นขยายความรู 3.6.4 ขั้นขยายความรู 
3.6.5 ขั้นประเมินผล 3.6.5 ขั้นประเมินผล 

3.7 ส่ือการเรียนการสอน 3.7 ส่ือการเรียนการสอน 
3.8 การประเมินผล 3.8 การประเมินผล 
3.9 กิจกรรมเสนอแนะ 3.9 กิจกรรมเสนอแนะ 
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คําชี้แจงสาํหรับครู 

 
1. ครูผูสอนควรศึกษาชุดการเรียนรูกอนใชใหเขาใจ 
2. ครูผูสอนควรศึกษาคูมือในการใชชุดการเรียนรู 
3. ครูผูสอนควรตรวจวัสดุอุปกรณในชุดการเรียนรูวามีจํานวนครบตามที่ระบุไวหรือไม   
ถาไมครบหรือชํารุดจะไดปรับปรุงแกไข 
4. ครูผูสอนควรศึกษาเนื้อหาใหเขาใจทกุขั้นตอนการสอนอยางละเอียด 
5. การสอนแบงเปน  5  ขั้นตอน  คือ   

5.1  ขั้นสรางความสนใจ 
5.2  ขั้นสํารวจและคนหา     
5.3  ขั้นอภิปรายและลงขอสรุป 
5.4  ขั้นขยายความรู 
5.5  ขั้นประเมนิผล 

6. ขณะนกัเรียนปฏิบัติกิจกรรม  หากนกัเรียนมีปญหา  ครูควรใหคําปรึกษาและการ 
อภิปรายไมควรสงเสียงดัง  เพราะจะทําใหรบกวนกลุมอื่น 
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รายการอุปกรณในชดุการเรียนรู รายการอุปกรณในชดุการเรียนรู 
  

1. คูมือครู      จํานวน    1    ซอง 1. คูมือครู      จํานวน    1    ซอง 
2. ชุดการเรียนรูแบบโครงงาน   จํานวน    13    ชุด 2. ชุดการเรียนรูแบบโครงงาน   จํานวน    13    ชุด 

แตละชุดประกอบดวย แตละชุดประกอบดวย 
    2.1  บัตรคําสั่ง    จํานวน    1    ชุด     2.1  บัตรคําสั่ง    จํานวน    1    ชุด 
    2.2  บัตรเนื้อหา    จํานวน    1    ชุด     2.2  บัตรเนื้อหา    จํานวน    1    ชุด 
    2.3  บัตรคําถาม    จํานวน    1    ชุด     2.3  บัตรคําถาม    จํานวน    1    ชุด 
    2.4  บัตรคําตอบ    จํานวน    1    ชุด     2.4  บัตรคําตอบ    จํานวน    1    ชุด 
    2.5  บัตรเฉลย    จํานวน    1    ชุด     2.5  บัตรเฉลย    จํานวน    1    ชุด 
    2.6  บัตรใบงาน    จาํนวน    1    ชุด     2.6  บัตรใบงาน    จาํนวน    1    ชุด 
    2.7  บัตรสรุป                            จํานวน    1    ชุด     2.7  บัตรสรุป                            จํานวน    1    ชุด 

3. แผนผังการจัดชั้นเรียน    จํานวน    1    ชุด 3. แผนผังการจัดชั้นเรียน    จํานวน    1    ชุด 
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แผนผังการจัดชั้นเรียน 
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศกึษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม     ชั้นประถมศึกษาปท่ี  6 

 
 

          กระดานดํา 
 
 

  

1 

4 

7 

0 

 
 
 
 

 

 โตะครู  

 
 

2 3 
กลุมที่  

 

 
5 

 
8 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

กลุมที่  
6 
กลุมที่  
9 
กลุมที่  
กลุมที่  
กลุมที่  
กลุมที่  1
 กลุมที่  
 กลุมที่  
 กลุมที่  
 สํารอง
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กลุมสาระการเรียนรูสังคมศกึษา  ศาสนา  แ
แผนการจัดการเรียนรูท่ี 6  เร่ือง  ปจจัยท่ีมีอ
ทําการสอนวันท่ี…………..……….… เดือ
 

1. มาตรฐานการเรียนรูชวงชัน้ 
มาตรฐาน ส.4.2.2 เขาใจปจจยัที่มีผลตอก
มาตรฐาน ส.5.2.4  มีทักษะในการศึกษาค
ทองถ่ิน 

 
2.  สาระสําคัญ      
 ปจจัยสําคัญทีสุ่ดที่มีอิทธิพลตอก
สุขในสังคม และตองการความสะดวกสบ
 
3. ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 

3.1  อธิบายปจจัยที่มีผลตอการส
3.2  วิเคราะหปจจัยพืน้ฐานและผ

วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมทองถ่ินได
3.3  เห็นความสําคัญของปจจัยพ

สรางสรรควัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรม
 

4.  จุดประสงคการเรียนรู 
 4.1  นักเรียนสามารถบอกปจจ
 4.2  นักเรียนสามารถศึกษาเรื่อ
โดยอาศัยกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงา
 4.3  นักเรียนมทีักษะการคนคว
วัฒนธรรมได 
 4.4  นักเรียนเห็นความสําคญัข
 
 

 

 
 
 
 

แผนการจัดการเรียนรู 
ละวัฒนธรรม                                           ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 
ิทธิพลตอการสรางสรรควัฒนธรรม        เวลา  1  ชั่วโมง                   
น …………………….….......……. พ.ศ.  ………………….. 
 
 

ารสรางสรรควัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมทองถ่ิน 
นควาขอมูลขาวสารดานสิ่งแวดลอมจากแหลงความรูใน

ารสรางสรรควัฒนธรรม คือ การที่มนุษยตองการความสงบ
ายในชวีติ สองสิ่งนี้เปนหวัใจของการสรางสรรควัฒนธรรม  

รางสรรควัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมทองถ่ินได 
ลกระทบจากภายนอกที่มีอิทธิพลตอการสรางสรรค
 
ื้นฐานและผลกระทบจากภายนอกที่มอิีทธิพลตอการ
ทองถ่ินได 

ัยที่มีอิทธิพลตอการสรางสรรควัฒนธรรมได  
งราวเกีย่วกับปจจัยที่มีอิทธพิลตอการสรางสรรควัฒนธรรม
น 
าขอมูลเกี่ยวกับปจจัยที่มอิีทธิพลตอการสรางสรรค

องปจจัยทีม่ีอิทธิพลตอการสรางสรรควัฒนธรรมได 
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5.  สาระการเรียนรู 
 ปจจัยที่มีอิทธพิลตอการสรางสรรควัฒนธรรม 
  
6. กิจกรรมการเรียนรู 
 6.1.  ขั้นสรางความสนใจ 
  6.1.1  นักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน  เร่ือง  ปจจัยที่มอิีทธิพลตอการสรางสรรค
วัฒนธรรม  จํานวน  10  ขอ  10  คะแนน 
                     6.1.2  ครูแจงจดุประสงคการเรียนรูใหนักเรียนทราบ 
      6.1.3  ครูและนักเรยีนสนทนาเกีย่วกับปจจัยที่มีอิทธิพลตอการสรางสรรควฒันธรรม 

 6.1.4  ใหนกัเรียนยกตัวอยางปจจัยที่มีอิทธิพลตอการสรางสรรควัฒนธรรม 
 6.2   ขั้นสํารวจและคนหา     
   6.2.1  นักเรียนแตละกลุม (  กลุมเดิม  )  สงตัวแทนรับชุดการเรียนรูแบบโครงงานชุด
ที่ 6  เร่ือง  ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการสรางสรรควัฒนธรรม  แลวรวมกนัวางแผนเพื่อทํากิจกรรมตาม
ตามขั้นตอนตอไปนี ้
   6.2.1.1  อานบัตรคําสั่ง  แลวปฏิบัติตาม 
   6.2.1.2  นักเรยีนรวมกันศึกษาความรูจากบัตรเนื้อหา  เร่ือง  ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการ
สรางสรรควัฒนธรรม 
      6.3   ขั้นอภปิรายและลงขอสรุป     
   6.3.1  นักเรียนศึกษาทําความเขาใจในบัตรคําถาม 
   6.3.2  นักเรียนตอบคําถามลงในกระดาษคําตอบของนักเรยีน 
   6.3.3  ตรวจคําตอบจากบัตรเฉลย 
   6.3.4  นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมตามบัตรใบงาน 
   6.3.5  นักเรียนรวมกันอภิปรายและสรุป ถายังไมเขาใจใหศึกษาจากบัตรสรุป 
   6.3.6  นักเรียนแตละคนสรุปองคความรู เร่ือง   ปจจัยที่มอิีทธิพลตอการสรางสรรค
วัฒนธรรมดวยตนเองโดยเขยีนบันทกึลงในสมุดบันทึกของตนเอง 
      6.4   ขั้นขยายความรู      

 6.4.1  ใหนกัเรียนแตละกลุมออกไปนําเสนอผลการการศึกษาในบัตรใบงานเพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรูและตอบขอซักถามจากกลุมอื่นๆ 

6.4.2 ครูผูสอนมอบหมายงานใหนักเรยีนแตละคนไปศกึษาคนควาเพิม่เติมในหองสมุด
หรืออินเทอรเน็ตที่หองเทคโนโลยีสารสนเทศโดยเขียนบันทึกลงในสมุดบันทึกของตนเอง 
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  6.5   ขั้นประเมินผล      
  6.5.1   ครูผูสอนเปดโอกาสใหนักเรยีนซักถามเกี่ยวกับเรือ่งที่ยังสงสัย 
  6.5.2   นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน เร่ือง  ปจจัยที่มอิีทธิพลตอการสรางสรรค
วัฒนธรรม 
  6.5.3   ครูตรวจบัตรใบงานและแบบทดสอบของนักเรียนแลวรวมกันเฉลยคําตอบที่
ถูกตอง  พรอมทั้งใหคะแนนในแบบบันทึกคะแนน 
 
7. สื่อและแหลงการเรียนรู 
 7.1  สื่อการเรียนรู 
  7.1.1  ชุดการเรียนรูแบบโครงงาน  ชุดที่  6  เร่ือง  ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการสรางสรรค
วัฒนธรรม  ประกอบดวย 
      7.1.1.1  บัตรคําสั่ง  

    7.1.1.2  บัตรเนื้อหา   
    7.1.1.3  บัตรสรุป 
 7.1.1.4  บัตรคําถาม 
 7.1.1.5  บัตรคําตอบสําหรับนักเรียน 
 7.1.1.6  บัตรเฉลย 
 7.1.1.7  บัตรใบงาน 

  7.1.2   แบบทดสอบกอนและหลังเรียน  เร่ือง  ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการสรางสรรค
วัฒนธรรม 
 7.2  แหลงการเรียนรู 
   7.2.1  หองสมุดโรงเรียน 
   7.2.2  เครือขายอินเทอรเน็ตในหองเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   7.2.3  แหลงเรยีนรูในชุมชน 
8. การวัดผลและการประเมินผล  
 8.1  วิธีการวัด 

8.1.1  การทดสอบ 
8.1.2  การสังเกตพฤติกรรมการเรียน 
8.1.3  การสังเกตการณทํางานกลุม 
8.1.4  การสังเกตการนําเสนอผลงาน 

  
 

 



 149
 
 8.2  เคร่ืองมือการวัดและประเมินผล 
  8.2.1  แบบทดสอบ 

8.2.2  แบบประเมินพฤตกิรรมการเรียน 
8.2.3  แบบประเมินการทํางานกลุม 
8.2.4  แบบสังเกตการนําเสนอผลงาน 

 8.3  เกณฑการวัดและประเมินผล 
8.3.1   การทดสอบ  ใชเกณฑการผานรอยละ  80 

  8.3.2  การสังเกตพฤติกรรมการเรียนผูเรียน ใชเกณฑการผานรอยละ  80 
      8.3.3  การสังเกตการทํางานกลุมของผูเรียน ใชเกณฑการผานรอยละ  80 

8.3.4  การสังเกตการนําเสนอผลงาน  ใชเกณฑการผานรอยละ  80 
 
9.  กิจกรรมเสนอแนะ 
 แนะนําใหนักเรียนศกึษาความรู  เร่ือง  ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการสรางสรรควัฒนธรรม 
เพิ่มเติมในหองสมุดหรือเครือขายอินเตอรเน็ตในหองเทคโนโลยีสารสนเทศแหลงเรียนรูในชุมชนโดย
บันทึกผลการศึกษาลงในสมุดบันทึก  เพือ่นําความรูที่ไดมารวมกนัอภิปรายในคราวตอไป 
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ชุดการเรียนรูแบบโครงงานกลุมสาระการเรียนรูสังคมศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
เร่ือง  ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการสรางสรรควัฒนธรรม 

 
 
 

บัตรคําสัง่ 
 
 นักเรียนแตละกลุมดําเนินการตามขั้นตอนตอไปนี ้

1. อานบัตรคําสั่ง  แลวปฏิบัติตาม 
2. อานบัตรเนื้อหา  เร่ือง  ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการสรางสรรควัฒนธรรม 
3. อานคําถามในบัตรคาํถามแลวตอบคําถามลงในกระดาษคาํตอบ 
4. ตรวจคําตอบจากบัตรเฉลย 
5. นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมตามบัตรใบงาน 
6. นักเรียนรวมกนัอภิปราย  และสรุป  ถายังไมเขาใจใหศึกษาจาก 

   บัตรสรุป 
 

 เมื่อประกอบกจิกรรมเรียบรอยแลว  ใหนกัเรียนเกบ็บัตรคําสั่ง  บัตรเนื้อหา 
บัตรสรุป  บัตรคําถาม  และเก็บสื่อการเรียนรูทุกอยางเขาซองใหเรียบรอย 
 
หมายเหตุ  :  หามหยิบเอกสารชิ้นใดชิ้นหนึ่งไป  ยกเวนบัตรคําตอบสําหรับนักเรยีน 
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บัตรเนื้อหา 
เร่ือง  ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการสรางสรรควัฒนธรรม 

 
 
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการสรางสรรควัฒนธรรม 
 
 ปจจัยสําคัญที่สุดที่มีอิทธิพลตอการสรางสรรควัฒนธรรม คือ  การที่มนุษยตองการ
ความสงบสุขในสังคม  และตองการความสะดวกสบายในชีวิต  สองสิ่งนี้เปนหัวใจของการ
สรางสรรควัฒนธรรม  นอกจากนี้ยังมีปจจัยประกอบอื่น ๆ  ดังตอไปนี้ 

1.1 การเปล่ียนแปลงทางธรรมชาติ  เชน  สภาพดินฟาอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู
เสมอทําใหเกดิความแหงแลง  น้ําทวม  อากาศรอนจัด  หนาวจัด  ดินเสื่อม  เปนตน  ซึ่งเปนการ
กระตุนใหมนุษยคิดประดิษฐสิ่งใหม ๆ  เพ่ือควบคุมหรือแกปญหาที่เกิดจากความเปลี่ยนแปลง
ดังกลาว 
เชน  การเกิดภัยสึนามิ  ทําใหมนุษยคิดทําเครื่องมือปองกันภัยธรรมชาติ  สวนผูท่ีอยูริมทะเลเริ่ม
สังเกต  ความเปลี่ยนแปลงของทะเล  ถาน้ําลดกะทันหันใหรีบหนีภัยทันที  ดานการสรางบาน
เปลี่ยนแปลงโดยการสรางใหไกลจากริมฝงมากกวาเดิม  ดานความเชื่อ เชื่อวาผูคนที่ตายจํานวน
มากจะวนเวียนอยูท่ีเดิม  จึงเกิดประเพณีทําบุญใหดวงวิญญาณทุกป   

1.2   การเปล่ียนแปลงทางความตองการของผูคนที่มีอยางกวางขวาง  จึงจําเปนตอง
แสวงหาสิ่งตอบสนองความตองการนั้น  ทําใหเกิดการคิดคนสิ่งใหม  ๆ  และวิธีการใหมขึ้น
มากมายซึ่งสงัเกตไดจากการพัฒนาดานเทคโนโลยี  และวิทยาศาสตรในปจจุบันทําใหเกิด
วัฒนธรรมดานวัตถุมากมาย  เชน  การทํานา  จะมีการลงแขกเกี่ยวขาว  ปจจุบันเปลี่ยนเปนใชรถ
ตัดขาวเพราะสะดวก  และรวดเร็วกวา   ฯ 

1.3   การเปล่ียนแปลงสิ่งแวดลอมจากสังคมอ่ืน   เชน  จํานวนประชากรเพิ่มขึ้น  ทําให
เกิดการแขงขนักันมาก  มนุษยจึงตองหาวิธีการปองกันปญหา  โดยสรางกฎระเบียบ  หรือ
กฎหมาย  เพ่ือใหคนในสังคมไดอยูรวมกันอยางสงบสุข   

1.4  การหยิบยืมวัฒนธรรมจากสังคมอ่ืน  โดยนํามาปรับใชในกลุมสังคมของตน เชน 
ไทยนํารูปแบบการศึกษาจากตะวันตกมาใชในประเทศ  มีการนําเทคโนโลยีใหม ๆ ใหนักเรียน
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ไดศึกษาคนควาอยางกวางขวาง การพัฒนาดานการแพทยแบบผสมผสาน  มีการรักษาแบบ
ประยุกตท้ังแพทยแผนไทย  และแผนปจจุบันเขาดวยกันเพื่อรักษาผูปวยใหไดผลดีย่ิงขึ้น   

1.5  สภาพแวดลอมทางภูมิศาสตร  ไดแก  ลักษณะของภูมิประเทศภูมิอากาศ  และ
ทรัพยากรธรรมชาติ    เชน    วัฒนธรรมดานที่อยูอาศัย   คนไทยภาคกลางจะปลูกบานใตถุนสูง
เพ่ือปองกันน้ําทวมในฤดูฝน  สวนคนไทยภาคใตท่ีอยูติดทะเลจะปลูกบานทรงเตี้ยเพ่ือปองกัน
ลม  คนภาคเหนือจะปลูกพืชแบบขั้นบันไดบริเวณภูเขาเพื่อรักษาหนาดิน สวนคนในภาคใตจะ
นําเอาทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีมากในทองถิ่นของตนมาใชประโยชน  เชน  นํากะลามะพราว  ทํา
เปนผลิตภัณฑเครื่องใชในครัวเรือน  ทําเครื่องประดับ  เครื่องตกแตงบาน  เปนตน                                                
 
 

 
 
 
 

 
  ภาพบานเรือนไทย                                                               ภาพการปลูกพืชแบบขั้นบันได 
 
 

 
 
 
 

 
                                                       ภาพคลื่นสึนามิ 
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บัตรคําถาม 
เร่ือง  ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการสรางสรรควัฒนธรรม   

 
 
คําชี้แจง  ใหนกัเรียนตอบคําถามตอไปนี ้

1.   ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการสรางสรรควัฒนธรรมมีกี่ประเภทอะไรบาง 
2.  ปจจัยสําคญัที่สุดที่มีอิทธิพลตอการสรางสรรควัฒนธรรมคืออะไร 
3 . สมมติวา ถาเราไมเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมตามปจจัยตาง ๆ  คงรักษาไวใหเหมือนเดิมตาม

บรรพบุรุษ  นักเรียนคดิวา ผลจะเปนอยางไร 
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บัตรคําตอบ 
เร่ือง ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการสรางสรรควัฒนธรรม 

 
ช่ือกลุม……………………………………………………….. 

สมาชิก 1………………………………………………  2………………………………………….. 
             3……………………………………………...   4…………………………………………..                               
             5……………………………………………...   6………………………………………….. 
1. ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการสรางสรรควัฒนธรรมมีกี่ประเภทอะไรบาง 
….………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..
….………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
 
2.  ปจจัยสําคญัที่สุดที่มีอิทธิพลตอการสรางสรรควัฒนธรรมคืออะไร 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
3 . สมมติวา ถาเราไมเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมตามปจจัยตาง ๆ  คงรักษาไวใหเหมือนเดิมตาม
บรรพบุรุษ  นักเรียนคดิวา ผลจะเปนอยางไร 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
….………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
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บัตรเฉลย 
เร่ือง  ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการสรางสรรควัฒนธรรม 

 
 

1.  ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการสรางสรรควัฒนธรรมมีกี่ประเภทอะไรบาง 
     ตอบ    ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการสรางสรรควัฒนธรรมมี  5  ประเภท  คือ   
  1. การเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ  
  2. การเปลี่ยนแปลงทางความตองการของผูคน 
  3. การเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอมจากสังคมอื่น  
  4. การหยิบยืมวัฒนธรรมจากสังคมอื่น 
  5. สภาพแวดลอมทางภูมิศาสตร  
  
2.  ปจจัยสําคญัที่สุดที่มีอิทธิพลตอการสรางสรรควัฒนธรรมคืออะไร 
     ตอบ  การที่มนุษยตองการความสงบสุขในสังคม และตองการความสะดวกสบายในชวีิต 
 
3.  สมมติวา ถาเราไมเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมตามปจจัยตาง ๆ  คงรักษาไวใหเหมือนเดิมตาม
บรรพบุรุษ  นักเรียนคดิวา ผลจะเปนอยางไร 
      ตอบ  ขึ้นอยูกับคําตอบของนักเรียน 
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บัตรใบงาน 

เร่ือง ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการสรางสรรควัฒนธรรม 
 
 
คําชี้แจง 
1.  ใหนกัเรียนรวมกันสํารวจชุมชนเกีย่วกับวัฒนธรรมในชุมชนแลวบันทึกลงในตาราง 
 

ช่ือชุมชนที่สํารวจ................................................................................. 
 

ที่ วัฒนธรรมที่สํารวจ ปจจัยที่มีอิทธพิลตอ 
การสรางสรรควัฒนธรรม 

แหลงขอมูล 

1  
 

  

2  
 

  

3  
 

  

4  
 

  

5  
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2. ใหนกัเรียนเขียนแผนผังความคิดเกี่ยวกบัปจจัยที่มีอิทธิพลตอการสรางสรรควัฒนธรรมในชุมชนที่
สํารวจมา 
 

แผนผังความคดิปจจยัที่มีอิทธิพลตอการสรางสรรควัฒนธรรมในชุมชน............................. 
 

 
 
 
 
 
 
 

วัฒนธรรมในชุมชน  
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บัตรสรุป 
เร่ือง ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการสรางสรรควัฒนธรรม 

 
ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการสรางสรรควัฒนธรรม 
 ปจจัยสําคัญทีสุ่ดที่มีอิทธิพลตอการสรางสรรควัฒนธรรม คือ การที่มนุษยตองการความสงบ
สุขในสังคม และตองการความสะดวกสบายในชวีิต สองสิ่งนี้เปนหวัใจของการสรางสรรควัฒนธรรม
นอกจากนี้ยังมปีจจัยประกอบอื่นๆ ดังตอไปนี้ 

1.   การเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ  
 2.   การเปลี่ยนแปลงทางความตองการของผูคน 
 3.   การเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอมจากสังคมอื่น  
 4.   การหยิบยมืวัฒนธรรมจากสังคมอื่น 
 5.   สภาพแวดลอมทางภูมิศาสตร  
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  แบบทดสอบชุดการเรียนรูแบบโครงงานชุดท่ี  6 
เร่ือง    ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการสรางสรรควัฒนธรรม 

 
คําชี้แจง   

  แบบทดสอบมีจํานวน  10 ขอ   10 คะแนน    เวลา  15  นาที 
 ใหนักเรียนทําเครื่องหมายกากบาท (× )  บนขอตัวเลือก ก ข ค  หรือ ง  ท่ีถูกตองท่ีสุดเพียง 1 ขอ 

 
1.  ปจจัยที่สําคัญที่สุดที่มีอิทธิพลตอการ
สรางสรรควัฒนธรรมคือขอใด 
        ก.  ความคิดสรางสรรค      
        ข.  ความประหยดั 
        ค.  ความซี่อสัตย   
        ง.  ความสงบสุข             
2.  สภาพแวดลอมทางภูมิศาสตรมีอิทธิพลตอการ
สรางสรรควัฒนธรรมขอใด           
        ก.  การแตงกาย   
        ข.  การเดนิทาง  
        ค.  ที่อยูอาศัย       
        ง.   การรับประทานอาหาร 
3.  การสรางกฎระเบียบหรือกฎหมายเกีย่วของกับ
ขอใดตอไปนี ้
       ก.  การเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอมจากสงัคม

อ่ืน 
       ข.   การเปลี่ยนแปลงธรรมชาติ 
       ค.  การเปลี่ยนแปลงความตองการของผูคน 
       ง.   การหยิบยืมวัฒนธรรมจากสังคมอื่น 
 

4.  การกระตุนใหมนษุยคิดคนสิ่งใหมเกี่ยวของ
กับขอใดตอไปนี้                  
       ก.  การเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอมจากสงัคม

อ่ืน 
       ข.   การเปลี่ยนแปลงธรรมชาติ 
       ค.  การเปลี่ยนแปลงความตองการของผูคน 
       ง.   การหยิบยืมวัฒนธรรมจากสังคมอื่น 
5. การจัดการศึกษาในปจจบุันเกีย่วของกบัขอใด
ตอไปนี้                  
       ก.  การเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอมจากสงัคม

อ่ืน 
       ข.   การเปลี่ยนแปลงธรรมชาติ 
       ค.  การเปลี่ยนแปลงความตองการของผูคน 
       ง.   การหยิบยืมวัฒนธรรมจากสังคมอื่น 
      6.  การที่คนไทยภาคกลางสรางบานใตถุนสูง
เพื่อปองกันสิ่งใด      
        ก.  อัคคีภยั      
        ข.  วาตภยั 
        ค.  อุทกภัย   
        ง.  แผนดนิไหว            
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7. การสรางบานของคนแตละภาคเกี่ยวของกับขอ
ใดตอไปนี ้
        ก.  สภาพสังคม   
        ข.  สภาพเศรษฐกิจ  
        ค.  สภาพแวดลอมทางภมูิศาสตร      
        ง.   สภาพการเมืองการปกครอง  
8.  การที่คนไทยภาคใตสรางบานทรงเตี้ยเพื่อ
ปองกันสิ่งใด      
        ก.  อัคคีภยั      
        ข.  วาตภยั 
        ค.  อุทกภัย   
        ง.  แผนดนิไหว            
 

 

9.  ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการสรางสรรควัฒนธรรม
มากที่สุดคือขอใด                
       ก.  ความสงบสุข                     
       ข.  ความสะดวกสบาย       
       ค.  ความเชื่อ                      
       ง.   ถูกทั้ง  ก และ  ข 
10. วัฒนธรรมของชนชาติใดมีผลตอการจัด
การศึกษามากที่สุด 
       ก.  จีน              
       ข.  อินเดีย                     
       ค.  ชาติตะวนัตก                   
       ง.   ชาติอาหรับ                   
           
      

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 161
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

เฉลยคําตอบแบบทดสอบชดุการเรียนรูแบบโครงงานชุดท่ี  6 
( สําหรับครู ) 

 1.   ง       2.   ค        3.  ก        4.    ข        5.   ง   
 6.   ค       7.   ค       8.  ข        9.    ง        10.  ค  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



 
 
 

คูมือการใชชดุการเรียนรูแบบโครงงาน 
  กล ุ มสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 

ชั้นประถมศึกษาปท่ี  6 
 
 
 
 
 
 

เร่ือง 
ภูมิปญญาไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

กล ุ มสาระการเรียนรูสังคมศกึษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
เวลา  1  ชั่วโมง 
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คํานํา คํานํา 

  
  คูมือการใชชุดการเรียนรูแบบโครงงานชุดที่  7  เร่ือง  ภูมปิญญาไทย   ตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2544    จัดทําขึ้นเพื่อประกอบการเรียนการสอน  กลุมสาระการ
เรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  ช้ันประถมศึกษาปที่  6   จํานวน  20   ช่ัวโมง  ซ่ึงเปนเรื่อง
หนึ่งใน   ชุดการเรียนรูแบบโครงงาน  เร่ือง วัฒนธรรม  ประเพณี และภูมิปญญาไทย  จํานวน 13  ชุด   

  คูมือการใชชุดการเรียนรูแบบโครงงานชุดที่  7  เร่ือง  ภูมปิญญาไทย   ตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2544    จัดทําขึ้นเพื่อประกอบการเรียนการสอน  กลุมสาระการ
เรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  ช้ันประถมศึกษาปที่  6   จํานวน  20   ช่ัวโมง  ซ่ึงเปนเรื่อง
หนึ่งใน   ชุดการเรียนรูแบบโครงงาน  เร่ือง วัฒนธรรม  ประเพณี และภูมิปญญาไทย  จํานวน 13  ชุด   
 ผูจัดทําหวังวาชุดการเรียนรูนี้คงเปนประโยชนแกครูผูสอนในการนําไปใชประกอบการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนไดเปนอยางดี 
 ผูจัดทําหวังวาชุดการเรียนรูนี้คงเปนประโยชนแกครูผูสอนในการนําไปใชประกอบการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนไดเปนอยางดี 
  
          นางกัลยาณี  ศรีขาว                   นางกัลยาณี  ศรีขาว         
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คูมือครู คูมือครู 
  
องคประกอบของคูมือครู  มีดังนี ้องคประกอบของคูมือครู  มีดังนี ้

1. คําชี้แจงสําหรับครู 1. คําชี้แจงสําหรับครู 
2. รายการอุปกรณในชดุการเรยีนรู 2. รายการอุปกรณในชดุการเรยีนรู 
3. แผนการจัดการเรียนรู  ประกอบดวย 3. แผนการจัดการเรียนรู  ประกอบดวย 

3.1 มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น 3.1 มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น 
3.2 สาระสําคัญ 3.2 สาระสําคัญ 
3.3 ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 3.3 ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
3.4 จุดประสงคการเรียนรู 3.4 จุดประสงคการเรียนรู 
3.5 สาระการเรียนรู 3.5 สาระการเรียนรู 
3.6 กิจกรรมการเรยีนรู 3.6 กิจกรรมการเรยีนรู 

3.6.1 ขั้นสรางความสนใจ 3.6.1 ขั้นสรางความสนใจ 
3.6.2 ขั้นสํารวจและคนหา     3.6.2 ขั้นสํารวจและคนหา     
3.6.3 ขั้นอภิปรายและลงขอสรุป 3.6.3 ขั้นอภิปรายและลงขอสรุป 
3.6.4 ขั้นขยายความรู 3.6.4 ขั้นขยายความรู 
3.6.5 ขั้นประเมินผล 3.6.5 ขั้นประเมินผล 

3.7 ส่ือการเรียนการสอน 3.7 ส่ือการเรียนการสอน 
3.8 การประเมินผล 3.8 การประเมินผล 
3.9 กิจกรรมเสนอแนะ 3.9 กิจกรรมเสนอแนะ 
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คําชี้แจงสาํหรับครู 

 
1. ครูผูสอนควรศึกษาชุดการเรียนรูกอนใชใหเขาใจ 
2. ครูผูสอนควรศึกษาคูมือในการใชชุดการเรียนรู 
3. ครูผูสอนควรตรวจวัสดุอุปกรณในชุดการเรียนรูวามีจํานวนครบตามที่ระบุไวหรือไม   
ถาไมครบหรือชํารุดจะไดปรับปรุงแกไข 
4. ครูผูสอนควรศึกษาเนื้อหาใหเขาใจทกุขั้นตอนการสอนอยางละเอียด 
5. การสอนแบงเปน  5  ขั้นตอน  คือ   

5.1  ขั้นสรางความสนใจ 
5.2  ขั้นสํารวจและคนหา     
5.3  ขั้นอภิปรายและลงขอสรุป 
5.4  ขั้นขยายความรู 
5.5  ขั้นประเมนิผล 

6. ขณะนกัเรียนปฏิบัติกิจกรรม  หากนกัเรียนมีปญหา  ครูควรใหคําปรึกษาและการ 
อภิปรายไมควรสงเสียงดัง  เพราะจะทําใหรบกวนกลุมอื่น 
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รายการอุปกรณในชดุการเรียนรู 
 

1. คูมือครู      จํานวน    1    ซอง 
2. ชุดการเรียนรูแบบโครงงาน                              จํานวน    13    ชุด 

แตละชุดประกอบดวย 
    2.1  บัตรคําสั่ง    จํานวน    1    ชุด 
    2.2  บัตรเนื้อหา    จํานวน    1    ชุด 
    2.3  บัตรคําถาม    จํานวน    1    ชุด 
    2.4  บัตรคําตอบ    จํานวน    1    ชุด 
    2.5  บัตรเฉลย    จํานวน    1    ชุด 
    2.6  บัตรใบงาน    จํานวน    1    ชุด 
    2.7  บัตรสรุป                            จํานวน    1    ชุด 

3. แผนผังการจัดชั้นเรียน    จํานวน    1    ชุด 
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แผนผังการจัดชั้นเรียน 

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศกึษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม     ชั้นประถมศึกษาปท่ี  6 
 
 

กระดานดํา 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 โตะครู   

 
 

  
กลุมที่  1

 

 
 

 
 

 
ง 

 
 
 
 
 
 
 

กลุมที่  3
 
กลุมที่  4
 
กลุมที่  9
กลุมที่  6
กลุมที่  7
กลุมที่  10
 กลุมที่  2
 กลุมที่  5
 กลุมที่  8
 สํารอ
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กลุมสาระการเรียนรูสังคมศกึษา  ศาสนา  แ
แผนการจัดการเรียนรูท่ี 7  เร่ือง  ภูมิปญญา
ทําการสอนวันท่ี…………..……….… เดือ
 

1. มาตรฐานการเรียนรูชวงชัน้ 
มาตรฐาน ส.4.3.2 เขาใจปจจยัพื้นฐานแล
ปญญาทองถ่ินของตนตั้งแตอดีตจนถึงป
 มาตรฐาน ส.5.2.4  มีทักษะในการศึกษา
ทองถ่ิน 

 
2.  สาระสําคัญ      
  ภูมิปญญา หมายถึง ความรูและ
สามารถคิดคนดัดแปลงและพัฒนาสิ่งตา
 
3. ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 

3.1  อธิบายปจจัยพื้นฐานและผล
ทองถ่ินตนเองได          

3.2  เห็นความสําคัญของภูมิปญ
กิจกรรมวัฒนธรรมทองถ่ินเพื่ออนุรักษใ
4.  จุดประสงคการเรียนรู 
 4.1  นักเรียนสามารถบอกลักษ
ตนเองได  
 4.2  นักเรียนสามารถศึกษาเรื่อ
อาศัยทักษะการเรียนรูแบบโครงงานได  
 4.3  นักเรียนเห็นความสําคญัใ
ทองถ่ินโดยอาศัยทักษะการเรียนรูแบบโ
 4.4  นักเรียนเกิดทักษะกระบว
 

 

 
 
 
 

แผนการจัดการเรียนรู 
ละวัฒนธรรม                                           ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 
ไทย                                                           เวลา  1  ชั่วโมง                   
น …………………….….......……. พ.ศ.  ………………….. 
 

 

ะผลกระทบจากภายนอกที่มีอิทธิพลตอการสรางสรรคภูมิ
จจุบัน 
คนควาขอมูลขาวสารดานสิ่งแวดลอมจากแหลงความรูใน

ประสบการณของมนุษยทีเ่กิดจากการสังเกต การปฏิบตัิ จน
ง ๆ ที่อยูรอบตัวใหเปนประโยชนตอการดํารงชีพ 

กระทบจากภายนอกที่มผีลตอการสรางสรรคภูมิปญญาของ

ญาไทยและภูมิปญญาของทองถ่ินของตน มีสวนรวมใน
หคงอยูตลอดไป 

ณะสําคัญของภูมิปญญาไทยและภูมิปญญาของทองถ่ิน

งราวเกีย่วกับภูมิปญญาไทยและภูมิปญญาของทองถ่ินโดย
   
นการศึกษาเรื่องราวเกีย่วกับภูมิปญญาไทยและภูมิปญญาของ
ครงงานได     
นการทํางานเปนกลุม 
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5.  สาระการเรียนรู 
  ภูมิปญญาไทย 
  
6. กิจกรรมการเรียนรู 
 6.1.  ขั้นสรางความสนใจ 
  6.1.1  นักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน  เร่ือง  ภูมิปญญาไทย จํานวน  10 ขอ  10 
คะแนน 
                     6.1.2  ครูแจงจดุประสงคการเรียนรูใหนักเรียนทราบ 
      6.1.3  ครูและนักเรยีนสนทนาเกีย่วกับภมูิปญญาไทย 

 6.1.4  ใหนกัเรียนยกตัวอยางภูมิปญญาไทยที่พบในทองถ่ินของตนเองวามีอะไรบาง 
 6.2   ขั้นสาํรวจและคนหา     
   6.2.1  นักเรียนแตละกลุม (  กลุมเดิม  )  สงตัวแทนรับชุดการเรียนรูแบบโครงงาน  
ชุดที่ 7  เร่ือง  ภูมิปญญาไทย  แลวรวมกันวางแผนเพื่อทํากิจกรรมตามตามขั้นตอนตอไปนี ้
   6.2.1.1  อานบัตรคําสั่ง  แลวปฏิบัติตาม 
   6.2.1.2  นักเรยีนรวมกันศึกษาความรูจากบัตรเนื้อหา  เร่ือง  ภูมิปญญาไทย 
  6.3   ขั้นอภปิรายและลงขอสรุป     
   6.3.1  นักเรียนศึกษาทําความเขาใจในบัตรคําถาม 
   6.3.2  นักเรียนตอบคําถามลงในกระดาษคําตอบของนักเรยีน 
   6.3.3  ตรวจคําตอบจากบัตรเฉลย 
   6.3.4  นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมตามบัตรใบงาน 
   6.3.5  นักเรียนรวมกันอภิปรายและสรุป ถายังไมเขาใจใหศึกษาจากบัตรสรุป 
       6.3.6  นักเรียนแตละคนสรุปองคความรู เร่ือง   ภูมิปญญาไทย  ดวยตนเองโดยเขยีน
บันทึกลงในสมุดบันทึกของตนเอง 
      6.4   ขั้นขยายความรู      

 6.4.1  ใหนกัเรียนแตละกลุมออกไปนําเสนอผลการสํารวจภูมิปญญาทองถ่ินที่สมาชิก
ในกลุมสนใจเพื่อใชในการคิดหาหวัขอในการทําโครงงาน  ที่ทําในบัตรใบงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู
และตอบขอซักถามจากกลุมอื่น ๆ 

 6.4.2   ครูผูสอนมอบหมายงานใหนักเรยีนแตละคนไปศึกษาคนควาเพิ่มเติม  เร่ือง  ภูมิ
ปญญาในทองถ่ินของจังหวดัพัทลุง  ในหองสมุดหรืออินเทอรเน็ตที่หองเทคโนโลยีสารสนเทศและ
แหลงเรียนรูในชุมชน  โดยเขียนบันทกึลงในสมุดบันทกึของตนเอง 
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 6.5   ขั้นประเมินผล      
  6.5.1   ครูผูสอนเปดโอกาสใหนักเรยีนซักถามเกี่ยวกับเรือ่งที่ยังสงสัย 
  6.5.2   นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน เร่ือง  ภูมิปญญาไทย 
  6.5.3   ครูตรวจบัตรใบงานและแบบทดสอบของนักเรียนแลวรวมกันเฉลยคําตอบที่
ถูกตอง  พรอมทั้งใหคะแนนในแบบบันทึกคะแนน 
 
7. สื่อและแหลงการเรียนรู 
 7.1  สื่อการเรียนรู 
  7.1.1  ชุดการเรียนรูแบบโครงงาน  ชุดที่  7  เร่ือง  ภูมปิญญาไทย  ประกอบดวย 
      7.1.1.1  บัตรคําสั่ง  

    7.1.1.2  บัตรเนื้อหา   
    7.1.1.3  บัตรสรุป 
 7.1.1.4  บัตรคําถาม 
 7.1.1.5  บัตรคําตอบสําหรับนักเรียน 
 7.1.1.6  บัตรเฉลย 
 7.1.1.7  บัตรใบงาน 

  7.1.2   แบบทดสอบกอนและหลังเรียน  เร่ือง  ภูมิปญญาไทย  
 7.2  แหลงการเรียนรู 
   7.2.1  หองสมุดโรงเรียน 
   7.2.2  เครือขายอินเทอรเน็ตในหองเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   7.2.3  แหลงเรยีนรูในชุมชน 
 
8. การวัดผลและการประเมินผล  
 8.1  วิธีการวัด 

8.1.1  การทดสอบ 
8.1.2  การสังเกตพฤติกรรมการเรียน 
8.1.3  การสังเกตการทํางานกลุม 
8.1.4  การสังเกตการนําเสนอผลงาน 

 8.2  เคร่ืองมือการวัดและประเมินผล 
  8.2.1  แบบทดสอบ 

8.2.2  แบบประเมินพฤตกิรรมการเรียน 
8.2.3  แบบประเมินการทํางานกลุม 
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8.2.4  แบบสังเกตการณนําเสนอผลงาน 
 8.3  เกณฑการวัดและประเมินผล 

8.3.1   การทดสอบ  ใชเกณฑการผานรอยละ  80 
  8.3.2  การสังเกตพฤติกรรมการเรียนผูเรียน ใชเกณฑการผานรอยละ  80 
      8.3.3  การสังเกตการทํางานกลุมของผูเรียน ใชเกณฑการผานรอยละ  80 

8.3.4  การสังเกตการนําเสนอผลงาน  ใชเกณฑการผานรอยละ  80 
 
9.  กิจกรรมเสนอแนะ 
 แนะนําใหนักเรียนศึกษาความรู  เร่ือง  ภูมิปญญาทองถ่ินเพิ่มเติม  ในหองสมุดหรือเครือขาย
อินเทอรเน็ตในหองเทคโนโลยีสารสนเทศและแหลงเรียนรูในชุมชนโดยบันทกึผลการศึกษาลงใน
สมุดบันทึก  เพื่อนําความรูที่ไดมารวมกนัอภิปรายในคราวตอไป 
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ชุดการเรียนรูแบบโครงงานกลุมสาระการเรียนรูสังคมศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
เร่ือง  ภูมิปญญาไทย 

 
 
 

บัตรคําสัง่ 
 
 นักเรียนแตละกลุมดําเนินการตามขั้นตอนตอไปนี ้

1. อานบัตรคําสั่ง  แลวปฏิบัติตาม 
2. อานบัตรเนื้อหา  เร่ือง  ภูมิปญญาไทย 
3. อานคําถามในบัตรคําถามแลวตอบคําถามลงในกระดาษคาํตอบ 
4. ตรวจคําตอบจากบัตรเฉลย 
5. นกัเรียนปฏิบัติกิจกรรมตามบัตรใบงาน 
6. นักเรียนรวมกนัอภิปราย  และสรุป  ถายังไมเขาใจใหศึกษาจาก 

   บัตรสรุป 
 

 เมื่อประกอบกจิกรรมเรียบรอยแลว  ใหนกัเรียนเกบ็บัตรคําสั่ง  บัตรเนื้อหา 
บัตรสรุป  บัตรคําถาม  และเก็บสื่อการเรียนรูทุกอยางเขาซองใหเรียบรอย 
 
หมายเหตุ  :  หามหยิบเอกสารชิ้นใดชิ้นหนึ่งไป  ยกเวนบัตรคําตอบสําหรับนักเรยีน 
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บัตรเนื้อหา 
เร่ือง  ภูมิปญญาไทย 

 
 
 ภูมิปญญา  หมายถึง  ความรูและประสบการณของมนษุยที่เกิดจากการสังเกต  การปฏิบัติ  จน
สามารถคิดคนดัดแปลงและพัฒนาสิ่งตาง  ๆ  ที่อยูรอบตัวใหเปนประโยชนตอการดาํรงชีพ 
 คนไทยไดคิดคนและสรางสรรคภูมิปญญา  เพื่อใหมีชีวิตที่เปนสุขมาตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน  
ซ่ึงภูมิปญญาเหลานี้เปนรากฐานของวฒันธรรมไทยที่มีคุณคา ภูมิปญญาไทยเปนภมูิปญญาที่เกิดจาก
การสั่งสมประสบการณจากในทองถ่ิน และภูมิปญญาที่รับจากภายนอก แลวปรับตัวใหสอดคลองกับ
ความจําเปนในการดํารงชีวติ  เชน 

1.   ภูมิปญญาดานที่อยูอาศัย  ที่อยูอาศัยของคนไทยจะปรบัตัวสัมพันธกบัพื้นที่  เชน  บริเวณ
ที่ราบลุมแมน้ํา  จะสรางบานใตถุนสูงเพื่อปองกันน้ําทวม  บริเวณที่สูง ( ที่ราบสูง ) จะปลูกบานที่มี
หนาตางนอยเพื่อปองกันลมหนาว  ซ่ึงในแตละทองถ่ินเอกลักษณของบานเรือนที่อยูอาศัยจะไม
เหมือนกนั  ขึน้อยูกับภูมิปญญาที่แกปญหาธรรมชาติรอบตัว 

2.   ภูมิปญญาดานอาหาร  อาหารไทยจะมีสวนประกอบของสมุนไพร  ( ขา ตะไคร ใบ
โหระพา  มะกรูด  กะเพรา )  รวมอยูดวยซ่ึงมีประโยชนตอสุขภาพ  เชน  ผัดกระเพรา  ตมยํา  น้ําพริก  
แกงตาง ๆ  นอกจากนีใ้นแตละทองถ่ินจะคิดวิธีการถนอมอาหารเพื่อไวรับประทานไดตลอดป  เชน  
การทําปลารา  การทําผลไมแชอ่ิม  การทําของหมักดอง  ฯลฯ ดานการจัดอาหารไดมกีารตกแตงอาหาร
ใหนารับประทาน ทั้งผักผลไมมีการแกะสลักอยางประณตี    นารับประทาน  อาหารหวาน ก็ปนเปน
รูปรางสวยงาม  เชน  ลูกชุบ  ขนมทองเอก  จามงกุฎ  ดอกจอก  เปนตน  ทําใหอาหารไทยเปนทีน่ิยม
ทั่วโลก   

3.   ภูมิปญญาดานเครื่องนุงหม   คนไทยทอผาไหมผาฝายใชกันเอง  รูจักเลือกวัสดุที่มีใน
ทองถ่ินและเหมาะสมกับอากาศเพราะถายเทความรอนไดดี และยังมีความประณีต รูจักคิดประดิษฐ
ลวดลาย และยอมสีผาทําให    ผาไทยมีความสวยงามเปนเอกลักษณของตน  เชน  ผาขดิ  ผาจก         
ผายกดอก    ปจจุบันคนไทยมีช่ือเสียงระดบัโลกทางดานเครื่องนุงหม 

4.   ภูมิปญญาดานการรักษาโรค ( การแพทยแผนไทย ) การแพทยแผนไทยและยาไทย              
( เภสัชกรรม )  เปนการรักษาโดยใชสมุนไพร สังคมไทยมีวิธีการรักษาเชนนี้มาชานาน แพทยแผน
ไทยไดถายทอดภูมิปญญาโดยวิธีการรักษา  หรือนําตํารายาของแตละทองถ่ิน  และยังมกีารรักษาดวย
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วิธีการนวดประคบอบดวยสมุนไพร  เปนการรักษาโรคและทําใหโลหติไหลเวยีนดีขึ้น  เปนการปรบั
สภาพความสมดุลของรางกายนับเปนภูมปิญญาไทยอีกดานหนึ่งที่สําคัญ 

5.   ภูมิปญญาดานคุณธรรมและจริยธรรม  คนไทยสวนใหญนับถือพระพุทธศาสนา             
มีขันติธรรม ยอมรับความแตกตางทางภาษา  เชื้อชาติ  ศาสนา และวัฒนธรรม  ทําใหคนในสังคมไทย
อยูรวมกนัไดโดยไมมีความขดัแยงถือเปนภมูิปญญาไทยทีสํ่าคัญ เชน การมีกิริยามารยาทเรียบรอย   
การเคารพบุคลตาง ๆ  ความมีน้ําใจเอื้อเฟอเผ่ือแผ  ความสามัคคี  เปนตน 

6.   ภูมิปญญาดานการประกอบอาชีพ  จะมีใหเห็นโดยทั่วไปทุกภาคของประเทศไทยโดยการ
สืบทอดภูมิปญญาจากบรรพบุรุษ  ถายทอดจากคนรุนหนึ่งมาสูคนอกีรุนหนึ่ง  มกีารผสมผสานกับ
แนวความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสมัยใหมอยางระมัดระวัง  เชน การทอผาพื้นเมืองจากสี
สังเคราะห เพือ่ใหไดสีที่สวยงามและสดใส  การทํานาดาํ  นาหวาน  ทาํเครื่องจักรสาน 
ทําเครื่องปนดนิเผา  การทําเครื่องเงิน   ทําผลิตภัณฑกระจูด  การทําผลิตภัณฑกะลามะพราวและอื่น ๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 ภูมิปญญาดานอาหาร                                     ภูมิปญญาดานการประกอบอาชีพ 
   ( ขนมลูกชุบ )                    ( ผลิตภัณฑการจักสาน ) 
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บัตรคําถาม 
เร่ือง   ภูมิปญญาไทย  

 
 
คําชี้แจง  ใหนกัเรียนตอบคําถามตอไปนี ้

1.  ภูมิปญญาไทย  หมายถึง 
2.  ภูมิปญญาไทยมีกี่ประเภท  อะไรบาง  
3.  จงบอกประโยชนของภมูิปญญาทองถ่ิน  วามีความสําคัญตอชุมชนอยางไร 
4.  นักเรียนเกดิแนวความคดิที่จะทําโครงงานเกีย่วกับ ภมูิปญญาทองถ่ินในเรื่องใดบาง 
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บัตรคําตอบ 
เร่ือง ภูมิปญญาไทย 

 
ช่ือกลุม……………………………………………………….. 

สมาชิก 1………………………………………………  2………………………………………….. 
             3……………………………………………...   4…………………………………………..                               
             5……………………………………………...   6………………………………………….. 
1. ภูมิปญญาไทย  หมายถึง 
….………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….. 
2.  ภูมิปญญาไทยมีกี่ประเภท  อะไรบาง 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
3.   จงบอกประโยชนภูมิปญญาทองถ่ิน  มีความสําคัญตอชุมชนอยางไร 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
4.   นักเรียนเกดิแนวความคดิที่จะทําโครงงานเกีย่วกับภมูิปญญาทองถ่ิน ในเรื่องใดบาง 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….………… 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….………… 
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    บัตรเฉลย 
เร่ือง  ภูมิปญญาไทย 

 
 

1.  ภูมิปญญาไทย  หมายถึง 
ตอบ    ความรูและประสบการณของมนุษยที่เกดิจากการสังเกต การปฏิบัติ จนสามารถคิดคน

ดัดแปลงและพัฒนาสิ่งตาง ๆ  ที่อยูรอบตัวใหเปนประโยชนตอการดาํรงชีพ 
 
2.  ภูมิปญญาไทยมีกี่ประเภท  อะไรบาง 

ตอบ     ภูมิปญญาไทยมี  6  ประเภทไดแก 
 1. ภูมิปญญาดานที่อยูอาศัย 

 2. ภูมิปญญาดานอาหาร 
 3. ภูมิปญญาดานเครื่องนุงหม 
 4. ภูมิปญญาดานการรักษาโรค ( การแพทยแผนไทย ) 
 5. ภูมิปญญาดานคุณธรรมจริยธรรม 
 6. ภูมิปญญาดานการประกอบอาชีพ  
3.  จงบอกประโยชนภูมิปญญาทองถ่ิน  มีความสําคัญตอชุมชนอยางไร 

ตอบ    ขึ้นอยูกับคําตอบของนักเรียน 
 
4.  นักเรียนเกดิแนวความคดิที่จะทําโครงงานเกีย่วกับวฒันธรรมประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ินใน
เร่ืองใดบาง 

ตอบ    ขึ้นอยูกับคําตอบของนักเรียน 
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บัตรใบงาน 
เร่ือง ภูมิปญญาไทย 

 
คําชี้แจง 

1. ใหแตละกลุมสํารวจภูมิปญญาทองถ่ินของตนเองแลวบนัทึกลงในตาราง 
 

ท่ี ชื่อภูมิปญญา ความสําคัญ/ประโยชน สิ่งท่ีนาสนใจ แหลงขอมูล
ในทองถิ่น 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
2.  จากภูมิปญญาที่ไดศึกษาคนความามีปญหาขอสงสัยดังนี ้

2.1 ……………………………………………………………………………………………
2.2 ……………………………………………………………………………………………
2.3 …………………………………………………………………………………………… 
2.4 …………………………………………………………………………………………… 
2.5 …………………………………………………………………………………………… 

      3.  ใหนกัเรียนแตละกลุมออกไปนําเสนอผลงานหนาชั้นเรียน 
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บัตรสรุป 
เร่ือง ภูมิปญญาไทย 

 
ภูมิปญญาไทย 
 ภูมิปญญา หมายถึง ความรูและประสบการณของมนุษยทีเ่กิดจากการสังเกต การปฏิบตัิ จน
สามารถคิดคนดัดแปลงและพัฒนาสิ่งตาง ๆ ที่อยูรอบตัวใหเปนประโยชนตอการดํารงชีพ 
 คนไทยไดคิดคนและสรางสรรคภูมิปญญา เพื่อใหมีชีวิตที่เปนสุขมาตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน ซ่ึง
ภูมิปญญาเหลานี้เปนรากฐานของวัฒนธรรมไทยที่มีคุณคา ภูมิปญญาไทยเปนภูมิปญญาที่เกิดจากการ
ส่ังสมประสบการณจากในทองถ่ิน และภูมปิญญาที่รับจากภายนอก แลวปรับตัวใหสอดคลองกับ
ความจําเปนในการดํารงชีวติ เชน 
 1. ภูมิปญญาดานที่อยูอาศัย 
 2. ภูมิปญญาดานอาหาร 
 3. ภูมิปญญาดานเครื่องนุงหม 
 4. ภูมิปญญาดานการรักษาโรค ( การแพทยแผนไทย ) 
 5. ภูมิปญญาดานคุณธรรมจริยธรรม 
 6. ภูมิปญญาดานการประกอบอาชีพ  
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  แบบทดสอบชุดการเรียนรูแบบโครงงานชุดท่ี  7 
เร่ือง   ภูมิปญญาไทย 

 
คําชี้แจง   

  แบบทดสอบมีจํานวน  10 ขอ   10  คะแนน    เวลา  15  นาที 
 ใหนักเรียนทําเครื่องหมายกากบาท (× )  บนขอตัวเลือก ก ข ค  หรือ ง  ท่ีถูกตองท่ีสุดเพียง 1 ขอ 

 
1.  ขอใดไมใชที่มาของการสรางสรรคภูมิปญญา  
        ก.  ความรู                  
        ข.  ประสบการณ              
        ค.  ความร่ํารวย                   
        ง.  ปญญา                        
2.  การบูชาพระแมโพสพเปนภูมิปญญาทีม่ีมา
จากสิ่งใด            
        ก.  ความเชื่อ        
        ข.  ศาสนา      
        ค.  ภูมิอากาศ       
        ง.   ภูมิประเทศ     
3.  ขอใดเปนภมูิปญญาประเภทหัตถกรรม     
       ก.  ปลากระปอง              
       ข.  ขาวซอมมือ         
       ค.   เครื่องสําอาง           
       ง.   เครื่องจักรสาน         

 

4.  ขอใดไมใชคุณสมบัติของการสรางสรรคภูมิ
ปญญาโดยอาศัยประสบการณ                         

 ก.  พัฒนาผลงานตลอดเวลา 
       ข.  แสวงหาความรูอยูเสมอ  
       ค.  เลียนแบบผลงานของผูอ่ืนทุกชิ้น  
       ง.   ลงมือทดลองทําเอง 
5. การปลูกพืชแบบขั้นบันไดเปนภูมิปญญาที่พบ
มากในภาคใด 
     ก.  ภาคเหนือ                   
     ข.  ภาคอีสาน                        
     ค.  ภาคกลาง                                
    ง.   ภาคใต                      
6. ภูมิปญญาทองถ่ินของภาคตะวนัออก          
เฉียงเหนือที่มช่ืีอเสียงมากทีสุ่ดคือขอใด 
     ก.  อาหารแปรรูป                  
     ข.  การทําเครื่องปนดินเผา                        
     ค.  การทอผาไหม                                
    ง.   การสานเสื่อกก                      
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7.  ภูมิปญญาในดานที่อยูของแตละภาคสัมพันธ
กับขอใดตอไปนี้  
        ก.  สภาพสังคม                  
        ข.  สภาพเศรษฐกิจ                
        ค.  สภาพภูมิศาสตร                 
        ง.  สภาพการเมืองการปกครอง                        
8.  ภูมิปญญาดานอาหารของไทยขอใดที่
ชาวตางชาติใหความสนใจมากที่สุด                        
        ก.  ความสวยงาม                      
        ข.  คุณคาทางสมุนไพร 
        ค.  ความอรอย       
        ง.   ความประณีต    
 

9.  อิทธิพลของพระพุทธศาสนาที่มีตอภูมปิญญา
ของไทยที่เดนชัดที่สุดคือขอใด                    

 ก.  การแตงกาย         
       ข.  การกินอาหาร         
       ค.  ที่อยูอาศัย                 
       ง.   สภาพจิตใจของผูคน 
10. ขอใดเกีย่วของกับภูมิปญญาไทยนอยทีสุ่ด        
     ก.  ศูนยศิลปาชีพบางไทร           
     ข.  โครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ        
     ค.  โครงการแปลงทรัพยสินเปนทุน                 
     ง.   โครงการหลวงดอยอนิทนนท       
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เฉลยคําตอบแบบทดสอบชดุการเรียนรูแบบโครงงานชุดท่ี  7 
( สําหรับครู ) 

 1.   ค      2.   ก        3.  ง         4.    ค        5.   ก   
 6.   ค      7.   ค        8.  ข         9.   ง       10.   ค  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 
 
 

คูมือการใชชดุการเรียนรูแบบโครงงาน 
  กล ุ มสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 

ชั้นประถมศึกษาปท่ี  6 
 
 
 
 
 
 

เร่ือง 
วัฒนธรรม  ประเพณี  และภูมิปญญาทองถิ่น  ของจังหวดัพัทลุง 

 
 
 
 
 
 
 

กล ุ มสาระการเรียนรูสังคมศกึษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
เวลา  2  ชั่วโมง 
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คํานํา คํานํา 

  
  คูมือการใชชุดการเรียนรูแบบโครงงานชุดที่  8   เร่ือง  วัฒนธรรม  ประเพณีและภูมปิญญา
ทองถ่ิน  ของจังหวัดพัทลุง     ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2544     จัดทําขึ้นเพือ่
ประกอบการเรียนการสอน  กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม                      
ช้ันประถมศึกษาปที่  6   จํานวน  20   ช่ัวโมง  ซ่ึงเปนเรื่องหนึ่งในชุดการเรียนรูแบบโครงงาน       
เร่ือง  วัฒนธรรม  ประเพณี  และภูมิปญญาไทย  จํานวน 13  ชุด   

  คูมือการใชชุดการเรียนรูแบบโครงงานชุดที่  8   เร่ือง  วัฒนธรรม  ประเพณีและภูมปิญญา
ทองถ่ิน  ของจังหวัดพัทลุง     ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2544     จัดทําขึ้นเพือ่
ประกอบการเรียนการสอน  กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม                      
ช้ันประถมศึกษาปที่  6   จํานวน  20   ช่ัวโมง  ซ่ึงเปนเรื่องหนึ่งในชุดการเรียนรูแบบโครงงาน       
เร่ือง  วัฒนธรรม  ประเพณี  และภูมิปญญาไทย  จํานวน 13  ชุด   
 ผูจัดทําหวังวาชุดการเรียนรูนี้คงเปนประโยชนแกครูผูสอนในการนําไปใชประกอบ  
การจัดกจิกรรมการเรียนการสอนไดเปนอยางด ี
 ผูจัดทําหวังวาชุดการเรียนรูนี้คงเปนประโยชนแกครูผูสอนในการนําไปใชประกอบ  
การจัดกจิกรรมการเรียนการสอนไดเปนอยางด ี
  
          นางกัลยาณี   ศรีขาว                 นางกัลยาณี   ศรีขาว       
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คูมือครู คูมือครู 
  
องคประกอบของคูมือครู  มีดังนี ้องคประกอบของคูมือครู  มีดังนี ้

1. คําชี้แจงสําหรับครู 1. คําชี้แจงสําหรับครู 
2. รายการอุปกรณในชดุการเรยีนรู 2. รายการอุปกรณในชดุการเรยีนรู 
3. แผนการจัดการเรียนรู  ประกอบดวย 3. แผนการจัดการเรียนรู  ประกอบดวย 

3.1 มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น 3.1 มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น 
3.2 สาระสําคัญ 3.2 สาระสําคัญ 
3.3 ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 3.3 ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
3.4 จุดประสงคการเรียนรู 3.4 จุดประสงคการเรียนรู 
3.5 สาระการเรียนรู 3.5 สาระการเรียนรู 
3.6 กิจกรรมการเรยีนรู 3.6 กิจกรรมการเรยีนรู 

3.6.1 ขั้นสรางความสนใจ 3.6.1 ขั้นสรางความสนใจ 
3.6.2 ขั้นสํารวจและคนหา     3.6.2 ขั้นสํารวจและคนหา     
3.6.3 ขั้นอภิปรายและลงขอสรุป 3.6.3 ขั้นอภิปรายและลงขอสรุป 
3.6.4 ขั้นขยายความรู 3.6.4 ขั้นขยายความรู 
3.6.5 ขั้นประเมินผล 3.6.5 ขั้นประเมินผล 

3.7 ส่ือการเรียนการสอน 3.7 ส่ือการเรียนการสอน 
3.8 การประเมินผล 3.8 การประเมินผล 
3.9 กิจกรรมเสนอแนะ 3.9 กิจกรรมเสนอแนะ 
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คําชี้แจงสาํหรับครู 

 
1. ครูผูสอนควรศึกษาชุดการเรียนรูกอนใชใหเขาใจ 
2. ครูผูสอนควรศึกษาคูมือในการใชชุดการเรียนรู 
3. ครูผูสอนควรตรวจวัสดุอุปกรณในชุดการเรียนรูวามีจํานวนครบตามที่ระบุไวหรือไม   
ถาไมครบหรือชํารุดจะไดปรับปรุงแกไข 
4. ครูผูสอนควรศึกษาเนื้อหาใหเขาใจทกุขั้นตอนการสอนอยางละเอียด 
5. การสอนแบงเปน  5  ขั้นตอน  คือ   

5.1  ขั้นสรางความสนใจ 
5.2  ขั้นสํารวจและคนหา     
5.3  ขั้นอภิปรายและลงขอสรุป 
5.4  ขั้นขยายความรู 
5.5  ขั้นประเมนิผล 

6. ขณะนกัเรียนปฏิบัติกิจกรรม  หากนกัเรียนมีปญหา  ครูควรใหคําปรึกษาและการ 
อภิปรายไมควรสงเสียงดัง  เพราะจะทําใหรบกวนกลุมอื่น 
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รายการอุปกรณในชดุการเรียนรู 
 

1. คูมือครู      จํานวน    1    ซอง 
2. ชุดการเรียนรูแบบโครงงาน                    จํานวน    13    ชุด 

แตละชุดประกอบดวย 
    2.1  บัตรคําสั่ง    จํานวน    1    ชุด 
    2.2  บัตรเนื้อหา    จํานวน    1    ชุด 
    2.3  บัตรคําถาม    จํานวน    1    ชุด 
    2.4  บัตรคําตอบ    จํานวน    1    ชุด 
    2.5  บัตรเฉลย    จํานวน    1    ชุด 
    2.6  บัตรใบงาน    จํานวน    1    ชุด 
    2.7  บัตรสรุป                            จํานวน    1    ชุด 

3. แผนผังการจัดชั้นเรียน    จํานวน    1    ชุด 
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แผนผังการจัดชั้นเรียน 
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศกึษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม     ชั้นประถมศึกษาปท่ี  6 

 
 

        กระดานดํา 
 
 

  

 

 

 

0 

 
 
 
 
 

 

 โตะครู  

 
 

  
กลุมที่  1

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

กลุมที่  3
 
กลุมที่  4
 
กลุมที่  9
กลุมที่  6
กลุมที่  7
กลุมที่  1
 กลุมที่  2
 กลุมที่  5
 กลุมที่  8
 สํารอง
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กลุมสาระการเรียนรูสังคมศกึษา  ศาสนา  แล
แผนการจัดการเรียนรูท่ี 8  เร่ือง  วัฒนธรรม
ทําการสอนวันท่ี…………..……….… เดือน
 

1. มาตรฐานการเรียนรูชวงชัน้ 
มาตรฐาน ส.2.1.3 เขาใจและปฏิบัติตนตา
รวมทั้งตระหนักถึงความสําคัญในวัฒนธร
คุณคาซึ่งกันและกัน 
มาตรฐาน ส.4.2.3 เขาใจปจจยัพื้นฐานและ
ปญญาทองถ่ินของตนตั้งแตอดีตจนถึงปจ
มาตรฐาน ส.5.2.4  มีทักษะในการศกึษาค
ทองถ่ิน 
 
2.  สาระสําคัญ      
  วัฒนธรรม  ประเพณี  และภมูิปญ
แตคร้ังบรรพบุรุษซึ่งสามารถนํามาเปนแน
เสริมสรางสังคมใหเกดิความเรียบรอยดีงา
 
3. ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 

3.1  ใชกิจกรรมการเรียนรูแบบโค
ทองถ่ิน  และยอมรับความหลากหลายของ

3.2  ตระหนกัถึงความสําคัญของ
และประเพณีไทย 

3.3  ใชทักษะการเรียนรูแบบโคร
ปจจุบัน และมสีวนรวมในกจิกรรมวัฒนธ

 
 

 

 
 
 
 

แผนการจัดการเรียนรู 
ะวัฒนธรรม                                           ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 

  ประเพณี  และภูมิปญญาทองถิ่นของจงัหวัดพัทลุง  เวลา 2  ชั่วโมง    
 …………………….….......……. พ.ศ.  ………………….. 
 

 

มบรรทัดฐานและวัฒนธรรมในจังหวดั  ภาค  และประเทศ  
รมของกลุมคนในสังคมที่มคีวามหลากหลายและยอมรบัใน

ผลกระทบจากภายนอกที่มีอิทธิพลตอการสรางสรรคภูมิ
จุบันได 
นควาขอมูลขาวสารดานสิ่งแวดลอมจากแหลงความรูใน

ญาทองถ่ิน  ของจังหวัดพัทลุงเปนสิ่งดีงามที่สืบทอดกันมา
วทางในการดาํเนินชวีิตใหสังคมไดยึดถือปฏิบัติเปนการ
ม   

รงงานเพื่อศึกษาและปฏิบัตติามบรรทัดฐานของวฒันธรรม
วัฒนธรรม  เพือ่นํามาปรับปรุงไปใชในชวีติประจําวนั 
กิจกรรมเพื่อแสดงถึงความเปนพลเมอืงดีภายใตวัฒนธรรม

งงานเพื่อศึกษาการสรางสรรควัฒนธรรมไทยทั้งในอดีตและ  
รรมทองถ่ินเพื่ออนุรักษใหคงอยูตลอดไป 
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4.  จุดประสงคการเรียนรู 
 4.1  นักเรียนสามารถบอกลักษณะวัฒนธรรมประเพณแีละภูมิปญญาทองถ่ินของจังหวดั
พัทลุงได    
 4.2  นักเรียนสามารถปฏิบัติตนในการอนรัุกษวัฒนธรรมประเพณแีละภูมิปญญาทองถ่ินของ
จังหวดัพัทลุงได    
 4.3  เห็นความสําคัญในการอนุรักษวัฒนธรรมประเพณแีละภูมิปญญาทองถ่ินของจังหวัด
พัทลุงโดยการทํากิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานได 

   4.4  นักเรียนสามารถใชทักษะกระบวนการกลุมในการศึกษาหวัขอโครงงานได  
5.  สาระการเรียนรู 
 - วัฒนธรรมประเพณแีละภูมปิญญาทองถ่ินของจังหวดัพทัลุง 
 -  การคิดหาหวัขอในการทําโครงงาน 
 
6. กิจกรรมการเรียนรู 
 6.1.  ขั้นสรางความสนใจ 
  6.1.1  นักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน  เร่ือง  วัฒนธรรมประเพณแีละภูมิปญญา
ทองถ่ินของจังหวัดพัทลุง  จํานวน  10  ขอ  10  คะแนน 
                     6.1.2  ครูแจงจดุประสงคการเรียนรูใหนักเรียนทราบ 
      6.1.3  ครูและนักเรยีนสนทนาเกีย่วกับวฒันธรรมประเพณแีละภูมิปญญาทองถ่ินของ
จังหวดัพัทลุง  เร่ือง  ประเพณีแขงโพนชกัพระ  อภิปรายซักถามเหตุผลวาทําไมถึงมีประเพณแีขงโพน
ชักพระ 

 6.1.4  ใหนกัเรียนชวยกนัยกตัวอยางวัฒนธรรมประเพณแีละภูมิปญญาทองถ่ินของ
จังหวดัพัทลุงอภิปรายวาวัฒนธรรม  ประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ินมีคุณคาอยางไร 
 6.2   ขั้นสํารวจและคนหา     
   6.2.1  นักเรียนแตละกลุม (  กลุมเดิม  )  สงตัวแทนรับชุดการเรียนรูแบบโครงงานชุด
ที่ 8  เร่ือง  วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ินของจังหวดัพัทลุง  แลวรวมกันวางแผนเพื่อทํา
กิจกรรมตามตามขั้นตอนตอไปนี ้
   6.2.1.1  อานบัตรคําสั่ง  แลวปฏิบัติตาม 
   6.2.1.2  นักเรยีนรวมกันศึกษาความรูจากบัตรเนื้อหา  เร่ือง  วัฒนธรรมประเพณแีละ
ภูมิปญญาทองถ่ินของจังหวดัพัทลุง 
 6.3   ขั้นอภปิรายและลงขอสรุป     
   6.3.1  นักเรียนศึกษาทําความเขาใจในบตัรคําถาม 
   6.3.2  นักเรียนตอบคําถามลงในกระดาษคําตอบของนักเรยีน 
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   6.3.3  ตรวจคําตอบจากบัตรเฉลย 
   6.3.4  นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมตามบัตรใบงาน 
   6.3.5  นักเรียนรวมกันอภิปรายและสรุป ถายังไมเขาใจใหศึกษาจากบัตรสรุป 
   6.3.6  นักเรียนแตละคนสรุปองคความรู  เร่ือง   วัฒนธรรมประเพณแีละภูมิปญญา
ทองถ่ินของจังหวัดพัทลุงดวยตนเองโดยเขยีนบันทกึลงในสมุดบันทึกของตนเอง 
      6.4   ขั้นขยายความรู      

 6.4.1  ใหนกัเรียนแตละกลุมออกไปนําเสนอผลการเลือกหัวขอในการทําโครงงาน  ที่ทํา
ในบัตรใบงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูและตอบขอซักถามจากกลุมอื่นๆ 

 6.4.2  นักเรียนแตละกลุมรวมกันสนทนาเกี่ยวกับ  วัฒนธรรมประเพณแีละภูมิปญญา
ทองถ่ินของจังหวัดพัทลุงและการคิดหาหวัขอเร่ืองที่จะทาํโครงงาน  เพื่อใหไดองคความรูที่ถูกตอง
และแนวคิดทีจ่ะทําโครงงานตอไป 
  6.5   ขั้นประเมินผล      
  6.5.1   ครูผูสอนเปดโอกาสใหนักเรยีนซักถามเกี่ยวกับเรือ่งที่ยังสงสัยนกัเรียนทํา
แบบทดสอบหลังเรียน เร่ือง  วัฒนธรรมประเพณแีละภูมปิญญาทองถ่ินของจังหวดัพัทลุง 
  6.5.2   นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน เร่ือง  วัฒนธรรมประเพณแีละภูมิปญญา
ทองถ่ินของจังหวัดพัทลุง 
  6.5.3  ครูตรวจบัตรใบงานและแบบทดสอบของนักเรียนแลวรวมกันเฉลยคําตอบที่
ถูกตอง  พรอมทั้งใหคะแนนในแบบบันทึกคะแนน 
  
7. สื่อและแหลงการเรียนรู 
 7.1  สื่อการเรียนรู 
  7.1.1  ชุดการเรียนรูแบบโครงงาน  ชุดที่  8  เร่ือง  วัฒนธรรมประเพณแีละภูมิปญญา
ทองถ่ินของจังหวัดพัทลุง  ประกอบดวย 
      7.1.1.1  บัตรคําสั่ง  

    7.1.1.2  บัตรเนื้อหา   
    7.1.1.3  บัตรสรุป 
 7.1.1.4  บัตรคําถาม 
 7.1.1.5  บัตรคําตอบสําหรับนักเรียน 
 7.1.1.6  บัตรเฉลย 
 7.1.1.7  บัตรใบงาน 

  7.1.2   แบบทดสอบกอนและหลังเรียน  เร่ือง  วัฒนธรรมประเพณแีละภูมิปญญาทองถ่ิน
ของจังหวดัพทัลุง 
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 7.2  แหลงการเรียนรู 
  7.2.1  หองสมุดโรงเรียน 
  7.2.2  เครือขายอินเทอรเน็ตในหองเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  7.2.3  แหลงเรยีนรูในชุมชน 
  7.2.4  บุคคลในชุมชน 
 
8. การวัดผลและการประเมินผล  
 8.1  วิธีการวัด 

8.1.1  การทดสอบ 
8.1.2  การสังเกตพฤติกรรมการเรียน 
8.1.3  การสังเกตการณทํางานกลุม 
8.1.4  การสังเกตการนําเสนอผลงาน 

 8.2  เคร่ืองมือการวัดและประเมินผล 
  8.2.1  แบบทดสอบ 

8.2.2  แบบประเมินพฤตกิรรมการเรียน 
8.2.3  แบบประเมินการทํางานกลุม 
8.2.4  แบบสังเกตการนาํเสนอผลงาน 

 8.3  เกณฑการวัดและประเมินผล 
8.3.1   การทดสอบ  ใชเกณฑการผานรอยละ  80 

  8.3.2  การสังเกตพฤติกรรมการเรียนผูเรียน ใชเกณฑการผานรอยละ  80 
      8.3.3  การสังเกตการทํางานกลุมของผูเรียน ใชเกณฑการผานรอยละ  80 

8.3.4  การสังเกตการณนําเสนอผลงาน  ใชเกณฑการผานรอยละ  80 
 
9.  กิจกรรมเสนอแนะ 
 แนะนําใหนักเรียนศึกษาความรู  เร่ือง  วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ินของ
จังหวดัพัทลุงในหัวขอที่เลือกในการทําโครงงานเพิ่มเติม  โดยครูอาจนาํนักเรียนไปศกึษาความรูใน
งานกาชาดหรือนํานักเรยีนไปศึกษาหาความรูในชุมชนโดยบันทกึผลการศึกษาลงในสมุดบันทึก  เพื่อ
นําความรูที่ไดมารวมกันวางแผนการทํางานในชัว่โมงตอไป 
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ชุดการเรียนรูแบบโครงงานกลุมสาระการเรียนรูสังคมศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
เร่ือง  วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่นของจงัหวัดพัทลุง 

 
 
 

บัตรคําสัง่ 
 
 นักเรียนแตละกลุมดําเนินการตามขั้นตอนตอไปนี ้

1. อานบัตรคําสั่ง  แลวปฏิบัติตาม 
2. อานบัตรเนื้อหา  เร่ือง  วัฒนธรรมประเพณแีละภูมิปญญาทองถ่ินของจังหวัดพัทลุง 
3. อานคําถามในบัตรคําถามแลวตอบคําถามลงในกระดาษคาํตอบ 
4. ตรวจคําตอบจากบัตรเฉลย 
5. นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมตามบัตรใบงาน 
6. นักเรียนรวมกนัอภิปราย  และสรุป  ถายังไมเขาใจใหศึกษาจาก 

   บัตรสรุป 
 

 เมื่อประกอบกจิกรรมเรียบรอยแลว  ใหนกัเรียนเกบ็บัตรคําสั่ง  บัตรเนื้อหา 
บัตรสรุป  บัตรคําถาม  และเก็บสื่อการเรียนรูทุกอยางเขาซองใหเรียบรอย 
 
หมายเหตุ  :  หามหยิบเอกสารชิ้นใดชิ้นหนึ่งไป  ยกเวนบัตรคําตอบสําหรับนักเรยีน 
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บัตรเนื้อหา 
เร่ือง  วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่นของจงัหวัดพัทลุง 

 
วัฒนธรรม  ประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น จังหวัดพัทลุง 

 พัทลุงเปนสังคมชนบทโดยสวนใหญ  ประชาชนในชุมชนอาศัยปจจัยทางดานธรรมชาติใน
การดําเนนิชีวติ  มีการประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ประชากรมีฐานะยากจนโดยสวนใหญ               
การเปลี่ยนแปลงทางดานตางๆ  จึงเปลี่ยนไปอยางชาๆ  มีการดําเนนิชวีิตแบบดั้งเดิม  ทั้งทางดาน
วัฒนธรรม  ภมูิปญญาทองถ่ิน  ศาสนายังมอิีทธิพลตอขนบธรรมเนียมประเพณี  ความเชื่อ  วิถีชีวิต     
มีวัดเปนศูนยกลางของชุมชน   มีความผูกพันแบบเครือญาติ  อยางแนนเฟน  ภายในชุมชนจะมีความ
ผูกพันกันโดยสายเลือด  มีความสามัคคี  รักพวกพอง 

ลักษณะวัฒนธรรมของทองถิ่นจังหวัดพัทลุง มีดังนี ้
1.  เปนวัฒนธรรมเกี่ยวกับการเกษตรเชน การทําขวัญขาว การกวนขาวยาคู การไหวพระแม

โพสพ 
2.  เปนวัฒนธรรมที่เนนพิธีกรรม  เพราะถือวาเปนสิริมงคล  เชน  งานบวช  เทศนมหาชาติ  

การไหวพระภมูิเจาที่  การทอดกฐิน 
3.  เปนวัฒนธรรมที่เปนการรื่นเริงตางๆ เชนงานรวมญาติวนัสงกรานต งานขึ้นบานใหม    

งานปใหม  งานวันเด็ก   
ลักษณะขนบธรรมเนียมประเพณีทองถิ่น 
              ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย คือ วัฒนธรรมไทยสวนหนึ่ง เปนแบบแผนหรอืแนวปฏิบัติ     
ที่คนไทยนยิมยึดถือประพฤติปฏิบัติสืบทอดกันมาเปนเวลานาน เปนสิ่งที่แสดงใหเห็นถึงความ
เจริญรุงเรืองของชาติ  ประเพณีไทยแบงไดดังตอไปนี ้

1.  ประเพณีทางศาสนา  เชน การทําบุญตักบาตร  ในวนัสําคัญทางศาสนา  เชน  วันวิสาขบูชา 
วันเขาพรรษา  วันออกพรรษา  วันธรรมสวนะ     

2.  ประเพณเีทศกาล  เชน  ประเพณีลอยกระทง ประเพณีรวมญาติวนัสงกรานต 
3.  ประเพณีชีวิต  เชน  การทําบญุวันเกดิ  วนัแตงงาน  งานบวช  งานศพ   
4.  ประเพณีทางราชการ  เชน  วันเฉลิมพระชนมพรรษา  วนัครู   
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5.  ประเพณเีฉพาะทองถ่ินพัทลุง  เชน การแขงโพนชักพระ  การชัดตม  งานบุญเดือนสิบ  การ
แขงหนังตะลุง  การรําโนรา  งานกาชาด   

6.  ประเพณีอ่ืนๆ  เชน  การถือศีลอด  การกินเจ  พิธีเขาสุหนัด  ประเพณฮีารีรายอ   
7.  ประเพณเีกีย่วกับความเปนอยู  เชน  การแตงกาย  การแสดงความเคารพ  อาหารพื้นบาน 

 
 
 
      การแสดงหนังตะลุง 
 
 
 
                     การแสดงหนงัตะลุง 
 
 
                      
 
 

 
                                                                                การแสดงมโนราห 

 
      
 
  ประเพณีชักพระ  
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วัฒนธรรมทางภาษาทองถิ่นจังหวัดพัทลุง ไดแก 

1. ภาษาพืน้เมือง  ซ่ึงมีเอกลักษณเฉพาะของจงัหวัดพัทลุงภาษาพูดโดยทั่วไปที่ใชกันอยูใน
ทองถ่ิน  เชน 

         หัวครก  คือ มะมวงหมิพาน 
  สะหวา  คือ  ละมุด 

                      ชมพู    คือ ฝร่ัง 
                      นากา   คือ นาฬิกา 
                       อายไหร  คือ  อะไร 

2. คําสภุาษิต  สํานวนภาษาถิ่น  คําพังเพย  เชน ทําแตทา หลาไมซ้ือ  หมายถึง   ทําทาลอง แตไม
ตองการซื้อไกดีตีหลาหลา  หมายถึง  ของดีตองอดใจรอ ยุงเหมือนหนงัสือจีน   หมายถึง  งานยุงมาก  จน
ไมมีเวลา  ฉาวเหมือนแมงโมเขาไซ   หมายถึง   เสียงดัง มาหลากินลูกหวาแก     หมายถึง  คนที่มาหลัง  
จะไมไดของด ี

      3. เพลงกลอมเด็ก เปนวฒันธรรมทางภาษา  เปนภูมปิญญาทองถ่ินใชรองกลอมเด็กใหนอนหลับ  
มีทํานองไพเราะฟงแลวเหน็จินตนาการ  และแฝงดวยคําสอน  เชน 
                    ไกเถ่ือนเหอ   ขันเทือนทั้งบาน 
  ลูกสาวเขาขี้คราน   นอนใหแมปลุก 
  ฉวยไดดามขวาน   แยงวานดังพลุก 
  นอนใหแมปลุก   ลูกสาวเขาขี้คราน...เฮอ 
     4. เพลงบอก   คือ  เพลงพืน้เมืองที่ใชรองในภาคใต  การรองเพลงบอกจะตองวากนัเปนกลอนสด  
คนนํา  (แมเพลง)  ตองมีปฏิภาณดี  การรองเพลงบอก  นยิมรองในงานเทศกาลตางๆ  เชน  งานบวช  
งานทอดกฐนิ  เพลงบอกจะมีลูกคูรับ 3-4 คน  ตัวอยางเชน 
ขึ้น  (แมเพลง)  มาถึงบานปากพะยูนจํารูญเนตร  (ลูกคูรับ)  วาโอระเห..จํารูญเนตร 
       (แมเพลง) มาถึงบานปากพะยูนจํารูญเนตร  (ลูกคูรับ)  ชา ชะเหอ..จํารูญเนตร 
       (แมเพลง) ภูมิประเทศเหมาะดีเปนที่เถิน  บานหลายหลังตั้งหาง ๆ อยูขางเนิน  (ลูกคูรับ) 
        ตั้งหาง ๆ อยูขางเนิน   บานหลายหลังตั้งหาง ๆ อยูขางเนิน  
       (แมเพลง)  มีทางเดินริมทะเลเกพอควร   (ลูกคูรับ)   วาโอ..เกพอควร  
       (แมเพลง)    ทํามาหากินสินทั้งหลาย   (ลูกคูรับ)......... 
       (แมเพลง)    มคีาขายหาปลา นาแลสวน   (ลูกคูรับ)...... 
       (แมเพลง)    ทําโพงพางปลูกผักดักแหอวน   (ลูกคูรับ)......... 
       (แมเพลง)    เพิ่มจํานวนทับทวีทุกทีไป   (ลูกคูรับ)......... 
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 ปจจุบันเพลงบอกไมคอยมใีหเห็น เพราะผูรองตองเปนคนมีปฏิภาณดสีามารถเห็นสิ่งตางๆ  แลว
สามารถวากลอนสดได 
 5.ปริศนาคําทาย  ชาวพัทลุง  เรียกวา   เลนทาย  จะเลนกนัในเวลาวาง  โดยถามวา 
       อายไหรเอย   หยใูนหนามไมงามก็หอม.......(ทุเรียน) 
       อายไหรเอย   ตนเทาสายพาน  ดอกบานเวหา.....(วาว) 
       อายไหรเอย    สีที่พระรามชอบ    ......................(สีดา) 
          
ความเชื่อในวถิีชีวิตของชุมชนพัทลุง 
 วิถีชีวิตของชมุชนในสมัยตางๆ  ไดดํารงอยูบนพื้นฐานของแนวความคดิและความเชือ่  ซ่ึงมี
การพัฒนามาเปนระยะเพื่อสนองความตองการของสังคม ในจังหวดัพัทลุง  มีส่ิงที่เปนปจจัยกอใหเกดิ
ความเชื่อหลายดานดังนี ้
1.  อิทธิพลดานศาสนาและลัทธิตาง ๆ  เชื่อเร่ือง  กรรม  โลกนี้โลกหนา  การไหวพระภูมิเจาที่  เชื่อ
โลกพระศรีอารย 
2.  อิทธิพลของบรรพบุรุษ  บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์  เชน  ผีครูหมอ  ผีตายาย  ผีอารักษ   
3.  อิทธิพลจากความตองการมีปจจัยส่ี ซ่ึงจําเปนตอการดํารงชีวิต เชน ความเชื่อเร่ืองแมโพสพ   แม
ยานาง 
4.  อิทธิพลจากจารีตประเพณี  เชน  พิธีมงคล นิมนตพระจํานวนเลขคี่ คือ 5 รูป 7 รูป และ 9 รูป     
หามตัดเล็บวนัพธุ  จะโชคราย   หามนอนหนัศรีษะไปทางทิศตะวนัตก  เพราะเปนทิศของคนตาย   
ศิลปวัฒนธรรม  ดาน สถาปตยกรรม  จิตกรรม  ประติมากรรม  ของทองถิ่นพัทลุงท่ีสาํคัญไดแก 
1. วัดวังลําปา สรางขึ้นในสมัยพระยาพัทลุง  (ทองขาว) มีศิลปกรรมที่สําคัญ เชน  อุโบสถ  ภาพเขียน
ฝาผนัง  พระพทุธรูปปูนปนรอบระเบียง  108 องค  พระพทุธรูปสําริดปางหามพระสมทุร  พระเจดยี
ยอมุม  12     พระธรรมาสน ราชทานจากรชักาลที่ 6 
2.วัดปาขอม  ตําบล  ลําปา  เดิมเรียกวา  วัดปาขัน สรางสมัยอยุธยาตอนตน  มีโบราณวัตถุ เชน 
พระพุทธรูปจาํหลักหินทรายแดงปางมารวิชัยศิลปอยุธยาตอนตน  ชาวบานเรียกวา   “ ทานนั่ง ”   
“  พระพุทธนมิิต ”  ถือกันวาศักดิ์สิทธิ์มาก   มีอุโบสถเกาพัทธเสมาหนิทรายแดง  2  ใบ   
3.วัดคูหาสวรรค  วัดนี้สรางในสมัยอยุธยา    มีโบราณวัตถุสําคัญในถ้ํา  เชน  พระพุทธรูปไสยาสน
ความยาว  12  เมตร  พระพุทธรูปปางมารวิชัย  37  องค  พระพุทธบาทจําลอง  
 ถํ้านางคลอด  พระปรมาภิไธยยอ  จ.ป.ร.  108  ป.ป.ร.  25/2471   ประวตัิพระยากุมาร   พระนางเลือด
ขาวไดนาํอัฐตาสามโม  ยายเพชรมาฝงไวในถ้ํา 
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4.วัดเขาออ  ตําบลมะกอกเหนือ  อําเภอควนขนุน  เปนสาํนักเรียนไสยศาสตรสรางขึ้นป พ.ศ . 1650  มี
โบราณวัตถุ  เชน  สาสนตราเจาเมืองนครศรีธรรมราช  กุฏิ  อุโบสถ  พระพุทธบาท  พระพุทธรูปสําริด
ปางหามญาติ  ชาวบานเรยีกวา “ เจาฟาอิ่ม”  “ เจาฟาดอกมะเดื่อ ” 
5.วัดเขียนบางแกว   ตําบลจองถนน  อําเภอเขาชัยสน  มีเจดียพระมหาธาตุสรางดวยอิฐถือปูน  อุโบสถ
ธรรมศาลา  ศิลปะโบราณวตัถุเก็บรักษาไวภายในพิพิธภัณฑของวัดจาํนวนมาก  มซีากโบราณสถาน
ของเมืองเกาใกลวัด  มีพระพุทธรูปสองพี่นองสรางดวยศิลาแลง ฯ 
ศิลปวัฒนธรรมการละเลนพื้นเมืองพัทลุง   คือ การละเลนเพื่อความสนุกสนาน  เพลิดเพลิน  สะทอน
ความรูสึกนึกคิด  ความสามารถ ไดแก  หนังตะลุง  มโนรา  ลิเกปา  การเลนสะบา   การซัดตม   
แนวทางในการอนุรักษวัฒนธรรม ไดแก 

1. ศึกษาใหรูและเขาใจคุณคาของวัฒนธรรมโดยโครงงาน 
2. ปฏิบัติตามแบบแผนประเพณีที่ดีงาม 
3. ถายทอด  เผยแพรใหคนทั่วไปเขาใจ เห็นคุณคา และนําไปปฏิบัติ 
4. ดูแลรักษาผลงานดานวัฒนธรรมใหคงอยู 

การอนุรักษวัฒนธรรมไทย 
 ปจจุบันสังคมไทยรับอิทธิพลวัฒนธรรมทางตะวนัตกมากขึ้น  เปนผลมาจากการตดิตอคาขาย  
การศึกษา  ความเจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตร  และเทคโนโลยี  ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงวิถีการ
ดํารงชีวิต เชน การแตงกาย  การรับประทานอาหารแบบตะวนัตก  แลวละเลยและดูถูกวัฒนธรรม
ประเพณไีทยที่ปฏิบัติสืบตอกันมาชานาน  แมวาลักษณะของวัฒนธรรมไทยจะเปนวัฒนธรรมทีรั่บ
วัฒนธรรมตางชาติ  โดยจะนาํมาปรับปรุงใหเหมาะสมกบัสภาพสังคมที่เปล่ียนไป  แตสังคมไทยกค็วร
ที่จะดํารงรักษาศิลปวัฒนธรรมไทยไว  เพือ่ความเปนเอกลักษณของชาติไทยจะไดดาํรงอยูสืบไป 
ความสําคัญของวัฒนธรรม 
 สังคมแตละสังคมจะมีวฒันธรรมและประเพณแีตกตางกนัไปเปนเอกลักษณของสังคมนั้นๆ 
วัฒนธรรมและประเพณีไทยเปนสิ่งที่บรรพบุรุษไทยไดส่ังสมสืบทอดกันมานาน เชน การไหว ความ
สุภาพออนโยน ความเอื้อเฟอเผ่ือแผ การเคารพผูอาวุโส การทําบุญตักบาตร การลอยกระทง สงกรานต 
เปนตน วัฒนธรรมและประเพณีเหลานี้มีคุณคาตอเราและสังคมมากมาย 
 1. วัฒนธรรมทําใหมนษุยแตกตางจากสัตว เพราะ วัฒนธรรมชวยกลอมเกลาจิตใจใหดีงาม 
ชวยใหมีการยบัยั้งชั่งใจไมใหแสดงพฤติกรรมที่ไมดี ชวยเสริมสรางใหเกิดปญญาในทางสรางสรรค 
และทําใหสังคมเจริญกาวหนา 
 2. วัฒนธรรมชวยยกฐานะความเปนอยูใหดีขึ้น ผูมีวัฒนธรรมสามารถเลือกการดําเนนิชีวิต 
เชนมีความขยนัหมั่นเพียรในการศึกษา ทาํใหมีความรูด ีมีรายไดสูงและมีชีวิตความเปนอยูดีขึ้น 
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บัตรคําถาม 
เร่ือง    วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่นของจงัหวัดพัทลุง 

 
 
คําชี้แจง  ใหนกัเรียนตอบคําถามตอไปนี ้
1.  วัฒนธรรมทองถ่ินจังหวดัพัทลุงมีความสําคัญหรือไมเพราะเหตุใด 
2.  นักเรียนคิดวาการศึกษาโครงงานเปนวธีิอนุรักษวัฒนธรรม  ประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน  
หรือไมเพราะเหตุใด 
3.  วัฒนธรรมทางภาษาทองถ่ินจังหวดัพัทลุงกี่ประเภท  อะไรบาง 
4.  ถานักเรียนคิดจะทําโครงงานเกีย่วกับวฒันธรรม  ประเพณีและภูมปิญญาทองถ่ิน  ของจังหวดั
พัทลุง  นักเรียนตองการที่จะศึกษาเรื่องอะไร 
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บัตรคําตอบ 
เร่ือง  วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่นของจงัหวัดพัทลุง 

 
 

ช่ือกลุม……………………………………………………….. 
สมาชิก 1………………………………………………  2………………………………………….. 
             3……………………………………………...   4…………………………………………..                               
             5……………………………………………...   6………………………………………….. 
1. วัฒนธรรมทองถ่ินจังหวดัพัทลุงมีความสําคัญหรือไม  เพราะเหตุใด 
….………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
2.  นักเรียนคิดวาการศึกษาโครงงานเปนวธีิอนุรักษวัฒนธรรม  ประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน  
หรือไมเพราะเหตุใด 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
3.  วัฒนธรรมทางภาษาทองถ่ินจังหวดัพัทลุงกี่ประเภท  อะไรบาง 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….……………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
4.   ถานักเรียนคิดจะทําโครงงานเกีย่วกับวฒันธรรม  ประเพณีและภูมปิญญาทองถ่ิน  ของจังหวดั
พัทลุง  นักเรียนตองการหรืออยากศึกษาเรื่องอะไร 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….…………… 
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….………… 
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บัตรเฉลย 
เร่ือง  วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่นของจงัหวัดพัทลุง 

 
1. วัฒนธรรมทองถ่ินจังหวดัพัทลุงมีความสําคัญหรือไมเพราะเหตุใด 

ตอบ   มีความสําคัญ  เพราะ 
1. เปนวัฒนธรรมเกี่ยวกันการเกษตรเชน การทําขวัญขาว การกวนขาวยาคู การไหวพระแม

โพสพ 
2. เปนวัฒนธรรมที่เนนพิธีกรรม เพราะถือวาเปนสิริมงคล เชน งานบวช เทศนมหาชาติ การ

ไหวพระภูมิเจาที่ การทอดกฐิน 
 3. เปนวัฒนธรรมที่เปนการรื่นเริงตางๆ เชนงานรวมญาติวันสงกรานต งานขึ้นบานใหม  
2.  นักเรียนคิดวาการศึกษาโครงงานเปนวธีิอนุรักษวฒันธรรม  ประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน  
หรือไมเพราะเหตุใด 
 ตอบ  การศึกษาโครงงานเปนวิธีอนุรักษวัฒนธรรม  ประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน  เพราะ
เปนการศึกษาหาความรูดวยตนเองทําใหทราบถึงความเปนมาของวัฒนธรรม  ประเพณีและภูมิปญญา
ทองถ่ินของตนเอง 
3.  วัฒนธรรมทางภาษาทองถ่ินจังหวดัพัทลุงกี่ประเภท  อะไรบาง 

ตอบ  วัฒนธรรมทางภาษาทองถ่ินจังหวดัพัทลุงแบงเปน  4  ประเภท  ไดแก 
  1. ภาษาพืน้เมอืง ซ่ึงมีเอกลักษณเฉพาะของจังหวดัพัทลุง 
  2. เพลงกลอมเด็กซึ่งเปนวัฒนธรรมทางภาษา เปนภูมิปญญาทองถ่ินใชรองกลอมเด็ก
ใหนอนหลับ มีทํานองไพเราะฟงแลวเหน็จินตนาการ และแฝงดวยคําสอน   

3. เพลงบอก คือ เพลงพื้นเมืองที่ใชรองในภาคใต การรองเพลงบอกจะตองวากันเปน
กลอนสด คนนํา ( แมเพลง )  ตองมีปฏิภาณดี การรองเพลงบอก นิยมรองในเทศกาลตางๆ ทอดกฐนิ 
เพลงบอก 

4. ปริศนาคําทาย/คําสอน/มุขปาฐะ/วรรณกรรม  (  การเลานิทานตํานาน  )  ฯลฯ 
4. ถานักเรียนคิดจะทําโครงงานเกีย่วกับวฒันธรรม  ประเพณีและภูมปิญญาทองถ่ิน  ของจังหวดัพทัลุง  
นักเรียนตองการหรืออยากศกึษาเรื่องอะไร 

  ตอบ    ขึ้นอยูกับคําตอบของนักเรียน 
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บัตรใบงาน 
เร่ือง วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่นของจงัหวัดพัทลุง 

 
คําชี้แจง 
1.  ใหนักเรียนรวมกันคิดหาปญหาหรือหัวขอเร่ืองในการทําโครงงานเกีย่วกับวัฒนธรรมประเพณีและ
ภูมิปญญาทองถิ่นของจังหวดัพัทลุง  กลุมละ  3  หัวขอ   
    1.1  …………………………………………………………………………………………………. 
   1.2  ………………………………………………………………………………………………….. 
   1.3  ………………………………………………………………………………………………….. 
 2.  ใหนักเรียนชวยกันพิจารณาหัวขอเร่ืองท่ีจะทําโครงงานตามเกณฑตอไปนี ้
หัวขอท่ี1   …………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………. 
1. เปนคําถามที่สามารถคนหาคําตอบไดดวยตนเอง ใชหรือไม 

ใช     ไมใช 
2. เปนคําถามที่สามารถหาคําตอบไดดวยวิธีการทางวิทยาศาสตร ใชหรือไม 

ใช     ไมใช 
3. เปนคําถามที่ชัดเจน รูวาจะทดสอบ วัด ช่ัง นับ อะไร 

การทดสอบ………………………………………………………………………………………. 
การวัด…………………………………………………………………………………………… 
การชั่ง…………………………………………………………………………………………… 
การนับ…………………………………………………………………………………………… 
อ่ืน ๆ …………………………………………………………………………………………….. 

4. เปนเรื่องที่กลุมสนใจ 
ใช     ไมใช 

5. วัสดุอุปกรณทีม่ีอยูหรือสามารถหาได คือ 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
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6. มีเอกสารและแหลงคนควาเพิ่มเติม คือ 

…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 

 
 
หัวขอท่ี 2   …………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………….. 
 
1. เปนคําถามที่สามารถคนหาคําตอบไดดวยตนเอง ใชหรือไม 

ใช     ไมใช 
 

2. เปนคําถามที่สามารถหาคําตอบไดดวยวิธีการทางวิทยาศาสตร ใชหรือไม 
ใช     ไมใช 

3. เปนคําถามที่ชัดเจน รูวาจะทดสอบ วัด ช่ัง นับ อะไร 
การทดสอบ……………………………………………………………………………………… 
การวัด…………………………………………………………………………………………… 
การชั่ง…………………………………………………………………………………………… 
การนับ…………………………………………………………………………………………… 
อ่ืน ๆ ……………………………………………………………………………………………… 

4. เปนเรื่องที่กลุมสนใจ 
ใช     ไมใช 

5. วัสดุอุปกรณทีม่ีอยูหรือสามารถหาได คือ 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
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6. มีเอกสารและแหลงคนควาเพิ่มเติม คือ 

…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 

หัวขอท่ี 3   …………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………….. 
 
1. เปนคําถามที่สามารถคนหาคําตอบไดดวยตนเอง ใชหรือไม 

ใช     ไมใช 
2. เปนคําถามที่สามารถหาคําตอบไดดวยวิธีการทางวิทยาศาสตร ใชหรือไม 

ใช     ไมใช 
3. เปนคําถามที่ชัดเจน รูวาจะทดสอบ วัด ช่ัง นับ อะไร 

การทดสอบ……………………………………………………………………………………… 
การวดั…………………………………………………………………………………………… 
การชั่ง…………………………………………………………………………………………… 
การนับ…………………………………………………………………………………………… 
อ่ืน ๆ ……………………………………………………………………………………………… 

4. เปนเรื่องที่กลุมสนใจ 
ใช     ไมใช 

5. วัสดุอุปกรณทีม่ีอยูหรือสามารถหาได คือ 
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 

6. มีเอกสารและแหลงคนควาเพิ่มเติม คือ 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
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3. ใหนักเรียนเลือกหัวขอท่ีจะทําโครงงานเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น
ของจังหวัดพทัลุง  

แบบประเมินเพื่อตัดสนิใจเลือกโครงงาน 
ชื่อผูทําโครงงาน...........................................................ชั้น............................เลขท่ี............................ 
คําชี้แจง  ใหนกัเรียนพิจารณาตัดสินใจเลือกทําโครงงาน  โดยใชเกณฑตามแบบประเมินนี ้  

รายการ โครงงานที ่ 1 โครงงานที ่ 2 โครงงานที ่ 3 
1.  ความถนัด/ความสนใจ  ในการ
ทํางาน ตามโครงงานนี ้

   

2.  ความตองการ/ประโยชนที่คิดวา
จะไดรับจากโครงงานนี้ 

   

  3.  ความรู/ประสบการณเดมิ ที่
สามารถนํามาใชในโครงงานนี ้     

  

4.  ความพรอมดานเวลา    
5.  ความพรอมดานวิทยาการที่รูจัก    
6.  ความพรอมของผูรวมงาน    
7.  การสนับสนุนจากบุคคลอื่น    
8.  การสนับสนุนจากผูปกครอง    
9.  การสนับสนุนจากครูผูสอน    
10.  การสนับสนุนจากบุคคลใน
ชุมชน 

   

รวมคะแนน    
 

ลงชื่อผูประเมิน.................................................................. 
   ระดับคะแนน 

มากที่สุด           4 
มาก                   3 
ปานกลาง          2 
นอย                  1 
ชื่อกลุม……………………………………………………………………………………………… 
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4.  ใหนักเรียนแตละกลุมสงตัวแทนออกไปนําเสนอหัวขอเร่ืองในการทําโครงงานเกีย่วกับวัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่นของจังหวดัพัทลุง 
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บัตรสรุป 
เร่ือง วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่นของจงัหวัดพัทลุง 

 
วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น จังหวัดพัทลุง 
 พัทลุงเปนสังคมชนบทโดยสวนใหญ ประชาชนในชุมชนอาศัยปจจัยดานธรรมชาติในการ
ดําเนินชวีิต มกีารประกอบอาชีพเกษตรกรรม ประชากรมีฐานะยากจนโดยสวนใหญ การเปลี่ยนแปลง
ทางดานตาง ๆ จึงเปลี่ยนไปอยางชา ๆ มีการดําเนินชวีิตแบบดั้งเดิม ทัง้ทางดานวัฒนธรรม ภูมิปญญา
ทองถ่ิน ศาสนายังมีอิทธิพลตอขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชื่อ วิถีชีวิต มีวดัเปนศนูยกลางของ
ชุมชน มีความผูกพันแบบเครือญาติ อยางแนนเเฟน ภายในชุมชนจะมีความผูกพันกันโดยสายเลือด มี
ความสามัคคี รักพวกพอง 
 
ลักษณะวัฒนธรรมของทองถิ่นจังหวัดพัทลุง มีดังนี ้
 1. เปนวัฒนธรรมเกี่ยวกันการเกษตร 
 2. เปนวัฒนธรรมที่เนนพิธีกรรม 
 3. เปนวัฒนธรรมที่เปนการรื่นเริงตาง ๆ  
ลักษณะขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 

ประเพณไีทยแบงไดดังตอไปนี้ 
 1. ประเพณีทางศาสนา 
 2. ประเพณเีทศกาล  
 3. ประเพณีชีวติ  
 4. ประเพณีทางราชการ  
 5. ประเพณีทองถ่ินเฉพาะพัทลุง  
 6. ประเพณีอ่ืน ๆ  
 7. ประเพณเีกีย่วกับความเปนอยู  
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วัฒนธรรมทางภาษาทองถิ่นจังหวัดพัทลุงไดแก 
 1. ภาษาพืน้เมอืง ซ่ึงมีเอกลักษณเฉพาะของจังหวดัพัทลุง 
 2. เพลงกลอมเด็กซึ่งเปนวัฒนธรรมทางภาษา เปนภูมิปญญาทองถ่ินใชรองกลอมเด็กใหนอน
หลับ มีทํานองไพเราะฟงแลวเหน็จินตนาการ และแฝงดวยคําสอน   
 3. เพลงบอก คือ เพลงพื้นเมืองที่ใชรองในภาคใต การรองเพลงบอกจะตองวากันเปนกลอน
สด คนนํา ( แมเพลง ) ตองมีปฏิภาณดี การรองเพลงบอก นิยมรองในเทศกาลตาง ๆ ทอดกฐิน เพลง
บอก 
 4. ปริศนาคําทาย/คําสอน/มุขปาฐะ/วรรณกรรม ( การเลานิทานตํานาน ) ฯลฯ 
ความเชื่อในวถิีชีวิตของชุมชนพัทลุง 
 1. อิทธิพลดานศาสนาและลัทธิตาง ๆ เชื่อเร่ืองกรรมโลกนี้โลกหนา 
 2. อิทธิพลของบรรพบุรุษ บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เชน ผีครูหมอ ผีตายาย 
 3. อิทธิพลจากความตองการมีปจจัยส่ี ซ่ึงจาํเปนตอการดาํรงชีวิต เชน ความเชื่อเร่ืองแมโพสพ 
 4. อิทธิพลจากจารีตประเพณ ีเชน พิธีมงคล นิมนตพระจํานวนเลขคี่ คือ 5 รูป 7 รูป และ9 รูป 
วัฒนธรรมทางวัตถุทองถิน่พัทลุงท่ีสําคัญไดแก 
 1. ประติมากรรม-พระพุทธรปู 
 2. จิตกรรม- ภาพผนังวัด 
 3. สถาปตยกรรม – เจดีย 
 4. หัตถกรรม – จักสาน ทอผา งานฝมือ ฯลฯ 
แนวทางในการอนุรักษวัฒนธรรม ไดแก 
 1. ศึกษาใหรูและเขาใจคณุคาของวัฒนธรรมโดยโครงงาน และวิธีอ่ืน ๆ  
 2. ปฏิบัติตามแบบแผนประเพณีที่ดีงาม 
 3. ถายทอด เผยแพรใหคนทัว่ไปเขาใจ เหน็คุณคา และนาํปฏิบัติ 
 4. ดูแลรักษาผลงานดานวัฒนธรรมใหคงอยู 
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  แบบทดสอบชุดการเรียนรูแบบโครงงานชุดท่ี  8 
เร่ือง    วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่นของจงัหวัดพัทลุง 

 
คําชี้แจง   

  แบบทดสอบมีจํานวน  10 ขอ   10 คะแนน    เวลา  15  นาที 
 ใหนักเรียนทําเครื่องหมายกากบาท (× )  บนขอตัวเลือก ก ข ค  หรือ ง  ท่ีถูกตองท่ีสุดเพียง 1 ขอ 

 
1.  ขอใดเปนมขุปาฐะที่เปนการทดสอบปฏิภาณ
ของจังหวดัพทัลุง 
        ก.  นิทาน       
        ข.  ตํานาน    
        ค.  สุภาษติ          
        ง.  ปริศนาคําทาย                  
2.  ประเพณเีฉพาะทองถ่ินของจังหวดัพัทลุงคือ
ขอใด           
        ก.  งานบวช    
        ข. แขงโพนชักพระ  
        ค.  ฮารีรายอ 
        ง.   ถือศีลอด 
3.  ขอใดไมถูกตอง 
       ก.  ประเพณีชีวิต  :  งานแตงงาน         
       ข.   ประเพณีเทศกาล  :  ลอยกระทง          
       ค.   ประเพณีทางราชการ  :  งานวันคร ู            
       ง.   ประเพณีความเปนอยู   :  งานบวช         

 

4.  ขอใดไมใชลักษณะวัฒนธรรมของทองถ่ิน
จังหวดัพัทลุง         

 ก.  วัฒนธรรมเกี่ยวกับการเกษตร 
       ข.  วัฒนธรรมที่เนนพิธีกรรม         
       ค. วัฒนธรรมเกี่ยวกับการรื่นเริงตาง     
       ง.   วัฒนธรรมเกี่ยวกับอุตสาหกรรม 
5.ศิลปะวัฒนธรรมดานจิตรกรรมของพัทลุงศึกษา
ไดจากทีใ่ด                  
     ก.  วัดเขียนบางแกว 
     ข.  วัดเขาออ    
     ค.  วัดวัง            
     ง.  วัดปาขอม 
6.  พระปรมาภิไทย ยอจปร.  108  ที่พบในวัดถํ้า
คูหาสวรรคเปนของพระมหากษัตริยพระองคใด 
        ก.  รัชกาลที่  1  
        ข.  รัชกาลที่  5 
        ค.  รัชกาลที่  7 
        ง.   รัชกาลที่  9                       
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7.  ความเชื่อเร่ืองเทพารักษประจําตนไมใหญมี
ผลดีอยางไร                     
        ก.  เปนการทําใหคนกลวั 
        ข.  เปนการแสดงความกตัญูตอเทพารักษ 
        ค.  เปนการอนุรักษธรรมชาติ 
        ง.   เปนการสืบทอดความเชื่อ 
8.  ขอใดไมใชตํานานของจังหวัดพัทลุง 
       ก.  ตํานานพระนางเลือดขาว                             
       ข.  ตํานานเขาอกทะลุ                      
       ค.  ตํานานกลองขาวนอยฆาแม                    
       ง.   ตํานานทะเลนอย                        

 

9.  การไหวพระภูมิเจาที่เกีย่วของกับวัฒนธรรม
ในขอใด         

ก.  วัฒนธรรมเกี่ยวกับการเกษตร 
       ข.  วัฒนธรรมที่เนนพิธีกรรม         
       ค. วัฒนธรรมเกี่ยวกับการรื่นเริงตาง     
       ง.   วัฒนธรรมตางประเทศ       
10.  เพลงบอกเปนวัฒนธรรมที่คลายคลึงกับขอ
ใดมากที่สุด            
     ก.  เพลงลูกกรุง 
     ข.  เพลงลูกทุง    
     ค.  เพลงลําตัด        
     ง.   เพลงหมอลํา 
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เฉลยคําตอบแบบทดสอบชดุการเรียนรูแบบโครงงานชุดท่ี  8 
( สําหรับครู ) 

 1.   ง       2.   ข       3.  ง         4.    ง       5.   ค   
 6.   ข     7.   ค        8.  ค         9.    ข     10.  ค   
 

 
 
 

 



 
 
 

คูมือการใชชดุการเรียนรูแบบโครงงาน 
  กล ุ มสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 

ชั้นประถมศึกษาปท่ี  6 
 
 
 
 
 

เร่ือง 
การวางแผนในการทําโครงงานสงัคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม     

 
 
 
 
 
 
 
 

กล ุ มสาระการเรียนรูสังคมศกึษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
เวลา  2  ชั่วโมง 
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คํานํา 

 
  คูมือการใชชุดการเรียนรูแบบโครงงานชุดที่  9  เร่ือง  การวางแผนในการทําโครงงานสังคม
ศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม    ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พทุธศักราช  2544   จัดทําขึ้น
เพื่อประกอบการเรียนการสอน  กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  ช้ัน
ประถมศึกษาปที่  6   จํานวน  20   ช่ัวโมง  ซ่ึงเปนเรื่องหนึ่งในชุดการเรียนรูแบบโครงงาน  เร่ือง 
วัฒนธรรม  ประเพณี และภมูิปญญาไทย  จาํนวน 13  ชุด   
 ผูจัดทําหวังวาชุดการเรียนรูนี้คงเปนประโยชนแกครูผูสอนในการนําไปใชประกอบ  
การจัดกจิกรรมการเรียนการสอนไดเปนอยางด ี
 
          นางกัลยาณี  ศรีขาว         
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คูมือครู 
 
องคประกอบของคูมือครู  มีดังนี ้

1. คําชี้แจงสําหรับครู 
2. รายการอุปกรณในชดุการเรยีนรู 
3. แผนการจัดการเรียนรู  ประกอบดวย 

3.1 มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น 
3.2 สาระสําคัญ 
3.3 ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
3.4 จุดประสงคการเรียนรู 
3.5 สาระการเรียนรู 
3.6 กิจกรรมการเรยีนรู 

3.6.1 ขั้นสรางความสนใจ 
3.6.2 ขั้นสํารวจและคนหา     
3.6.3 ขั้นอภิปรายและลงขอสรุป 
3.6.4 ขั้นขยายความรู 
3.6.5 ขั้นประเมินผล 

3.7 ส่ือการเรียนการสอน 
3.8 การประเมินผล 
3.9 กิจกรรมเสนอแนะ 
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คําชี้แจงสาํหรับครู 

 
1. ครูผูสอนควรศึกษาชุดการเรียนรูกอนใชใหเขาใจ 
2. ครูผูสอนควรศึกษาคูมือในการใชชุดการเรียนรู 
3. ครูผูสอนควรตรวจวัสดุอุปกรณในชุดการเรียนรูวามีจํานวนครบตามที่ระบุไวหรือไม  

ถาไมครบหรือชํารุดจะไดปรับปรุงแกไข 
4. ครูผูสอนควรศึกษาเนื้อหาใหเขาใจทกุขั้นตอนการสอนอยางละเอียด 
5. การสอนแบงเปน  5  ขั้นตอน  คือ   

5.1  ขั้นสรางความสนใจ 
5.2  ขั้นสํารวจและคนหา     
5.3  ขั้นอภิปรายและลงขอสรุป 
5.4  ขั้นขยายความรู 
5.5  ขั้นประเมนิผล 

6. ขณะนกัเรียนปฏิบัติกิจกรรม  หากนกัเรียนมีปญหา  ครูควรใหคําปรึกษาและการ
อภิปรายไมควรสงเสียงดัง  เพราะจะทําใหรบกวนกลุมอื่น 
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รายการอุปกรณในชดุการเรียนรู 
 

1. คูมือครู      จํานวน    1    ซอง 
2. ชุดการเรียนรูแบบโครงงาน                    จํานวน    13    ชุด 

แตละชุดประกอบดวย 
    2.1  บัตรคําสั่ง    จํานวน    1    ชุด 
    2.2  บัตรเนื้อหา    จํานวน    1    ชุด 
    2.3  บัตรคําถาม    จํานวน    1    ชุด 
    2.4  บัตรคําตอบ    จํานวน    1    ชุด 
    2.5  บัตรเฉลย    จํานวน    1    ชุด 
    2.6  บัตรใบงาน    จาํนวน    1    ชุด 
    2.7  บัตรสรุป                            จํานวน    1    ชุด 

3. แผนผังการจัดชั้นเรียน    จํานวน    1    ชุด 
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แผนผังการจัดชั้นเรียน 
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศกึษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม     ชั้นประถมศึกษาปท่ี  6 

 
         

        กระดานดํา 
 
 

  

1 

4 

7 

0 

 
 
 
 

 

 โตะครู  

 
 

2 3 
กลุมที่  

 

 
5 

 
8 

 
ง 

 
 
 
 
 
 
 

กลุมที่  
6 
กลุมที่  
9 
กลุมที่  
กลุมที่  
กลุมที่  
กลุมที่  1
 กลุมที่  
 กลุมที่  
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แผนการจัดการเรียนรู 
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศกึษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม                                           ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 
แผนการจัดการเรียนรูท่ี 9  เร่ือง  การวางแผนการทําโครงงานสังคมศึกษา   
                                                    ศาสนา  และวัฒนธรรม                                            เวลา 2  ชั่วโมง                    
ทําการสอนวันท่ี…………..……….… เดือน …………………….….......……. พ.ศ.  ………………….. 

1. มาตรฐานการเรียนรูชวงชัน้ 
มาตรฐาน ส.2.1.3 เขาใจและปฏิบัติตนตามบรรทัดฐานและวัฒนธรรมในจังหวดั  ภาค  และประเทศ  
รวมทั้งตระหนักถึงความสําคัญในวัฒนธรรมของกลุมคนในสังคมที่มคีวามหลากหลายและยอมรบัใน
คุณคาซึ่งกันและกัน 
 มาตรฐาน ส.4.2.2 เขาใจปจจัยที่มีผลตอการสรางสรรควัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมทองถ่ิน 
มาตรฐาน ส.5.2.4  มีทักษะในการศึกษาคนควาขอมูลขาวสารดานสิ่งแวดลอมจากแหลงความรูใน
ทองถ่ิน 

 
2.  สาระสําคัญ      
  การวางแผนในการทําโครงงาน เปนขั้นตอนในการเขยีนแผนงานซึ่งตองคิดไวลวงหนาวาจะ
ทําอยางไร โดยการเขียนเปนโครงรางหรือเคาโครงเสนออาจารยที่ปรึกษาวาจะดําเนนิการเปนขั้นตอน
อยางไร เปนการกําหนดแผนงานอยางคราว ๆ เพื่อใหเขาใจถึงการทํางานอยางเปนลําดับไมสับสน 
 
3. ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 

3.1  รูและเขาใจการออกแบบและวางแผนการทําโครงงานเกี่ยวกับวัฒนธรรม  ประเพณี  และ
ภูมิปญญาทองถ่ินได           

3.2  เห็นความสําคัญในการอนุรักษวัฒนธรรม  ประเพณี  และภูมิปญญาทองถ่ินโดยใช
กระบวนการเรียนรูแบบโครงงานได        

3.3  ใชทักษะการเรียนรูแบบโครงงานศึกษาขอมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรม  ประเพณี  และภูมิ
ปญญาทองถ่ิน        
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4.  จุดประสงคการเรียนรู 

4.1   นักเรียนสามารถออกแบบและวางแผนการทําโครงงานได 
4.2  นักเรียนสามารถเขียนเคาโครงเรื่องของโครงงานสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรมที่

จะทําได 
4.3  นักเรียนมคีวามรับผิดชอบในการเขยีนเคาโครงเรื่องของโครงงานสังคมศึกษา  ศาสนา  

และวัฒนธรรมที่จะทําได 
 

5.  สาระการเรียนรู 
การวางแผนในการทําโครงงานสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม   

- การออกแบบและวางแผนการทําโครงงาน 
- การเขียนเคาโครงเรื่องโครงงาน 

 
6. กิจกรรมการเรียนรู 
 6.1.  ขั้นสรางความสนใจ 

       6.1.1  นักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน  เร่ือง  การวางแผนในการทําโครงงานสังคม
ศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม   จํานวน  10  ขอ  10  คะแนน 

        6.1.2  ครูแจงจดุประสงคการเรียนรูใหนักเรยีนทราบ 
                     6.1.3   ครูและนกัเรียนสนทนาเกี่ยวกับการวางแผนในการทาํโครงงานวามขีั้นตอน
อยางไร 

       6.1.4  ใหนักเรียนยกตัวอยางแหลงเรยีนรูในชุมชนทีน่ักเรียนรูจัก  เชน  การศึกษาการ
แกะหนังตะลุงของนายอิ่ม  จันทรชุมและขอมูลจากแหลงเรยีนรูตาง ๆ  เชน  หองสมุด  อินเทอรเน็ต 
 6.2   ขั้นสํารวจและคนหา     

        6.2.1  นักเรียนแตละกลุม  สงตัวแทนรับชุดการเรียนรูแบบโครงงานชุดที่ 9  เร่ือง  การ
วางแผนในการทําโครงงานสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  แลวรวมกันวางแผนเพื่อทํา
กิจกรรมตามตามขั้นตอนตอไปนี ้

   6.2.1.1  อานบัตรคําสั่ง  แลวปฏิบัติตาม 
   6.2.1.2  นักเรยีนรวมกันศึกษาความรูจากบัตรเนื้อหา  เร่ือง  การวางแผนการทาํ
โครงงานสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  และศกึษาตวัอยางโครงงาน 
  6.3   ขั้นอภปิรายและลงขอสรุป     
   6.3.1 นักเรียนศึกษาทําความเขาใจในบัตรคําถาม 
   6.3.2  นักเรียนตอบคําถามลงในกระดาษคําตอบของนักเรยีน 
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   6.3.3  ตรวจคําตอบจากบัตรเฉลย 
   6.3.4  นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมตามบัตรใบงาน 
   6.3.5  นักเรียนรวมกันอภิปรายและสรุป ถายังไมเขาใจใหศึกษาจากบัตรสรุป 
   6.3.6  นักเรียนแตละคนสรุปองคความรู  เร่ือง   การวางแผนการทําโครงงานสังคม
ศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  ดวยตนเองโดยเขียนบนัทึกลงในสมดุบันทึกของตนเอง 
  6.4   ขั้นขยายความรู      

 6.4.1  ใหนกัเรียนแตละกลุมออกไปนําเสนอผลการวางแผนในการทําโครงงานสังคม
ศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม    ที่ทําในบัตรใบงานเพือ่แลกเปลี่ยนเรียนรูและตอบขอซักถามจาก
กลุมอื่น ๆ 

 6.4.2  ครูผูสอนมอบหมายงานใหนักเรยีนแตละคนไปศกึษาคนควาขอมูลของโครงงาน
ที่นักเรียนเลือกเพิ่มเติมในหองสมุดหรืออินเทอรเน็ตที่หองเทคโนโลยีสารสนเทศบุคคลในชุมชนหรือ
แหลงเรียนรูในงานกาชาดโดยเขยีนบันทกึลงในสมุดบนัทึกของตนเอง 
 6.5   ขั้นประเมินผล      
  6.5.1   ครูผูสอนเปดโอกาสใหนักเรยีนซักถามเกี่ยวกับเรือ่งที่ยังสงสัย 
  6.5.2   นักเรียนทําแบบทดสอบหลงัเรียน เร่ือง  การวางแผนการทําโครงงานสังคมศึกษา  
ศาสนา  และวฒันธรรม   
  6.5.3   ครูตรวจแบบทดสอบและตรวจเคาโครงโครงงานเพื่อใหนกัเรียนปรับปรุงแกไข
กอนอนุมัติโครงงานจากนัน้รวมกันอภิปรายสรุปสิ่งที่เรียนรูทั้งหมดจาก   เร่ือง  การวางแผนการทํา
โครงงานสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  รวมกันเสนอแนวคิดเพือ่นํามาใชในการจัดทํา
โครงงานตอไป 
 
7. สื่อและแหลงการเรียนรู 
 7.1  สื่อการเรียนรู 
  7.1.1  ชุดการเรียนรูแบบโครงงาน  ชุดที่  9  เร่ือง  การวางแผนการทําโครงงานสังคม
ศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม    ประกอบดวย 
      7.1.1.1  บัตรคําสั่ง  

    7.1.1.2  บัตรเนื้อหา   
    7.1.1.3  บัตรสรุป 
 7.1.1.4  บัตรคําถาม 
 7.1.1.5  บัตรคําตอบสําหรับนักเรียน 
 7.1.1.6  บัตรเฉลย 
 7.1.1.7  บัตรใบงาน 
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  7.1.2   แบบทดสอบกอนและหลังเรียน  เร่ือง   การวางแผนการทําโครงงานสังคมศึกษา  
ศาสนา  และวฒันธรรม   
 7.2  แหลงการเรียนรู 
   7.2.1  หองสมุดโรงเรียน 
   7.2.2  เครือขายอินเทอรเน็ตในหองเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   7.2.3  บุคคลที่ใหความรูในงานกาชาด 
   7.2.4  แหลงเรยีนรูในชุมชน 
 
8. การวัดผลและการประเมินผล  
 8.1  วิธีการวัด 

8.1.1  การทดสอบ 
8.1.2  การสังเกตพฤติกรรมการเรียน 
8.1.3  การสังเกตการณทํางานกลุม 
8.1.4  การสังเกตการนําเสนอผลงาน 

 8.2  เคร่ืองมือการวัดและประเมินผล 
  8.2.1  แบบทดสอบ 

8.2.2  แบบประเมินพฤตกิรรมการเรียน 
8.2.3  แบบประเมินการทํางานกลุม 
8.2.4  แบบสังเกตการนําเสนอผลงาน 

 8.3  เกณฑการวัดและประเมินผล 
8.3.1   การทดสอบ  ใชเกณฑการผานรอยละ  80 

  8.3.2  การสังเกตพฤติกรรมการเรียนผูเรียน ใชเกณฑการผานรอยละ  80 
      8.3.3  การสังเกตการทํางานกลุมของผูเรียน ใชเกณฑการผานรอยละ  80 

8.3.4  การสังเกตการณนําเสนอผลงาน  ใชเกณฑการผานรอยละ  80 
 
9.  กิจกรรมเสนอแนะ 
 ครูนํานักเรียนไปศึกษาขอมลูดานภมูิปญญาทองถ่ินที่เกี่ยวของกับหัวขอโครงงานของ
นักเรียนจากบคุคลและหนวยงานตาง ๆ ในงานกาชาดหรือแนะนําใหนักเรียนศึกษาความรู  เร่ือง  
ประเพณแีละภูมิปญญาทองถ่ินเพิ่มเติม  ในหองสมุดหรือเครือขายอินเทอรเน็ตในหองเทคโนโลยี
สารสนเทศโดยบันทึกผลการศึกษาลงในสมุดบันทึก  เพือ่นําความรูที่ไดมาใชในการทําโครงงาน
ขั้นตอนตอไป 
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ชุดการเรียนรูแบบโครงงานกลุมสาระการเรียนรูสังคมศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
เร่ือง  การวางแผนการทําโครงงานสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม   

 
 

บัตรคําสัง่ 
 
 นักเรียนแตละกลุมดําเนินการตามขั้นตอนตอไปนี ้

1. อานบัตรคําสั่ง  แลวปฏิบัติตาม 
2. อานบัตรเนื้อหา  เร่ือง  การวางแผนการทําโครงงานสังคมศึกษา  ศาสนา  และ

วัฒนธรรม   
3. อานคําถามในบัตรคําถามแลวตอบคําถามลงในกระดาษคาํตอบ 
4. ตรวจคําตอบจากบัตรเฉลย 
5. นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมตามบัตรใบงาน 
6. นักเรียนรวมกนัอภิปราย  และสรุป  ถายังไมเขาใจใหศึกษาจาก 

   บัตรสรุป 
 

 เมื่อประกอบกจิกรรมเรียบรอยแลว  ใหนกัเรียนเกบ็บัตรคําสั่ง  บัตรเนื้อหา 
บัตรสรุป  บัตรคําถาม  และเก็บสื่อการเรียนรูทุกอยางเขาซองใหเรียบรอย 
 
หมายเหตุ  :  หามหยิบเอกสารชิ้นใดชิ้นหนึ่งไป  ยกเวนบัตรคําตอบสําหรับนักเรยีน 
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บัตรเนื้อหา 
เร่ือง  การวางแผนการทําโครงงานสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม   

 
 
การเขียนเคาโครงโครงงาน 

การวางแผนการทําโครงงานนั้น นักเรียนจะตองเขียนเคาโครงของโครงงานเสนอตออาจารย
ที่ปรึกษา การเขียนเคาโครงเปนการกําหนดแผนงานวาจะดําเนินการอยางไรบางเปนขั้นตอน โดยมี
จุดมุงหมายใหสามารถดําเนินการไดโดยไมสับสน ซ่ึงหัวขอตาง ๆ ในการเขียนเคาโครงโครงงานมี
ดังนี ้

- ช่ือโครงงาน ( ปญหาที่สนใจจะศกึษา ซ่ึงควรเขียนเปนขอความสั้น กระชับ 
ชัดเจน ส่ือความหมายไดตรงกับงานที่นกัเรยีนกําลังศึกษา ) 

- ช่ือผูทาํโครงงาน 
- ช่ืออาจารยทีป่รึกษาโครงงาน 
- ที่มาและความสําคัญของโครงงาน ( อธิบายถึงความเปนมาเกีย่วกับปญหาที่

สนใจที่จะศึกษาวามีความเปนมาอยางไร เหตุใดจึงเลือกทําโครงงานนั้น ๆ มีเหตุจูงใจอะไรที่ทําให
สนใจเปนกรณีพิเศษ โครงงานนี้มีความสาํคัญอยางไร มีหลักการหรือทฤษฎีอะไรบางที่เกี่ยวของ เปน
เร่ืองที่คิดขึ้นมาใหมหรือเปนการศึกษาตอยอดจากโครงงานเดิมที่มีคนทาํมาแลวแตยังไมไดศึกษาใน
บางเรื่องหรือเปนการทําซ้ําเพื่อตรวจสอบผลอีกครั้ง ) 

- วัตถุประสงคของการศึกษา ( เปนการระบคุวามตองการในการศึกษาหรือ
จุดประสงคเฉพาะในการศึกษา ซ่ึงอาจเขียนเปนขอ ๆโดยตองเขียนใหผูอ่ืนทราบวาเราจะทําการศกึษา
อะไรและอยางไรแตไมใชนาํเอาประโยชนที่จะเกิดขึ้นจาการทําโครงงานมาเขียนเปนวัตถุประสงค ) 

- สมมติฐานของการศึกษา ( ถาเปนโครงงานที่เกีย่วกับการทดลองมักจะมีการ
คาดเดาคําตอบไวลวงหนา หรือการตั้งสมมติฐานนั่นเอง ซ่ึงอาจเปนคําตอบที่ถูกหรือไมถูกก็ได แต
ตองคํานึงไวดวยวาการเขยีนสมมติฐานนั้นควรมีเหตุผลโดยอาจมหีลักการหรือทฤษฎีทางวิทยาศาสตร
รองรับ ซ่ึงมักเขียนเปนขอความที่สามารถมองเห็นแนวทางในการดําเนนิงานทดสอบหรือตรวจสอบ
ได ) 

- วิธีดําเนินการ ( จะตองบอกดวยวาตองใชอุปกรณอะไรลักษณะเปนอยางไร มี
ขนาดเทาใด ทาํดวยอะไร จะหามาจากแหลงใดไดบาง วัสดุใดบางที่ตองจัดซื้อหรือหยบิยืมไดจากที่ใด 
จะใชวัสดุเหลานั้นในการทดลองปริมาณเทาใด บอกแนวทางในการศกึษา หรือทําการทดลองอยางไร 
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จะมีการออกแบบการทดลองเปนอยางไร มีการเก็บขอมลูดวยอะไรและอยางไร มกีารบันทึกขอมูล
ดวยวิธีการใด ขอมูลที่เก็บมาไดแลวนั้นจะทําการวิเคราะหอยางไร จะมเีวลาในการดําเนินงานในแต
ละขั้นตอนเทาใด เมื่อทําการวิเคราะหขอมูลเสร็จเรียบรอยแลวจะมวีิธีการนําเสนอในรูปแบบใดบาง 
ฯลฯ ) 

- ประโยชนหรือผลที่คาดวาจะไดรับจากการทําโครงงานนี้ ทั้งที่จะไดกบัตนเอง เพื่อน ๆ หรือ
คนอื่น ๆ 

- เอกสารอางอิง หรือบรรณานุกรม เปนการบอกใหผูอ่ืนไดทราบวานกัเรียนไดทําการศึกษา
คนควาหาขอมูลมาจากแหลงใดบาง 
 
ตัวอยางการเขยีนเคาโครงโครงงาน 

ตัวอยางโครงงาน 
ชื่อโครงงาน         การเลี้ยงหนอนดวงดวยตนสาคู                            
ชื่อผูทําโครงงาน   1.  เด็กหญิงกชกร  แกวพูล   
    2.  เด็กหญิงทกัษะพร  ปรีชา  
    3.  เด็กหญิงอญัชลิกา  ดวงสุวรรณ 
อาจารยท่ีปรึกษา      1.  อาจารยกลัยาณี   ศรีขาว     
    2.  อาจารยราตรี       ปรีชา    
โรงเรียน                  เทศบาลบานคูหาสวรรค    
ปการศึกษา             2545 
 ท่ีมาและความสําคัญของโครงงาน  
     เนื่องจากบริเวณหลังบานของสมาชิกกลุมผูทําโครงงานมีตนสาคูหลายตน  ซ่ึงตนสาคูนี้จะ
นํามาทําเปนแปงลักษณะเหมือนแปงขาวเจา  และขาวเหนียว  แปงนีเ้รียกวา  แปงสาคู    สามารถนํามา
ทําขนมไดนอกจากนํามาทําขนมแลวที่ตนสาคูจะมีดวงมาวางไขและกนิตนสาคูที่ลมหรือตายแลว
ระยะตอมาเมือ่หนอนดวงในตนสาคูโต  ก็ผาตนสาคู  และจับตัวหนอนดวงมาปรุงกนิเปนอาหารซึง่มี
รสชาติอรอยมาก  แตบางตนก็มีหนอนดวงนอย  และบางตนไมมีเลย  ถาเราตัดตนสาคูทิ้งก็ก็จะเสียตน
สาคูไปปจจุบนัหนอนดวงสาคูจะหายากมากทางกลุมผูจดัทําโครงงานจึงอยากรูวิธีการเพาะเลี้ยง
หนอนดวงดวยตนสาคูวามีขัน้ตอนอยางไร  จะไดนําหนอนดวงไปประกอบอาหาร  ซ่ึงมีคุณคาทาง
โภชนาการมาก 
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สมมุติฐาน  
การเลี้ยงหนอนดวงดวยตนสาคูจะไดจาํนวนหนอนดวงมากกวาการปลอยใหอยูเองตามธรรมชาติ 
วัตถุประสงค                             
1. เพื่อศึกษาวิธีเล้ียงหนอนดวง        
2. เพื่อศึกษาลักษณะและระยะเวลาการเจริญเติบโตของหนอนดวง 
3. เพื่อใชเวลาวางใหเกิดประโยชน                       
วิธีการดําเนินการ 
1. ศึกษาภมูิปญญาชาวบานของนางปรียาภรณ  เกตุชู 
2. ตองเตรียมสถานที่มีแสงแดดสอง 
3. เตรียมตนสาคโูดยตัดเปนทอน ๆ ยาวประมาณ  50  เซนติเมตร 
4. เรียงตนสาคู  เรียงคูกันแตละแถวหางกันประมาณพอเดินไดใหถูกแสงแดดบางและควรอยูใกล

ตนไมใหญ 
5. ใชขวานเจาะบริเวณดานบนทอนสาคุใหเปนสะเกด็  8-9  ที่  เพื่อใหมนี้ําขัง 
6. เอาเศษตนสาคทูี่ผานการเลี้ยงมาแลวผสมกบัขี้ดวง  เอามาพอกไวไดบนเพื่อใหเกิดกลิน่เปรี้ยว  

แมลงหวังหรือแมลงปกแข็งจะชอบ 
7. ปลอยพอพันธุ  แมพันธุ  ใชปกไมมะพราวทับ 
8. ทําการศึกษา  สังเกต  และจดบันทึก 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
1. ไดศึกษาวิธีเล้ียงหนอนดวง        
2. ไดรับความรูเกี่ยวกับลักษณะและระยะเวลาการเจริญเติบโตของหนอนดวง 
3. ไดใชเวลาวางใหเกิดประโยชน                       
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บัตรคําถาม 
เร่ือง  การวางแผนการทําโครงงานสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม   

 
 
คําชี้แจง  ใหนกัเรียนตอบคําถามตอไปนี ้

1.  การวางแผนการทําโครงงานสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  มีความสําคัญตอการทํา
โครงงานสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรมอยางไร 
       2.  นักเรียนสามารถจัดทําโครงงานสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  ใหเสร็จเร็วและถูกตอง 
ตามรูปแบบโดยอาศัยส่ิงใด  

3.  การเขียนเคาโครงโครงงานสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรมมีขั้นตอนอยางไร 
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บัตรคําตอบ 
เร่ือง การวางแผนการทําโครงงานสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม   

 
ช่ือกลุม……………………………………………………….. 

สมาชิก 1………………………………………………  2………………………………………….. 
             3……………………………………………...   4…………………………………………..                               
             5……………………………………………...   6………………………………………….. 
1. การวางแผนการทําโครงงานมีความสําคัญตอการทําโครงงานสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม
อยางไร 
….………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..
….………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
 
2.  นักเรียนสามารถจัดทําโครงงานสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  ใหเสร็จเรว็และถูกตองตาม
รูปแบบโดยอาศัยส่ิงใด 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
….………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
 
3.   การเขียนเคาโครงโครงงานสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรมมีขั้นตอนอยางไร 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….………… 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….………… 
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บัตรเฉลย 
เร่ือง  การวางแผนการทําโครงงานสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม   

 
 

1.  การวางแผนการทําโครงงานมีความสําคัญตอการทําโครงงานสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม
อยางไร 

ตอบ  ชวยใหสามารถทําโครงงานสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  ไดถูกตองตาม
ขั้นตอน 
 
2.  นักเรียนสามารถจัดทําโครงงานสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  ใหเสร็จเรว็และถูกตองตาม
รูปแบบโดยอาศัยส่ิงใด 

ตอบ   การเขียนเคาโครงโครงงานสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
 
3.  การเขียนเคาโครงโครงงานสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรมมีขั้นตอนอยางไร 

ตอบ      1.  ช่ือโครงงาน 
2.  ช่ือผูทําโครงงาน 
3.  ช่ืออาจารยที่ปรึกษาโครงงาน 
4.  ที่มาและความสําคัญของโครงงาน 
5.  วัตถุประสงคของการศึกษาคนควา 
6.  วิธีดําเนนิการ 
7.  ผลการศึกษาคนควา 
8.  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
9.  ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 

            10.  เอกสารอางอิง 
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บัตรใบงาน 

เร่ือง  การวางแผนการทําโครงงานสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม   
 
คําชี้แจง ใหนกัเรียนเขยีนเคาโครงของโครงงาน จากหัวขอเร่ืองของกลุม  ตามหัวขอตอไปนี ้
1. ช่ือโครงงาน …………………………………………………………………………………......... 

……………………………………………………………………………………………………. 
2. ช่ือผูทําโครงงาน 

1. ……………………………………………………………………………………………... 
2. ……………………………………………………………………………………………... 
3.  …………………………………………………………………………………………….. 
4.  …………………………………………………………………………………………….. 
5.  …………………………………………………………………………………………….. 

3. ช่ือครูที่ปรึกษา…………………………………………………………………………………….. 
4. ที่มาและความสําคัญของโครงงาน 

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

5. วัตถุประสงคของการศึกษา 
5.1…………………………………………………………………………………………….. 
5.2…………………………………………………………………………………………….. 

6. สมมติฐานของการศึกษา  ( ถามี  ) 
……………………………………………………………………………………………..………
……………………………………………………………………………………..……………… 

7. วิธีดําเนนิงาน……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………..………
……………………………………………………………………………………..………………
……………………………………………………………………………..………………………
……………………………………………………………………..……………………………… 
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8. แผนปฏิบัติงาน…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………..………
……………………………………………………………………………………..………………
……………………………………………………………………………..………………………
……………………………………………………………………..……………………………… 

9. ผลที่คาดวาจะไดรับ……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………..………
……………………………………………………………………………………..………………
……………………………………………………………………………..………………………
……………………………………………………………………..………………………………
……………………………………………………………..……………………………………… 

10. เอกสารอางอิง  …………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………..………
……………………………………………………………………………………..………………
……………………………………………………………………………..………………………
……………………………………………………………………..………………………………
……………………………………………………………..………………………………………
……………………………………………………..……………………………………………… 
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บัตรสรุป 
เร่ือง  การวางแผนการทําโครงงานสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม   

 
การเขียนเคาโครงโครงงาน 

การวางแผนการทําโครงงานนั้น นักเรียนจะตองเขียนเคาโครงของโครงงานเสนอตออาจารย
ที่ปรึกษา การเขียนเคาโครงเปนการกําหนดแผนงานวาจะดําเนินการอยางไรบางเปนขั้นตอน โดยมี
จุดมุงหมายใหสามารถดําเนินการไดโดยไมสับสน ซ่ึงหัวขอตาง ๆ ในการเขียนเคาโครงโครงงานมี
ดังนี ้

- ช่ือโครงงาน ( ปญหาที่สนใจจะศกึษา ซ่ึงควรเขียนเปนขอความสั้น กระชับ 
ชัดเจน ส่ือความหมายไดตรงกับงานที่นกัเรยีนกําลังศึกษา ) 

- ช่ือผูทาํโครงงาน 
- ช่ืออาจารยทีป่รึกษาโครงงาน 
- ที่มาและความสําคัญของโครงงาน ( อธิบายถึงความเปนมาเกีย่วกับปญหาที่

สนใจที่จะศึกษาวามีความเปนมาอยางไร เหตุใดจึงเลือกทําโครงงานนั้น ๆ มีเหตุจูงใจอะไรที่ทําให
สนใจเปนกรณีพิเศษ โครงงานนี้มีความสาํคัญอยางไร มีหลักการหรือทฤษฎีอะไรบางที่เกี่ยวของ เปน
เร่ืองที่คิดขึ้นมาใหมหรือเปนการศึกษาตอยอดจากโครงงานเดิมที่มีคนทาํมาแลวแตยังไมไดศึกษาใน
บางเรื่องหรือเปนการทําซ้ําเพื่อตรวจสอบผลอีกครั้ง ) 

- วัตถุประสงคของการศึกษา ( เปนการระบคุวามตองการในการศึกษาหรือ
จุดประสงคเฉพาะในการศึกษา ซ่ึงอาจเขียนเปนขอ ๆโดยตองเขียนใหผูอ่ืนทราบวาเราจะทําการศกึษา
อะไรและอยางไรแตไมใชนาํเอาประโยชนที่จะเกิดขึ้นจาการทําโครงงานมาเขียนเปนวัตถุประสงค ) 

- สมมติฐานของการศึกษา ( ถาเปนโครงงานที่เกีย่วกับการทดลองมักจะมีการ
คาดเดาคําตอบไวลวงหนา หรือการตั้งสมมติฐานนั่นเอง ซ่ึงอาจเปนคําตอบที่ถูกหรือไมถูกก็ได แต
ตองคํานึงไวดวยวาการเขยีนสมมติฐานนั้นควรมีเหตุผลโดยอาจมหีลักการหรือทฤษฎีทางวิทยาศาสตร
รองรับ ซ่ึงมักเขียนเปนขอความที่สามารถมองเห็นแนวทางในการดําเนนิงานทดสอบหรือตรวจสอบ
ได ) 

- วิธีดําเนินการ ( จะตองบอกดวยวาตองใชอุปกรณอะไรลักษณะเปนอยางไร มี
ขนาดเทาใด ทาํดวยอะไร จะหามาจากแหลงใดไดบาง วัสดุใดบางที่ตองจัดซื้อหรือหยบิยืมไดจากที่ใด 
จะใชวัสดุเหลานั้นในการทดลองปริมาณเทาใด บอกแนวทางในการศกึษา หรือทําการทดลองอยางไร 
จะมีการออกแบบการทดลองเปนอยางไร มีการเก็บขอมลูดวยอะไรและอยางไร มกีารบันทึกขอมูล
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ดวยวิธีการใด ขอมูลที่เก็บมาไดแลวนั้นจะทําการวิเคราะหอยางไร จะมเีวลาในการดําเนินงานในแต
ละขั้นตอนเทาใด เมื่อทําการวิเคราะหขอมูลเสร็จเรียบรอยแลวจะมวีิธีการนําเสนอในรูปแบบใดบาง 
ฯลฯ ) 
- ประโยชนหรือผลที่คาดวาจะไดรับจากการทําโครงงานนี้ ทั้งที่จะไดกบัตนเอง เพื่อน ๆ หรือคนอื่น ๆ 
- เอกสารอางอิง หรือบรรณานุกรม เปนการบอกใหผูอ่ืนไดทราบวานกัเรียนไดทําการศึกษาคนควาหา
ขอมูลมาจากแหลงใดบาง 
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  แบบทดสอบชุดการเรียนรูแบบโครงงานชุดท่ี  9 
เร่ือง    การวางแผนการทําโครงงานสงัคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม   

 
คําชี้แจง   

  แบบทดสอบมีจํานวน  10 ขอ   10 คะแนน    เวลา  15  นาที 
 ใหนักเรียนทําเครื่องหมายกากบาท (× )  บนขอตัวเลือก ก ข ค  หรือ ง  ท่ีถูกตองท่ีสุดเพียง 1 ขอ 

 
1.  ช่ือโครงงานที่ดีควรมีลักษณะดังขอใด       
        ก.  ขอความที่มีความคลุมเครือ 
        ข.  ขอความนาสนใจใชประโยชนได 
        ค.  ขอความกระชับชัดเจน           
        ง.  ขอความที่ใชศัพทช้ันสูง            
2.  การอธิบายเหตุผลในการทําโครงงานอยูใน
ขั้นตอนใดของการเขียนเคาโครง 
        ก.  ที่มาและความสําคัญของโครงงาน 
        ข.  จุดมุงหมายของการศึกษาคนควา 
        ค.  สมมติฐานของการศึกษาคนควา 
        ง.   วิธีดําเนินการ   
3.  การตั้งสมมติฐานในการศึกษาคนความี
ประโยชนอยางไร 
       ก.  บอกผลสรุปการทําโครงงานลวงหนา 
       ข.  คาดคะเนผลสรุปของโครงงาน 
       ค.  พิสูจนผลของปญหาที่ตั้งขึ้นมา 
       ง.   เปนแนวทางในการดําเนินงาน 

 

4.  ขอใดเปนหลักในการเขยีนเคาโครงโครงงาน
สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม               

 ก.  การกําหนดแผนงานอยางเปนขั้นตอน 
       ข. การดําเนินตามแผนงานอยางไมสับสน 
       ค.  การเลียนแบบผลงานของผูอ่ืน  
       ง.   การลงมือทดลองทําเอง 
5. การเขียนผลที่คาดวาจะไดรับควรเขียนแบบใด   
     ก.  ระบุผลที่ไดจากการทาํโครงงาน 
     ข.  ระบุการนําไปใช                   
     ค.  อธิบายผลการดําเนินงานเปนขั้นตอน           
    ง.   เขียนเหตุผลในการเลือกทําโครงงาน 
6. การระบุเครื่องมือที่ใชอยูในขั้นตอนใดของ
โครงงาน 
        ก.  ที่มาและความสําคัญของโครงงาน 
        ข.  จุดมุงหมายของการศึกษาคนควา 
        ค.  สมมติฐานของการศึกษาคนควา 
        ง.   วิธีดําเนินการ   
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7.  การระบุขอบเขตในการทาํโครงงานอยูใน
ขั้นตอนใด          
        ก.  ที่มาและความสําคัญของโครงงาน 
        ข.  จุดมุงหมายของการศึกษาคนควา 
        ค.  สมมติฐานของการศึกษาคนควา 
        ง.   วิธีดําเนินงาน   
8.  การบอกประโยชนในการทําโครงงาน
เกี่ยวของกับขอใดตอไปนี ้
       ก.  เอกสารอางอิง              
       ข.  จุดมุงหมายของการศึกษาคนควา         
       ค.  วิธีดําเนินงาน            
       ง.   ผลที่คาดวาจะไดรับ          

 

9.  ขอใดไมใชคุณสมบัติของผูทําโครงงานที่ดี         
 ก.  พัฒนาผลงานตลอดเวลา 

       ข.  แสวงหาความรูอยูเสมอ  
       ค.  เลียนแบบผลงานของผูอ่ืนทุกชิ้น  
       ง.   ลงมือทดลองทําเอง 
 
10.ขอใดไมใชลักษณะของทีป่รึกษาโครงงานที่ด ี
     ก.  เชี่ยวชาญในเนื้อหาที่เราทําโครงงาน             
     ข.  มีเวลาใหคําปรึกษามากพอ                           
     ค.  ใหความเขาใจผูทําโครงงานอยางดี               
     ง.   ชวยเสนอแนวคิดทุกขั้นตอน                     
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เฉลยคําตอบแบบทดสอบชดุการเรียนรูแบบโครงงานชุดท่ี  9 
( สําหรับครู ) 

 1.   ค      2.   ก        3.  ข        4.    ก        5.   ก   
 6.   ง      7.   ข        8.  ง         9.    ค        10.  ง   
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

คูมือการใชชดุการเรียนรูแบบโครงงาน 
  กล ุ มสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 

ชั้นประถมศึกษาปท่ี  6 
 
 
 
 
 
 
 
 

เร่ือง 
การลงมือปฏบิัติงานตามแผนการทําโครงงาน 

สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม   
 
 
 
 
 
 

กล ุ มสาระการเรียนรูสังคมศกึษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
เวลา  2  ชั่วโมง 
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คํานํา 

 
  คูมือการใชชุดการเรียนรูแบบโครงงานชุดที่  10  เร่ือง  การลงมือปฏิบัติงานตามแผนการทํา
โครงงานสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม    ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พทุธศักราช  
2544    จัดทําขึ้นเพื่อประกอบการเรียนการสอน  กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนา  และ
วัฒนธรรม  ช้ันประถมศึกษาปที่  6   จํานวน  20   ช่ัวโมง  ซ่ึงเปนเรื่องหนึ่งในชุดการเรียนรูแบบ
โครงงาน  เร่ือง วัฒนธรรม  ประเพณี และภูมิปญญาไทย  จํานวน 13  ชุด   
 ผูจัดทําหวังวาชุดการเรียนรูนี้คงเปนประโยชนแกครูผูสอนในการนําไปใชประกอบการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนไดเปนอยางดี 
 
          นางกัลยาณี  ศรีขาว         
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คูมือครู คูมือครู 
  
องคประกอบของคูมือครู  มีดังนี ้องคประกอบของคูมือครู  มีดังนี ้

1. คําชี้แจงสําหรับครู 1. คําชี้แจงสําหรับครู 
2. รายการอุปกรณในชดุการเรยีนรู 2. รายการอุปกรณในชดุการเรยีนรู 
3. แผนการจัดการเรียนรู  ประกอบดวย 3. แผนการจัดการเรียนรู  ประกอบดวย 

3.1 มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น 3.1 มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น 
3.2 สาระสําคัญ 3.2 สาระสําคัญ 
3.3 ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 3.3 ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
3.4 จุดประสงคการเรียนรู 3.4 จุดประสงคการเรียนรู 
3.5 สาระการเรียนรู 3.5 สาระการเรียนรู 
3.6 กิจกรรมการเรยีนรู 3.6 กิจกรรมการเรยีนรู 

3.6.1 ขั้นสรางความสนใจ 3.6.1 ขั้นสรางความสนใจ 
3.6.2 ขั้นสํารวจและคนหา     3.6.2 ขั้นสํารวจและคนหา     
3.6.3 ขั้นอภิปรายและลงขอสรุป 3.6.3 ขั้นอภิปรายและลงขอสรุป 
3.6.4 ขั้นขยายความรู 3.6.4 ขั้นขยายความรู 
3.6.5 ขั้นประเมินผล 3.6.5 ขั้นประเมินผล 

3.7 ส่ือการเรียนการสอน 3.7 ส่ือการเรียนการสอน 
3.8 การประเมินผล 3.8 การประเมินผล 
3.9 กิจกรรมเสนอแนะ 3.9 กิจกรรมเสนอแนะ 
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คําชี้แจงสาํหรับครู 

 
1. ครูผูสอนควรศึกษาชุดการเรียนรูกอนใชใหเขาใจ 
2. ครูผูสอนควรศึกษาคูมือในการใชชุดการเรียนรู 
3. ครูผูสอนควรตรวจวัสดุอุปกรณในชุดการเรียนรูวามีจํานวนครบตามที่ระบุไวหรือไม   
ถาไมครบหรือชํารุดจะไดปรับปรุงแกไข 
4. ครูผูสอนควรศึกษาเนื้อหาใหเขาใจทกุขั้นตอนการสอนอยางละเอียด 
5. การสอนแบงเปน  5  ขั้นตอน  คือ   

5.1  ขั้นสรางความสนใจ 
5.2  ขั้นสํารวจและคนหา     
5.3  ขั้นอภิปรายและลงขอสรุป 
5.4  ขั้นขยายความรู 
5.5  ขั้นประเมนิผล 

6. ขณะนกัเรียนปฏิบัติกิจกรรม  หากนกัเรียนมีปญหา  ครูควรใหคําปรึกษาและการ 
อภิปรายไมควรสงเสียงดัง  เพราะจะทําใหรบกวนกลุมอื่น 
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รายการอุปกรณในชดุการเรียนรู รายการอุปกรณในชดุการเรียนรู 
  

1. คูมือครู      จํานวน    1    ซอง 1. คูมือครู      จํานวน    1    ซอง 
2. ชุดการเรียนรูแบบโครงงาน   จํานวน    13    ชุด 2. ชุดการเรียนรูแบบโครงงาน   จํานวน    13    ชุด 

แตละชุดประกอบดวย แตละชุดประกอบดวย 
    2.1  บัตรคําสั่ง    จํานวน    1    ชุด     2.1  บัตรคําสั่ง    จํานวน    1    ชุด 
    2.2  บัตรเนื้อหา    จํานวน    1    ชุด     2.2  บัตรเนื้อหา    จํานวน    1    ชุด 
    2.3  บัตรใบงาน    จํานวน    1    ชุด     2.3  บัตรใบงาน    จํานวน    1    ชุด 
    2.4  บัตรสรุป                            จํานวน    1    ชุด     2.4  บัตรสรุป                            จํานวน    1    ชุด 

 

3. แผนผังการจัดชั้นเรียน    จํานวน    1    ชุด 3. แผนผังการจัดชั้นเรียน    จํานวน    1    ชุด 
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แผนผังการจัดชั้นเรียน 
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศกึษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม     ชั้นประถมศึกษาปท่ี  6 

 
 
 

           กระดานดํา 
 
 

  

1 

4 

7 

0 

 

 

 โตะครู  

 
 

2 3 
กลุมที่  

 

 
5 

 
8 

 
ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุมที่  
6 
กลุมที่  
9 
กลุมที่  
กลุมที่  
กลุมที่  
กลุมที่  1
 กลุมที่  
 กลุมที่  
 กลุมที่  
 สํารอ
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แผนการจัดการเรียนรู 
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศกึษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม                                            ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 
แผนการจัดการเรียนรูท่ี  10  เร่ือง   การลงมือปฏิบัตงิานตามแผนการทาํโครงงาน 
                                                      สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม                       เวลา 2  ชั่วโมง                   
ทําการสอนวันท่ี…………..……….… เดือน …………………….….......……. พ.ศ.  ………………….. 

1. มาตรฐานการเรียนรูชวงชัน้ 
มาตรฐาน ส.2.1.3 เขาใจและปฏิบัติตนตามบรรทัดฐานและวัฒนธรรมในจังหวดั  ภาค  และประเทศ  
รวมทั้งตระหนักถึงความสําคัญในวัฒนธรรมของกลุมคนในสังคมที่มคีวามหลากหลายและยอมรบัใน
คุณคาซึ่งกันและกัน 
มาตรฐาน ส.4.2.2 เขาใจปจจยัที่มีผลตอการสรางสรรควัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมทองถ่ิน 
มาตรฐาน ส.5.2.4  มีทักษะในการศึกษาคนควาขอมูลขาวสารดานสิ่งแวดลอมจากแหลงความรูใน
ทองถ่ิน 
2.  สาระสําคญั      
  การลงมือทําโครงงานเปนการปฏิบัติตามแผนงานที่ไดวางไวลวงหนาแลว ประกอบดวยการ
เก็บรวบรวมขอมูล การสรางหรือการประดษิฐ การปฏิบัตกิารทดลอง ซ่ึงแลวแตจะเปนโครงงาน
ประเภทใดและการคนควาจากเอกสารตาง ๆ แลวดําเนนิการวิเคราะหขอมูล แบงความหมายของ
ขอมูล และสรุปผลของการศึกษาคนควา  
 
3. ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 

3.1  รูและเขาใจขั้นตอนการทําโครงงานเกีย่วกับวัฒนธรรม  ประเพณี  และภูมปิญญาทองถ่ิน
ได                           

3.2  เห็นความสําคัญในการทําโครงงานเพื่อการอนุรักษวฒันธรรมทองถ่ินใหคงอยูตลอดไป 
4.  จุดประสงคการเรียนรู 
             4.1   นักเรียนสามารถปฏิบัติการคนควาหาคําตอบสําหรับปญหาที่ตนเองสนใจ ตามขั้นตอนที่
กําหนดไวในเคาโครงได 

4.1 นักเรียนสามารถบันทึกผลการคนควาหาคาํตอบสําหรับปญหาที่ตนเองสนใจได 
4.2 นักเรียนสามารถนักเรียนสามารถนําขอมูลที่ไดมาจัดกระทําและนําเสนอไดอยางถูกตอง 
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5.  สาระการเรียนรู 

การลงมือปฏิบัติงานตามแผนการทําโครงงานสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม   
 
6. กิจกรรมการเรียนรู 
 6.1.  ขั้นสรางความสนใจ 

       6.1.1  นักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน  เร่ือง  การลงมือปฏิบัติงานตามแผนการทํา
โครงงานสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม    จํานวน  10  ขอ  10  คะแนน 

        6.1.2  ครูแจงจดุประสงคการเรียนรูใหนักเรยีนทราบ 
        6.1.3  ครูและนักเรียนสนทนาเกีย่วกับการการลงมือทําโครงงานสังคมศึกษา  ศาสนา  

และวัฒนธรรม   
        6.1.4  ใหนักเรียนยกตัวอยางรูปแบบการลงมือทําโครงงานที่นักเรยีนไดเรียนรูโดย

การศึกษาขอมลูจากแหลงเรยีนรูตาง ๆ  เชน  หองสมุด  อินเทอรเน็ต 
 6.2   ขั้นสํารวจและคนหา     

        6.2.1  นักเรียนแตละกลุม  สงตัวแทนรับชุดการเรียนรูแบบโครงงานชุดที่ 10  เร่ือง    
การลงมือปฏิบัติงานตามแผนการทําโครงงานสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม    แลวรวมกัน
วางแผนเพื่อทาํกิจกรรมตามตามขั้นตอนตอไปนี ้
   6.2.1.1  อานบัตรคําสั่ง  แลวปฏิบัติตาม 

 6.2.1.2  นักเรยีนรวมกันศึกษาความรูจากบัตรเนื้อหา  เร่ือง  การลงมือปฏิบัติงานตาม
แผนการทําโครงงานสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม   
 6.3   ขั้นอภปิรายและลงขอสรุป     
   6.3.1  นักเรียนศึกษาทําความเขาใจหวัขอเร่ืองการทําโครงงาน 
   6.3.4  นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมการทําโครงงานใหเสร็จเรียบรอย 
   6.3.5  นักเรียนรวมกันอภิปรายและสรุปกระบวนการในการจัดทําโครงงาน  
               6.4   ขั้นขยายความรู      

 6.4.1  ใหนกัเรียนแตละกลุมออกไปนําเสนอผลการลงมือทําโครงงานสังคมศึกษา  
ศาสนา  และวัฒนธรรม  ที่ทําในบัตรใบงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูและตอบขอซักถามจากกลุมอื่น ๆ 

 6.4.2  นักเรียนแตละกลุมรวมกันสนทนาเกี่ยวกับ  การลงมือปฏิบัติงานตามแผนการทํา
โครงงานสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม    เพื่อใหไดองคความรูทีถู่กตอง 

6.4.3  ครูผูสอนมอบหมายงานใหนักเรยีนแตละกลุมไปจัดทําโครงงานของกลุมตนเอง
ใหเสร็จเรียบรอยพรอมที่จะนํามาเขียนเปนรายงานหรือทําเปนหนังสอืเลมเล็กในชัว่โมงตอไป 
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6.5   ขั้นประเมินผล      

        6.5.1   ครูผูสอนเปดโอกาสใหนกัเรียนซักถามเกี่ยวกับเรื่องที่ยังสงสัย 
  6.5.2   นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน เร่ือง  การลงมือปฏิบัติงานตามแผนการทํา
โครงงานสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม   
  6.5.3  ครูตรวจบัตรใบงานและแบบทดสอบของนักเรียนแลวรวมกันเฉลยคําตอบที่
ถูกตอง  พรอมทั้งใหคะแนนในแบบบันทึกคะแนน  
  
7. สื่อและแหลงการเรียนรู 
 7.1  สื่อการเรียนรู 

7.1.1  ชุดการเรียนรูแบบโครงงาน  ชุดที่  10  เร่ือง  การลงมือปฏิบัติงานตามแผนการ
ทําโครงงานสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม    ประกอบดวย 
      7.1.1.1  บัตรคําสั่ง  

    7.1.1.2  บัตรเนื้อหา   
    7.1.1.3  บัตรสรุป 
 7.1.1.4  บัตรใบงาน 

 7.1.2   แบบทดสอบกอนและหลังเรียน  เร่ือง  การลงมือปฏิบัติงานตามแผนการทํา
โครงงานสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม   
 7.2  แหลงการเรียนรู 
   7.2.1  หองสมุดโรงเรียน 
   7.2.2  เครือขายอินเทอรเน็ตในหองเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
8. การวัดผลและการประเมินผล  
 8.1  วิธีการวัด 

8.1.1  การทดสอบ 
8.1.2  การสังเกตพฤติกรรมการเรียน 
8.1.3  การสังเกตการณทํางานกลุม 
8.1.4  การสังเกตการณนําเสนอผลงาน 

 8.2  เคร่ืองมือการวัดและประเมินผล 
  8.2.1  แบบทดสอบ 

8.2.2  แบบประเมินพฤตกิรรมการเรียน 
8.2.3  แบบประเมินการทํางานกลุม 
8.2.4  แบบสังเกตการนําเสนอผลงาน 
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 8.3  เกณฑการวัดและประเมินผล 

8.3.1   การทดสอบ  ใชเกณฑการผานรอยละ  80 
  8.3.2  การสังเกตพฤติกรรมการเรียนผูเรียน ใชเกณฑการผานรอยละ  80 
      8.3.3  การสังเกตการทํางานกลุมของผูเรียน ใชเกณฑการผานรอยละ  80 

8.3.4  การสังเกตการณนําเสนอผลงาน  ใชเกณฑการผานรอยละ  80 
 
9.  กิจกรรมเสนอแนะ 
 แนะนําใหนักเรียนใชกระบวนการจัดทําโครงงานศึกษาหาความรูและจดัทําโครงงานตาม
ขั้นตอนที่วางแผนไวใหสําเร็จพรอมที่จะนํามาเขียนเปนรายงานหรือทําเปนหนังสอืเลมเล็กในชัว่โมง
ตอไป   
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           ชุดการเรียนรูแบบโครงงานกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
      เร่ือง  การลงมือปฏิบตัิงานตามแผนการทําโครงงานสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม   

 
 
 

บัตรคําสัง่ 
 
 นักเรียนแตละกลุมดําเนินการตามขั้นตอนตอไปนี ้

1. อานบัตรคําสั่ง  แลวปฏิบัติตาม 
2. อานบัตรเนื้อหา  เร่ือง  การลงมือปฏิบัติงานตามแผนการทําโครงงานสังคมศึกษา  

ศาสนา  และวฒันธรรม   
3. นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมการลงมือปฏิบัติการทําโครงงาน 
4. นักเรียนรวมกนัอภิปราย  และสรุป  ถายังไมเขาใจใหศึกษาจาก 

   บัตรสรุป 
 

 เมื่อประกอบกจิกรรมเรียบรอยแลว  ใหนกัเรียนเกบ็บัตรคําสั่ง  บัตรเนื้อหา 
บัตรสรุป  บัตรคําถาม  และเก็บสื่อการเรียนรูทุกอยางเขาซองใหเรียบรอย 
 
หมายเหตุ  :  หามหยิบเอกสารชิ้นใดชิ้นหนึ่งไป  ยกเวนบตัรคําตอบสําหรับนักเรยีน 
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บัตรเนื้อหา 
เร่ือง  การลงมือปฏิบัตงิานตามแผนการทําโครงงาน 

                                                 สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม   
 
  
 ขั้นปฏิบัตงิาน 
 เมื่อเคาโครงของโครงงานผานความเห็นชอบของครูที่ปรึกษาโครงงานแลว  นกัเรียนก็ปฏิบัติ
ตามแผนงานที่วางไว  เมื่อปฏิบัติจริง อาจเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมจากแผนงานทีว่างไวกไ็ด  ดังนี้ 

• ขั้นการศึกษาขอมูล รวบรวมขอมูล ควรรวบรวมจากแหลงความรูหลายแหลงที่เกี่ยวของ 
เชน สอบถามผูรู  ศึกษาสถานที่จริง  คนจากหนังสือในหองสมุด จากอนิเทอรเน็ต จากสิ่งที่คนพบโดย
การสังเกตเพื่อใหไดรายละเอยีดของโครงงานใหมากที่สุด  โดยเปรยีบเทียบขอมูลที่ไดทั้งหมดเพื่อหา
ขอสรุปที่ถูกตองและจัดลําดบัขอมูลใหมใหเปนขั้นตอน   ถาเปนโครงงานประเภททดลองก็ทําการ
ทดลองจนไดผลสรุปที่ถูกตอง   

• ขั้นทําผลงาน คือ การนําขอมูลทั้งหมดที่ไดศึกษามาเรียบเรียงใหม  เปนขั้นตอน เปน
หนังสือเลมเล็ก  ซ่ึงผูอ่ืนสามารถศึกษาได  ตลอดเวลา  โดยใชความรูดานศิลปะ  และภาษาไทยจดัทาํ
เปนรูปเลมใหนาสนใจ   
การจัดกระทําขอมูลและสื่อความหมายขอมูลโครงงาน 
 การจัดกระทําขอมูลและสื่อความหมายขอมูล เปนการสังเกต การวัด การทดลอง จากแหลง
ตาง ๆ โดยการหาความถี่ เรียงลําดับจัดแยกประเภท หรือคํานวณหาคาใหม เพื่อใหผูอ่ืนเขาใจ
ความหมายของขอมูลดียิ่งขึ้น โดยอาจเสนอในรูปตาราง แผนภูมิ แผนภาพ วงจร กราฟ สมการ และ
เขียนบรรยาย เปนตน 
 การจัดกระทําขอมูลสามารถทําไดโดย 

1. เรียงลําดับขอมูลใหเปนขั้นตอนและมีความตอเนื่อง 
2. จําแนกประเภทขอมูล เพื่อแบงขอมูลออกเปนกลุมเปนประเภท 
3. แจกแจงความถี่ เพื่อหาปริมาณขอมูลในประเภทตาง ๆ 
4. คํานวณเพื่อหาคาใหมที่มีความหมายมากกวาขอมูลเดิม โดยการหาคาเฉลีย่    

การหาคารอยละ การคํานวณเปรียบเทยีบ การหาอัตราสวน 
การเลือกรูปแบบสําหรับสื่อความหมายขอมูล ขึ้นอยูกับลักษณะของขอมูลและวัตถุประสงคที่

ตองการนําเสนอ การนําเสนอไมกํากดัวาจะตองนําเสนอไดเฉพาะแบบใดแบบหนึ่ง อาจนําเสนอใน    
หลาย ๆ รูปแบบผสมกันไปก็ไดทั้งนี้ขึน้อยูกับความเหมาะสมและวัตถุประสงค 
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การแปลผลและสรุปผลการศึกษาคนควาโครงงาน 
การแปลผลและสรุปผลการศึกษาคนควา เปนกระบวนการที่จะสรุปผลการทดลอง 

ขอมูลที่ไดจากการทดลองเมื่อผานการจัดกระทําและนําเสนอแลว สวนใหญจะอยูในรูปกราฟ 
แผนภาพ แผนภูมิและตารางตาง ๆ การนําเสนอขอมูลในรูปแบบเหลานี้ไมสามารถรวบรวม
รายละเอียดตาง ๆ ไวไดครบถวน แตก็ยังไมอาจสื่อความหมายใหเขาใจไดตรงกัน จําเปนตองมีการ
แปลผลและสรุปผลเกี่ยวกับขอมูลที่มีอยูในรูปแบบการนําเสนอเหลานั้นใหเปนคําบรรยาย เพื่อจะได
ส่ือความหมายใหเขาใจตรงกนั 
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บัตรใบงาน 
เร่ือง    การลงมือปฏิบัตงิานตามแผนการทาํโครงงาน 

สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม   
 
คําชี้แจง  ใหนกัเรียนการลงมือปฏิบัติงานตามแผนการทาํโครงงานตามขั้นตอนที่กําหนดไวใน         
เคาโครงโครงงานและบันทกึผลการปฏิบัติงาน 
วิธีการปฏิบัตงิาน 
 ……………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………… 
ตารางบันทึกผล 
 ………………………………………………………………………………………………
………………..………………………………………………………………………………………
………………………..………………………………………………………………………………
………………………………..……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
วิเคราะหและสรุปผลการปฏิบัตงิาน 
 ………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
ปญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏบิัติงานและการแกไขปญหา 
 ………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………… 
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 ผลการศึกษาคนควา 
 ………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………. 
การวิเคราะหขอมูล 

- การจัดกระทําขอมูล 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 

- การสื่อความหมายขอมูล 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
อภิปรายผลการศึกษา 
 ………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………..... 
…………………………………………………………………………………………………………. 
 
ชื่อกลุม………………………………….…………………….ชั้น………………………………..แบบ 
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แบบอนุมัติโครงงาน 
ชื่อโครงงาน...................................................................................................................................... 
ชื่อผูทําโครงงาน................................................................................................................................ 
อาจารยท่ีปรึกษา................................................................................................................................ 
 ดี   พอใช   ปรับปรุง 
จุดประสงคของโครงงาน             
การเขียนแผนปฏิบัติงาน             
การเขียนโครงงานโดยทัว่ไป             
 
ความเห็น/คําแนะนํา 

  ดําเนนิการทําโครงงานได 
  ส่ิงที่ควรแกไข  ปรับปรุง 

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

........................................................................................................................................................ 
  เมื่อไดแกไขตามคําแนะนําแลว  ดําเนนิการตามโครงงานได 
  เมื่อไดแกไขตามคําแนะนําแลว  เสนอมาอีกครั้งหนึ่ง  (ภายในวันที่.......เดือน...........พ.ศ......) 

 
 ลงชื่อ................................................... 
                (  ครูกัลยาณี   ศรีขาว  ) 
  วัน........เดือน.....................พ.ศ........... 
ความเห็น/คําแนะนํา  (เพิ่มเติม) 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
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แบบสะทอนตนเองของนักเรียนเกี่ยวกับการทําโครงงาน 
ชื่อโครงงาน...................................................................................................................................... 
ชื่อผูทําโครงงาน................................................................................................................................ 
อาจารยท่ีปรึกษา................................................................................................................................ 
วันเริ่มตนทํางาน....................................................วันสิ้นสุดทํางาน................................................. 
 
คําชี้แจง   ใหนักเรียนแสดงความคิดเหน็  ตอการทําโครงงานของตนเองหลังจากทําโครงงานเสร็จแลว  
โดยทําเครื่องหมาย    ลงในชอง   ตามความเปนจริง  เก็บไวในแฟมผลงานโครงงาน 
 
1.เหตุผลที่เลือกงานนี้ (เลือกไดหลายชอง) 
   เคยทํางานเชนนี้มากอน   มีผูพอชวยเหลือได 
  นาจะไดความรู    ตรงกับความสนใจ 
  เปนงานทีเ่สียคาใชจายนอย     ผูปกครองแนะนํา 
   มีวัสดุ อุปกรณ ครบอยูแลว ลงมือทํางานไดทันท ี
   อ่ืนๆ   ระบุ............................................................ 
2.เมื่อเร่ิมทํางานพบวา  งานนี้ 
   งายกวาทีค่ิด     ยากกวาทีค่ิด 
   ยาก งาย  ใกลเคียงกับทีค่ิด 
3.ความรูสึกเมือ่ทํางานไปไดระยะหนึ่ง 
   พอใจ      อยากเปลีย่นงาน 
   ตองทนทาํตอไป 
4.ความรวมมอืจากเพื่อนๆ ระหวางทาํงาน 
   ไดรับความรวมมือมาก   ไดรับความรวมมือบาง 
   ไมไดรับความรวมมือ  
5.การแกไขอปุสรรคระหวางทํางาน 
   แกไขดวยตนเอง     ขอคําแนะนําจากครู/ผูปกครอง 
   ไมมีอุปสรรคเลย 
6.ปญหาที่พบระหวางทาํงาน  (ถาไมมี ไมตองตอบ) 
   มีเวลาทํางานนอย    เสียคาใชจายมาก 
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   ผูปกครองไมสนใจเทาที่ควร      อ่ืนๆ  ระบุ............................... 
7.ความรูสึกระหวางทํางาน 
   สนุกสนาน ไดความรู            เปนปกติ  เฉยๆ 
   เบื่อ  อยากใหงานเสร็จเร็วๆ  
8.ความรูสึกเมือ่งานเสร็จ 
   ภาคภูมใิจมาก    โลงอก 
   ไมพอใจ เพราะไมเปนไปตามที่คาดหวัง 
 
ส่ิงที่ภาคภูมิใจในการทํางานนี้  คือ................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
ส่ิงที่ยังไมพอใจ  (ควรปรับปรุง)   ในการทาํงานนี้    คือ.................................................................. 
......................................................................................................................................................... 
ความเหน็อื่นๆ  ................................................................................................................................ 
......................................................................................................................................................... 
 
สรุปผลการใหคะแนน 
      4 = ดีมาก 
      3=ดี 
      2 = ปานกลาง 
      1 = ยังไมนาพอใจ 
 
 
  ลงชื่อนักเรียน........................................................... 
   ผูประเมิน 
 
 
 
 
 
 

 



 254
 

แบบสะทอนความคิดเห็นของเพื่อนนักเรียนเกี่ยวกับการทําโครงงาน 
ชื่อโครงงาน...................................................................................................................................... 
ชื่อเจาของโครงงาน............................................................................................................................ 
อาจารยท่ีปรึกษา................................................................................................................................ 
วันเริ่มตนทํางาน....................................................วันสิ้นสุดทํางาน................................................. 
 
คําชี้แจง   ใหนักเรียนแสดงความคิดเหน็  ตอการทําโครงงานของเพื่อน  หลังจากทําโครงงานเสร็จแลว  
โดยทําเครื่องหมาย    ลงในชอง   ตามความเปนจริงเพื่อใหเจาของโครงงานนําไปเก็บไวในแฟม
ผลงานโครงงาน 
 
1.งานนี้ตรงตามจุดประสงคที่กําหนดไวหรือไม 
   ตรง  ไมตรง 
  ไมมีความเห็น  
2.เจาของงานเลือกงานไดเหมาะสมกับความสามารถ  ความถนัด และลักษณะนิสัยของตนหรือไม 
   เหมาะ     ไมเหมาะ   
   ไมมีความคิดเห็น 
3.เจาของงานทํางานนี้อยางตอเนื่อง สม่ําเสมอหรือไม 
   สม่ําเสมอ     ไมสม่ําเสมอ 
  ไมมีความคิดเห็น 
4.ระหวางทํางาน เจาของงานพยายามแกไขอุปสรรค หรือปรับปรุงวิธีทํางานเพียงใด 
   พยายามมาก    พยายามพอสมควร 
   ไมมีความคิดเห็น  
5.ระหวางทํางาน เจาของงานปรึกษา หรือขอคําแนะนําจากครู หรือผูปกครองเพียงใด 
   ปรึกษา   ไมปรึกษา 
   ไมมีความคิดเห็น 
6.ระหวางทํางาน เจาของงานทํางานนี้ดวยตนเองเพยีงใด 
   ทําเองโดยตลอด    ขอความชวยเหลือผูอ่ืนบาง 
   ไมมีความคดิเห็น  
7.ระหวางทํางาน  เจาของงานมีความตั้งใจเพียงใด 
   ตั้งใจมาก            ตั้งใจพอควร 
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   ไมมีความคิดเห็น 
8.เจาของงานทํางานนี้โดยลอกเลียนงานของผูอ่ืนพียงใด 
   ลอกเลียน   ไมลอกเลยีน 
   ไมมีความคิดเห็น 
9.เพื่อนๆ  สวนใหญมีความรูสึกตองานนีอ้ยางไร 
   ช่ืนชมมาก   ช่ืนชม 
   ไมมีความคิดเห็น 
 
ขอดี  (จุดเดน)  ของงานนี้     คือ....................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
ขอดอย     (ควรปรับปรุง)  ของงานนี้     คอื...................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
ความเหน็อื่นๆ  ................................................................................................................................ 
......................................................................................................................................................... 
 
สรุปผลการใหคะแนน 
      4 = ดีมาก 
      3=ดี 
      2 = ปานกลาง 
      1 = ยังไมนาพอใจ 
 
 
  ลงชื่อเพื่อนนกัเรียน.................................................... 
              ผูประเมิน 
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แบบสะทอนความคิดเห็นโดยผูปกครองเกี่ยวกับการทําโครงงาน 
ชื่อโครงงาน...................................................................................................................................... 
ชื่อเจาของโครงงาน............................................................................................................................ 
อาจารยท่ีปรึกษา................................................................................................................................ 
วันเริ่มตนทํางาน....................................................วันสิ้นสุดทํางาน................................................. 
 
คําชี้แจง   ใหผูปกครองนักเรยีนแสดงความคิดเห็น  ตอการทําโครงงานของนักเรียน  หลังจากทํา
โครงงานเสร็จแลว  โดยทําเครื่องหมาย    ลงในชอง   ตามความเปนจริงเพื่อใหเจาของโครงงาน
นําไปเก็บไวในแฟมผลงานโครงงาน 
 
1.กอนทํางานนี้เด็กของทานมาพูดคุยกับทานอยางไร 
   ขอความเห็น   บนวาไมอยากทํา 
   ไมมาพูดคุย  
2.ทานมีสวนรวมในการเลือกทํางานนี้อยางไร 
   ส่ังใหเลือกงานนี ้    แนะนําวา ควรเลือกงานนี ้
   ใหเลือกเองตามใจชอบ 
3.ทานมีความรูสึกเกี่ยวกับการทํางานนี้อยางไร 
   ส้ินเปลืองคาใชจาย   เสียเวลาตองตอบคําถาม 
   ไมสนใจ ทําไดเทาไร กเ็อาเทานั้น 
    ความรูสึกอื่นๆ .................................................................. 
4.ทานชวยเหลือเด็กของทานระหวางการทาํงานนี้อยางไร 
   ชวยเหลือตามที่รองขอ    ชวยทํางานดวย  ถามีโอกาส 
   ปลอยใหทําดวยตนเอง 
    อ่ืนๆ .................................................................. 
5.ทานแสดงความเอาใจใสระหวางที่เดก็ของทานทํางานนี้ มากที่สุดตามขอใด (ถามี) 
   ดูแลสุขภาพ   ใหกําลังใจ 
   ลดงานบาน เพื่อใหมีเวลาทํางาน 
   อ่ืนๆ .................................................................. 
6.ระหวางทํางาน เด็กของทานมาปรึกษาหารือกับทานอยางไร 
   ขอคําแนะนําบอยๆ   ขอคําแนะนําบาง 
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   ไมมาปรกึษาหารือเลย 
   อ่ืนๆ ..................................................................  
7.เมื่อทํางานเสร็จ  เด็กของทานแสดงอาการอยางไร 
   ดีใจที่ทํางานเสร็จ    แสดงความรูสึกผิดหวัง 
   ไมแสดงอะไรเปนพเิศษ 
   อ่ืนๆ .................................................................. 
8.เด็กของทานมีปฏิกิริยากับผลงานอยางไร 
   พอใจมาก   เฉยๆ 
   ไมพอใจ 
9.ทานมีความรูสึกตอผลงานอยางไร 
   ด ี   พอใช 
   ยังไมนาพอใจ 
   อ่ืนๆ .................................................................. 
 
ส่ิงที่เห็นวาดีทีสุ่ดของงานนี้ (ถามี )     คือ........................................................................................ 
......................................................................................................................................................... 
ส่ิงที่เห็นวาควรปรับปรุง นี้   (ถามี )     คือ...................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
ความเหน็อื่นๆ  ................................................................................................................................ 
......................................................................................................................................................... 
 
สรุปผลการใหคะแนน 
      4 = ดีมาก 
      3 =  ดี 
      2 = ปานกลาง 
      1 = ยังไมนาพอใจ 
 
 
  ลงชื่อผูปกครอง.................................................... 
              ผูประเมิน 
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บัตรสรุป 
เร่ือง   การลงมือปฏิบัตงิานตามแผนการทาํโครงงาน 

                                                  สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม   
 
 
ขั้นปฏิบัตงิาน 
 เมื่อเคาโครงของโครงงานผานความเห็นชอบของครูที่ปรึกษาโครงงานแลว  นกัเรียนก็ปฏิบัติ
ตามแผนงานที่วางไว  เมื่อปฏิบัติจริง อาจเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมจากแผนงานทีว่างไวกไ็ด  ดังนี้ 

• ขั้นการศึกษาขอมูล รวบรวมขอมูล ควรรวบรวมจากแหลงความรูหลายแหลงที่เกี่ยวของ 
เชน สอบถามผูรู  ศึกษาสถานที่จริง  คนจากหนังสือในหองสมุด จากอนิเทอรเน็ต จากสิ่งที่คนพบโดย
การสังเกตเพื่อใหไดรายละเอยีดของโครงงานใหมากที่สุด  โดยเปรยีบเทียบขอมูลที่ไดทั้งหมดเพื่อหา
ขอสรุปที่ถูกตองและจัดลําดบัขอมูลใหมใหเปนขั้นตอน   ถาเปนโครงงานประเภททดลองก็ทําการ
ทดลองจนไดผลสรุปที่ถูกตอง   

• ขั้นทําผลงาน คือ การนําขอมูลทั้งหมดที่ไดศึกษามาเรียบเรียงใหม  เปนขั้นตอน เปน
หนังสือเลมเล็ก  ซ่ึงผูอ่ืนสามารถศึกษาได  ตลอดเวลา  โดยใชความรูดานศิลปะ  และภาษาไทยจดัทาํ
เปนรูปเลมใหนาสนใจ   
การจัดกระทําขอมูลสามารถทําไดโดย 

1. เรียงลําดับขอมูลใหเปนขั้นตอนและมีความตอเนื่อง 
2. จําแนกประเภทขอมูล เพื่อแบงขอมูลออกเปนกลุมเปนประเภท 
3. แจกแจงความถี่ เพื่อหาปริมาณขอมูลในประเภทตาง ๆ 
4. คํานวณเพื่อหาคาใหมที่มีความหมายมากกวาขอมูลเดิม โดยการหาคาเฉลีย่ การ

หาคารอยละ การคํานวณเปรียบเทียบ การหาอัตราสวน 
การแปลผลและสรุปผลการศึกษาคนควา 

การแปลผลและสรุปผลการศึกษาคนควา เปนกระบวนการที่จะสรุปผลการทดลอง 
ขอมูลที่ไดจากการทดลองเมื่อผานการจัดกระทําและนําเสนอแลว สวนใหญจะอยูในรูปกราฟ 
แผนภาพ แผนภูมิและตารางตาง ๆ การนําเสนอขอมูลในรูปแบบเหลานี้ไมสามารถรวบรวม
รายละเอียดตาง ๆ ไวไดครบถวน แตก็ยังไมอาจสื่อความหมายใหเขาใจไดตรงกัน จําเปนตองมีการ
แปลผลและสรุปผลเกี่ยวกับขอมูลที่มีอยูในรูปแบบการนําเสนอเหลานั้นใหเปนคําบรรยาย เพื่อจะได
ส่ือความหมายใหเขาใจตรงกนั 
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  แบบทดสอบชุดการเรียนรูแบบโครงงานชุดท่ี  10 
เร่ือง    การลงมือปฏิบัตงิานตามแผนการทาํโครงงาน 

สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม   
 
คําชี้แจง   

  แบบทดสอบมีจํานวน  10 ขอ   10   คะแนน    เวลา  15  นาที 
 ใหนักเรียนทําเครื่องหมายกากบาท (× )  บนขอตัวเลือก ก ข ค  หรือ ง  ท่ีถูกตองท่ีสุดเพียง 1 ขอ 

 
1.  การลงมือปฏิบัติงานตามแผนการทําโครงงาน
ควรเริ่มตนที่ขัน้ตอนใดตอไปนี้ 
        ก.  การนาํเสนอโครงงาน       
        ข.  การเขียนเคาโครงโครงงาน  
        ค.  การนําขอมูลมาจัดกระทําขอมูล    
        ง.  การวิเคราะหโครงงาน          
2.  โครงงานสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม
สวนใหญนิยมทําเปนโครงงานประเภทใด 
        ก.  โครงงานประเภททดลอง 
        ข.  โครงงานประเภทสํารวจ 
        ค.  โครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ 
        ง.   โครงงานประเภททฤษฎี 
3.  รูปแบบในการจัดกระทําและสื่อความหมาย
ขอมูลที่เกี่ยวของกับการแสดงความสัมพันธนิยม
ใชรูปแบบใด 
        ก.  กราฟเสน       
        ข.  แผนภูมิ     
        ค.  ตาราง        
        ง.   การบรรยาย   
 
 

4.  การลงมือปฏิบัติงานตามแผนการทําโครงงาน
สวนใหญอาศัยทักษะกระบวนการในขอใด            

ก. ทักษะการสงัเกต 
       ข.  ทักษะการจําแนกประเภท 
       ค.  ทักษะการลงความคิดเห็นจากขอมลู 
       ง.  ทักษะการกระทําและสื่อความหมาย     
            ขอมูล 
5. โครงงานขอใดนาจะเปนโครงงานประเภท
สํารวจ    
     ก.   ศึกษาตาํนานของหมูบานตางๆในจงัหวัด 
           พัทลุง      
     ข.   ทดลองเลี้ยงหนอนดวงวิธีใหม                     
     ค.   เครื่องหั่นกลวยฉาบยุคใหม                          
     ง.   ไมหอกะทอนจากวัสดุเหลือใช                 
6.  วิธีการจัดกระทําขอมูลในการทําโครงงาน
อาศัยข้ันตอนในขอใดตอไปนี้ 
        ก.  เรียงลําดับขอมูล           
        ข.  จําแนกประเภทขอมูล        
        ค.  แจกแจงความถี่ขอมูล            
        ง.  ถูกทุกขอ                      
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7  ขอใดไมใชรูปแบบในการจัดกระทําและสื่อ
ความหมายขอมูล                                 
        ก.  ตาราง            
        ข.  แผนภูมิ        
        ค.  แผนที่          
        ง.  แผนภาพ                
8  โครงงานสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม
ประเภทสํารวจ นิยมใชรูปแบบในการจดักระทํา
และสื่อความหมายขอมูลในขอใด         
        ก.  ตาราง       
        ข.  แผนภูมิ     
        ค.  การเขียนบรรยาย      
        ง.   แผนภาพ   
 

9. ในการทําโครงงานใหสําเร็จตองอาศัยคุณธรรม
ในขอใดมากทีสุ่ด 

ก.  ความซื่อสัตย 
       ข.  ความสามัคคี 
       ค.  ความกตัญู 
       ง.   ความมัธยัสถ 
10. โครงงานใดไมจัดเปนโครงงานประเภท
ประดิษฐ 
       ก.  ไมหอกะทอนจากเศษวัสดุ                   
       ข.  ตํานานเมืองพัทลุง                   
       ค.  เครื่องหั่นกลวยฉาบยุคใหม    
       ง.   เครื่องซักผาประหยดัพลังงาน 
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เฉลยคําตอบแบบทดสอบชดุการเรียนรูแบบโครงงานชุดท่ี  10 
( สําหรับครู ) 

 1.   ค      2.   ข     3.  ก         4.    ง        5.   ก   
 6.   ง      7.   ค     8.  ค         9.    ข       10.   ข   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

คูมือการใชชดุการเรียนรูแบบโครงงาน 
  กล ุ มสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 

ชั้นประถมศึกษาปท่ี  6 
 
 
 
  
 
 
 

เร่ือง 
การเขียนรายงานโครงงานสงัคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 

 
 
 
 
 
 

กล ุ มสาระการเรียนรูสังคมศกึษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
เวลา  2  ชั่วโมง 
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คํานํา คํานํา 
  
  คูมือการใชชุดการเรียนรูแบบโครงงานชุดที่  11  เร่ือง  การเขียนรายงานโครงงานสังคม
ศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม    ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พทุธศักราช  2544    จัดทําขึ้น
เพื่อประกอบการเรียนการสอน  กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  ช้ัน
ประถมศึกษาปที่  6   จํานวน  20   ช่ัวโมง  ซ่ึงเปนเรื่องหนึ่งในชุดการเรียนรูแบบโครงงาน  เร่ือง 
วัฒนธรรม  ประเพณี และภมูิปญญาไทย  จาํนวน 13  ชุด   

  คูมือการใชชุดการเรียนรูแบบโครงงานชุดที่  11  เร่ือง  การเขียนรายงานโครงงานสังคม
ศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม    ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พทุธศักราช  2544    จัดทําขึ้น
เพื่อประกอบการเรียนการสอน  กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  ช้ัน
ประถมศึกษาปที่  6   จํานวน  20   ช่ัวโมง  ซ่ึงเปนเรื่องหนึ่งในชุดการเรียนรูแบบโครงงาน  เร่ือง 
วัฒนธรรม  ประเพณี และภมูิปญญาไทย  จาํนวน 13  ชุด   
 ผูจัดทําหวังวาชุดการเรียนรูนี้คงเปนประโยชนแกครูผูสอนในการนําไปใชประกอบการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนไดเปนอยางดี 
 ผูจัดทําหวังวาชุดการเรียนรูนี้คงเปนประโยชนแกครูผูสอนในการนําไปใชประกอบการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนไดเปนอยางดี 
  
          นางกัลยาณี  ศรีขาว                   นางกัลยาณี  ศรีขาว         
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คูมือครู 
 
องคประกอบของคูมือครู  มีดังนี ้

1. คําชี้แจงสําหรับครู 
2. รายการอุปกรณในชดุการเรยีนรู 
3. แผนการจัดการเรียนรู  ประกอบดวย 

3.1 มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น 
3.2 สาระสําคัญ 
3.3 ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
3.4 จุดประสงคการเรียนรู 
3.5 สาระการเรียนรู 
3.6 กิจกรรมการเรยีนรู 

3.6.1 ขั้นสรางความสนใจ 
3.6.2 ขั้นสํารวจและคนหา     
3.6.3 ขั้นอภิปรายและลงขอสรุป 
3.6.4 ขั้นขยายความรู 
3.6.5 ขั้นประเมินผล 

3.7 ส่ือการเรียนการสอน 
3.8 การประเมินผล 
3.9 กิจกรรมเสนอแนะ 
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คําชี้แจงสาํหรับครู 

 
1. ครูผูสอนควรศึกษาชุดการเรียนรูกอนใชใหเขาใจ 
2. ครูผูสอนควรศึกษาคูมือในการใชชุดการเรียนรู 
3. ครูผูสอนควรตรวจวัสดุอุปกรณในชุดการเรียนรูวามีจํานวนครบตามที่ระบุไวหรือไม   
ถาไมครบหรือชํารุดจะไดปรับปรุงแกไข 
4. ครูผูสอนควรศึกษาเนื้อหาใหเขาใจทกุขั้นตอนการสอนอยางละเอียด 
5. การสอนแบงเปน  5  ขั้นตอน  คือ   

5.1  ขั้นสรางความสนใจ 
5.2  ขั้นสํารวจและคนหา     
5.3  ขั้นอภิปรายและลงขอสรุป 
5.4  ขั้นขยายความรู 
5.5  ขั้นประเมนิผล 

6. ขณะนกัเรียนปฏิบัติกิจกรรม  หากนกัเรียนมีปญหา  ครูควรใหคําปรึกษาและการ 
อภิปรายไมควรสงเสียงดัง  เพราะจะทําใหรบกวนกลุมอื่น 
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รายการอุปกรณในชดุการเรียนรู 
 

1. คูมือครู      จํานวน    1    ซอง 
2. ชุดการเรียนรูแบบโครงงาน   จํานวน    13    ชุด 

แตละชุดประกอบดวย 
    2.1  บัตรคําสั่ง    จํานวน    1    ชุด 
    2.2  บัตรเนื้อหา    จํานวน    1    ชุด 
    2.3  บัตรใบงาน    จํานวน    1    ชุด 
    2.4  บัตรสรุป                            จํานวน    1    ชุด 

3. แผนผังการจัดชั้นเรียน    จํานวน    1    ชุด 
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แผนผังการจัดชั้นเรียน 
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศกึษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม     ชั้นประถมศึกษาปท่ี  6 

 
 

        กระดานดํา 
 
 

 

 

 

 

 

 

 โตะครู   

 
 

  
กลุมที่  1

 

 
 

 
 

 
ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุมที่  3
 
กลุมที่  4
 
กลุมที่  9
กลุมที่  6
กลุมที่  7
กลุมที่  10
 กลุมที่  2
 กลุมที่  5
 กลุมที่  8
 สํารอ
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แผนการจัดการเรียนรู 
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศกึษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม                                             ชั้นประถมศกึษาปท่ี 6 
แผนการจัดการเรียนรูท่ี  11  เร่ือง  การเขียนรายงานโครงงานสังคมศึกษา  
                                                       ศาสนา  และวัฒนธรรม                                            เวลา 2  ชั่วโมง                 
ทําการสอนวันท่ี…………..……….… เดือน …………………….….......……. พ.ศ.  ………………….. 

1. มาตรฐานการเรียนรูชวงชัน้ 
มาตรฐาน ส.2.1.3 เขาใจและปฏิบัติตนตามบรรทัดฐานและวัฒนธรรมในจังหวดั  ภาค  และประเทศ  
รวมทั้งตระหนักถึงความสําคัญในวัฒนธรรมของกลุมคนในสังคมที่มคีวามหลากหลายและยอมรบัใน
คุณคาซึ่งกันและกัน 
มาตรฐาน ส.4.2.2 เขาใจปจจยัที่มีผลตอการสรางสรรควัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมทองถ่ิน 
มาตรฐาน ส.5.2.4  มีทักษะในการศึกษาคนควาขอมูลขาวสารดานสิ่งแวดลอมจากแหลงความรูใน
ทองถ่ิน 

 
2.  สาระสําคัญ      

 การเขียนรายงาน เปนการเสนอผลของการศึกษาคนควาเปนลายลักษณอักษร เพื่ออธิบายให
ผูอ่ืนทราบรายละเอียดทั้งหมดของการทําโครงงาน ซ่ึงประกอบดวยปญหาที่ทําการศึกษาวัตถุประสงค
ของ  การศึกษา วิธีดําเนนิการศึกษาคนควา อุปกรณหรือเครื่องมือที่ใช ขอมูลตาง ๆ ที่รวบรวมได ผลที่
ไดจากการศึกษาคนควา ตลอดจนประโยชนและขอเสนอแนะตาง ๆ ที่ไดจากการทาํโครงงานนั้น ๆ 

 
3. ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 

3.1  รูและเขาใจรูปแบบและวิธีเขียนรายงานโครงงานสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรมใน
หัวขอตาง ๆ ได 

3.2  เห็นความสําคัญรูปแบบและวิธีเขยีนรายงานโครงงานสังคมศึกษา  ศาสนา  และ
วัฒนธรรมในหัวขอตาง ๆ ได 
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4.  จุดประสงคการเรียนรู 

4.1 นักเรียนสามารถบอกรูปแบบและวิธีเขยีนรายงานโครงงานสังคมศึกษา  ศาสนา  และ
วัฒนธรรมในหัวขอตาง ๆ ได 

4.2 นักเรียนสามารถเขียนรายงานโครงงานสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรมที่ศึกษาได 
              4.3  นักเรียนมีทักษะกระบวนการในการทํางานรวมกนัเปนกลุมได 
              4.4  นักเรียนมีความเขาใจการทําโครงงานตามขั้นตอนที่ถูกตองได   
 
5.  สาระการเรียนรู 

การเขียนรายงานโครงงานสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม   
 

6. กิจกรรมการเรียนรู 
 6.1.  ขั้นสรางความสนใจ 

       6.1.1  นักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน  เร่ือง  การเขียนรายงานโครงงานสังคมศึกษา  
ศาสนา  และวฒันธรรม  จํานวน  10  ขอ  10  คะแนน 

        6.1.2  ครูแจงจดุประสงคการเรียนรูใหนักเรยีนทราบ 
        6.1.3  ครูและนักเรียนสนทนาเกีย่วกับการการเขียนรายงานโครงงานมีหลายรูปแบบ  

เชน  การเขียนรายงาน  5 บท  เปนตน 
        6.1.4  ใหนักเรียนยกตัวอยางรูปแบบการเขียนรายงานโครงงานที่นกัเรียนไดเรียนรูโดย

การศึกษาขอมลูจากแหลงเรยีนรูตางๆ  เชน  หองสมุด  อินเทอรเน็ต 
 6.2   ขั้นสํารวจและคนหา     

        6.2.1  นักเรียนแตละกลุม  สงตัวแทนรับชุดการเรียนรูแบบโครงงานชุดที่ 11  เร่ือง  การ
เขียนรายงานโครงงานสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม    แลวรวมกันวางแผนเพือ่ทํากิจกรรมตาม
ตามขั้นตอนตอไปนี ้
   6.2.1.1  อานบัตรคําสั่ง  แลวปฏิบัติตาม 

 6.2.1.2  นักเรยีนรวมกันศึกษาความรูจากบัตรเนื้อหา  เร่ือง  การเขยีนรายงาน
โครงงานสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม   
  6.3   ขั้นอภปิรายและลงขอสรุป     
   6.3.1  นักเรียนศึกษาทําความเขาใจในบัตรใบงาน 
   6.3.2  นักเรียนลงมือปฏิบัติงานการเขียนรายงานโครงงานตามขั้นตอนในบัตรใบงาน   
   6.3.3  นักเรียนรวมกันอภิปรายและสรุปรูปแบบการเขียนรายงานโครงงานและจดัทํา
รายงานโครงงานใหถูกตอง 
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 6.4   ขั้นขยายความรู      

 6.4.1  ใหนกัเรียนแตละกลุมออกไปนําเสนอผลการเขียนรายงานโครงงานสังคมศึกษา  
ศาสนา  และวัฒนธรรม    ที่ทําในบัตรใบงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูและตอบขอซักถามจากกลุมอื่นๆ 

 6.4.2  ครูผูสอนมอบหมายงานใหนักเรยีนแตละกลุมไปศึกษาคนควาเกี่ยวกับรูปแบบ
การเขียนรายงานเพิ่มเติมในหองสมุดหรืออินเทอรเน็ตทีห่องเทคโนโลยีสารสนเทศนอกเวลาเรียนโดย
เขียนบันทกึลงในสมุดบันทกึของตนเองแลวชวยกันจัดทํารายงานการศกึษาโครงงานใหเสร็จเรียบรอย
พรอมที่จะเตรยีมนําเสนอรายงานโครงงานในชัว่โมงตอไป 

 
 6.5   ขั้นประเมินผล      

        6.5.1   นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน เร่ือง  การเขียนรายงานโครงงานสงัคมศึกษา  
ศาสนา  และวฒันธรรม   
  6.5.2   ครูผูสอนเปดโอกาสใหนักเรยีนซักถามเกี่ยวกับเรือ่งที่ยังสงสัย  
  6.5.3   ครูตรวจบัตรใบงานและแบบทดสอบของนักเรียนแลวรวมกันเฉลยคําตอบที่
ถูกตอง  พรอมทั้งใหคะแนนในแบบบันทึกคะแนน 
 
7. สื่อและแหลงการเรียนรู 
 7.1  สื่อการเรียนรู 

 7.1.1  ชุดการเรียนรูแบบโครงงาน  ชุดที่  11  เร่ือง  การเขียนรายงานโครงงาน  
สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  ประกอบดวย 
      7.1.1.1  บัตรคาํสั่ง  

    7.1.1.2  บัตรเนื้อหา   
    7.1.1.3  บัตรสรุป 
 7.1.1.4  บัตรใบงาน 

 7.1.2   แบบทดสอบกอนและหลังเรียน  เร่ือง  การเขียนรายงานโครงงานสังคมศึกษา  
ศาสนา  และวฒันธรรม   
 7.2  แหลงการเรียนรู 
   7.2.1  หองสมุดโรงเรียน 
   7.2.2  เครือขายอินเทอรเน็ตในหองเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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8. การวัดผลและการประเมินผล  
 8.1  วิธีการวัด 

8.1.1  การทดสอบ 
8.1.2  การสังเกตพฤติกรรมการเรียน 
8.1.3  การสังเกตการณทํางานกลุม 
8.1.4  การสังเกตการนําเสนอผลงาน 

 8.2  เคร่ืองมือการวัดและประเมินผล 
  8.2.1  แบบทดสอบ 

8.2.2  แบบประเมินพฤตกิรรมการเรียน 
8.2.3  แบบประเมินการทํางานกลุม 
8.2.4  แบบสังเกตการนําเสนอผลงาน 

 8.3  เกณฑการวัดและประเมินผล 
8.3.1   การทดสอบ  ใชเกณฑการผานรอยละ  80 

  8.3.2  การสังเกตพฤติกรรมการเรียนผูเรียน ใชเกณฑการผานรอยละ  80 
      8.3.3  การสังเกตการทํางานกลุมของผูเรียน ใชเกณฑการผานรอยละ  80 

8.3.4  การสังเกตการณนําเสนอผลงาน  ใชเกณฑการผานรอยละ  80 
 
9.  กิจกรรมเสนอแนะ 
 ครูผูสอนมอบหมายงานใหนกัเรียนแตละกลุมไปศึกษาคนควาเกีย่วกับรูปแบบการเขยีน
รายงานเพิ่มเตมิในหองสมุดหรืออินเทอรเน็ตที่หองเทคโนโลยีสารสนเทศนอกเวลาเรียนโดยเขียน
บันทึกลงในสมุดบันทึกของตนเองแลวชวยกันจัดทํารายงานการศึกษาโครงงานใหเสร็จเรียบรอย
พรอมที่จะเตรยีมนําเสนอรายงานโครงงานในชัว่โมงตอไป 
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ชุดการเรียนรูแบบโครงงานกลุมสาระการเรียนรูสังคมศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
เร่ือง  การเขียนรายงานโครงงานสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม   

 
 
 

บัตรคําสัง่ 
 
 นักเรียนแตละกลุมดําเนินการตามขั้นตอนตอไปนี ้

1. อานบัตรคําสั่ง  แลวปฏิบัติตาม 
2. อานบัตรเนื้อหา  เร่ือง  การเขียนรายงานโครงงานสังคมศึกษา  ศาสนา  และ

วัฒนธรรม   
3. นักเรียนปฏิบตัิกิจกรรมตามบัตรใบงาน 
4. นักเรียนรวมกนัอภิปราย  และสรุป  ถายังไมเขาใจใหศึกษาจาก 

   บัตรสรุป 
 

 เมื่อประกอบกจิกรรมเรียบรอยแลว  ใหนกัเรียนเกบ็บัตรคําสั่ง  บัตรเนื้อหา 
บัตรสรุป  บัตรคําถาม  และเก็บสื่อการเรียนรูทุกอยางเขาซองใหเรียบรอย 
 
หมายเหตุ  :  หามหยิบเอกสารชิ้นใดชิ้นหนึ่งไป  ยกเวนบัตรคําตอบสําหรับนักเรยีน 
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บัตรเนื้อหา 
เร่ือง  การเขียนรายงานโครงงานสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม   

 

 การเขียนรายงานโครงงาน 
       เมื่อนักเรียนศึกษาโครงงานเสร็จทุกขั้นตอน จะเปนขัน้ตอนการเขยีนรายงานผลโครงงาน
ซ่ึงมีขั้นตอนการเขียนคลายกบัเคาโครงของโครงงาน ดังนี ้
    ชื่อโครงงาน 
    ชื่อผูทําโครงงาน 
    ครูท่ีปรึกษา 
   กิตติกรรมประกาศ                            
    ( การเขียนขอบคุณผูที่ใหการชวยเหลือในการศึกษาโครงงานไดสําเร็จ ) 
    บทคัดยอ  
   คือ  การเขียนบอกเรื่องยอของโครงงาน  เชน เร่ือง  วัตถุประสงค   
 วิธีศึกษา  ผลการศึกษา 
บทท่ี 1  บทนํา 
    ท่ีมาและความสําคัญ    
   ( เหตุผลในการทําโครงงาน มีความเปนมาอยางไร ) 
    วัตถุประสงค      ( เพื่อศึกษาอะไรบาง ? ) 
    สมมติฐานของการคนควา    (ถามี) 
    ระยะเวลาและสถานที่ในการศึกษา 
    ขอบเขตของการศึกษา    
บทท่ี 2   เอกสารที่เก่ียวของ 
บทท่ี  3  ;วิธีดําเนินการ  

   วิธีดําเนนิการ 
           วัสดุ อุปกรณ 
.           วิธีการศึกษา     ( ศึกษาอยางไร?  ตามลําดับขั้นตอน ) 
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บทท่ี 4 ผลการศึกษา 
    ผลการศกึษาคนควา 
   ( เขียนความรูที่ไดรับจากการศึกษาโครงงาน ) 
บทท่ี 5  สรุปผลและขอเสนอแนะ 
    สรุปผลและขอเสนอแนะ 
   ( หลังจากศกึษาโครงงานมีส่ิงที่จะแนะนําผูอ่ืนอยางไรบาง )  
    เอกสารอางอิง 
   ( คือเอกสารที่ใชในการศึกษาคนควา)  

 
ซ่ึงการเขียนรายงานจะเขียนเปนรายงาน 5บท 
 

ตัวอยาง 
บทท่ี 1 
บทนํา 

ท่ีมาและความสําคัญ 
  เนื่องจากที่บานของสมาชกิผูทําโครงงานมีตนสาคูหลายตนซึ่งตนสาคูนี้ชาวบานจะนํามาทําแปง
ซ่ึงนํามาทําขนมได  เรียกวาแปงสาคู นอกจากนั้นที่ตนสาคูยังมีดวงมาวางไขและกนิตนสาคูที่ลมตาย  
เมื่อหนอนดวงในตนสาคูโตขึ้นก็ผาตนสาคูและจับหนอนดวงมากินเปนอาหารซึ่งมีรสอรอยมากเปนที่
นิยมกนิ  แตบางครั้งก็มีหนอนดวงจํานวนนอย และบางตนก็ไมมีถาตดัตนสาคูทิ้งกจ็ะเสียตนสาคูไป 
     ปจจุบนันี้ หนอนดวงจะหายากมาก  และมรีาคาแพง  ทางกลุมผูจัดทําโครงงานจึงไดรวมกัน
ทําการศึกษา  วิธีการเพาะเลี้ยงหนอนดวง  ดวยตนสาคูเพือ่จะไดนําไปประกอบอาหาร  ซ่ึงมีคุณคาทาง
โภชนาการมาก  และทางกลุมอยากรูวาการเพาะเลี้ยงหนอนดวงดวยตนสาคูจะใหผลดีกวาการปลอย
ใหอยูตามธรรมชาติหรือไม 
สมมติฐาน 
  การเลี้ยงหนอนดวงดวยตนสาคู  จะไดหนอนดวงจํานวนมากกวาการปลอยใหอยูเองตาม
ธรรมชาติ  
วัตถุประสงค 
1. เพื่อศึกษาวธีิเล้ียงหนอนดวง 
2. เพื่อศึกษาลกัษณะ และระยะเวลาการเจรญิเติบโตของหนอนดวง 
3. เพื่อใชเวลาวางใหเกดิประโยชน 
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สถานที่และระยะเวลาในการทําโครงงาน 
  ศึกษาหาความรู ในการเลี้ยงหนอนดวงจากภูมิปญญาชาวบาน  คุณปรียาภรณ  เกตุชู  ตําบลพญาขัน  
อําเภอเมือง  จงัหวัดพัทลุง และทําการเลี้ยงที่บานสมาชิก  คือ  เด็กหญิง ทักษพร ปรีชา     ที่สวน  
 ตําบลทามิหรํา อําเภอเมือง จังหวดัพัทลุง  ตั้งแตวนัที่  3  สิงหาคม 2545  ถึง  วันที่ 23 ตลุาคม 2545 
   รวมเวลา  81  วัน 
                                                           บทท่ี 2  
                                                   เอกสารที่เก่ียวของ  
 หมายถึง การคนควาเรื่องราวที่เกี่ยวของ กับโครงงาน เปนการคนควาเพือ่สนับสนุนและแสดงให
ผูอานเห็นวากอนทําโครงงานไดมีการศกึษาคนควาจนมีความรูพื้นฐานที่เกีย่วของแลว  การคนควา    
ตอนนี้จะคนควาเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวของกับเรื่องที่จะทําโครงงาน  อาจเปนเรื่องที่ตรงจริงๆ  หรือ
ใกลเคียงก็                                           ได   เชน  ศึกษาเรื่องการเลี้ยงหนอนดวงดวยตนสาคู      เอกสาร
ที่เกี่ยวของคือ เร่ืองตนสาคู  เร่ืองหนอนดวงซึ่ง 
          ขอมูลในบทที่ 2  เปนขอมูลที่ไดจากการคนควา  ทีเ่กี่ยวของกับโครงงาน  ซ่ึงหาไดจาก 
       อินเตอรเน็ท 
       หองสมุด 
             แหลงขอมูลทุกแหลงในสถานที่จริง 
       อ่ืนๆ 
 
                                                                          ตัวอยาง                                                             
                                                                            บทท่ี 2  

เอกสารที่เก่ียวของ 
  ตนสาคู สาคูเปนพืชทองถ่ินขึ้นตามธรรมชาติ มีมากในเขตภาคใต  เปนพืชใบเลี้ยงเดี่ยวอยูใน
ตระกูลปาลม  ตนสาคูขยายพนัธุโดยการแตกหนอ 
  ช่ืออ่ืน :     สากู (มลาย-ูใต) 
  ช่ือวิทยาศาสตรวา   แมรันตา อะรันดินาซี แอล (Maranta arundinacea L.) 
  ช่ือภาษาอังกฤษวา    แอรโรวรูต (Arrowroot) 
  อยูในตระกูล         แมรันเตซ ี(Marantaceae) 
   เปนพืชเนื้อออนมีอายุอยูไดปลายฤดู มีหัวซ่ึงเกิดจากลาํตนใตดนิโดยหวัขยายตัวอยูใตระดับ
ดิน หวัใหญ กลม ยาว ขนาดของหัว ๒.๕ ซม. ยาว ๒๐-๔๕ ซม. ใบเปนชนิด แลนซิโอเลต 
(lanceolate) เหมือนใบคลาดอกสีขาว เปนชอแฝด เมลด็สีแดงแตไมคอยติดเมล็ด 
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ฤดูปลูก  

สาคูขึ้นไดในที่ที่มีฝน ๑,๕๐๐-๒,๐๐๐ มม. จึงควรปลูกในเวลาที่มีน้ําหรือสามารถใหน้ําได
เพียงพอตลอดอายุการเจริญเติบโต สาคูชอบอากาศรอนและชื้น ฤดูปลูกที่เหมาะสม ไดแก ฤดูฝน  
วิธีปลูก  

โดยทั่วไปปลูกจากหัว โดยตัดเปนทอนสัน้ๆ ยาวประมาณ ๕ ซม. บางทีก็รมควันหวัเสียกอน
เพื่อใหงอกเร็วขึ้น บางครั้งก็ปลูกดวยหนอ (sucker) บางรายขุดเก็บหวัสาคูจากตนแกเทานั้น ทิ้งตน
ออนที่เกิดจากหนอใหเติบโตตอไป ไมตองปลูกใหม  
                                                         การเขียนรายงานบทที่ 3 
จะเขยีนเกีย่วกบัอุปกรณและ วิธีดําเนนิการเหมือนเขยีนเคาโครงของโครงงาน 
                                                                 

ตัวอยาง 
บทท่ี 3 

วิธีดําเนินการ 
อุปกรณ   
 1. สมุดจดบันทึก 
 2. กลองถายรูป 
 3. กระดาษทําหนังสือเลมเล็ก  
 4. อุปกรณในการศึกษา 
  4.1 ตนสาคู 
  4.2 เศษตนสาคูตนเกาที่มีขี้ดวงปะปนอยู 
  4.3 พอพันธุ  แมพันธุ ของดวง 
  4.4 ปกของตนมะพราว 
วิธีดําเนินการ 
 1. ศึกษาภูมิปญญาชาวบาน ของคุณ ปรียาภรณ  เกตุชู   
 2. เตรียมสถานที่ในการเลี้ยงหนอนดวง  ที่มีแสงสองถึง 
 3. เตรียมตนสาคูโดยตัดเปนทอนๆ ยาว  50  เซนติเมตร 
 4.เรียงตนสาคู   เรียงคูกันแตละแถวหางกันประมาณ พอเดินได ใหถูกแสงแดดบางและควรอยู
ใกลตนไมใหญ 
 5. ใชขวานเจาะบริเวณดานบนทอนสาคูใหเปนสะเกด็ 8 – 9 ที่ เพื่อใหมนี้าํขัง 
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 6.แลวเอาเศษตนสาคูที่ผานการเลี้ยงมาแลวผสมกับขี้ดวง เอามาพอกไวดานบน  เพื่อใหเกิดกลิ่น
เปรี้ยว แมลงหวังหรือแมลงปกแข็งจะชอบ 
 7. ปลอยพอพนัธุ แมพันธุ ใชปกมะพราวปดทับ 
 8. ทําการศึกษา  สังเกต และจดบันทึก 
 

การเขียนรายงานผลโครงงาน บทท่ี 4 
บทท่ี 4 

ผลจากการศึกษา 
  คือ   การบันทึกผลการศึกษาในการทําโครงงานวานกัเรียนศึกษาหัวขออะไรบาง   เมือ่
ดาํเนินการศึกษาครบทุกขั้นตอน  เกิดความรูอะไร  ใหบนัทึกความรูทีศ่ึกษามาใหละเอียดทุกหวัขอ  
ซ่ึงการบันทึกทําไดหลายวิธีเชน 
 บันทึกเปนตาราง   
 บันทึกแบบแสดงแผนภมูิ 
 อ่ืนๆ 
 

ตัวอยาง 
บทท่ี 4 

ผลจากการศึกษา 
 

  หลังจากทางกลุมผูทําโครงงานไดทําการเลีย้งหนอนดวงดวยตนสาคูเสร็จแลวไดความรูจาก
การศึกษา ดังนี้ 
  1. หนอนดวงชอบอาศัยอยูกบัตนสาคู  เนื่องจากตนสาคูเปนแปงที่เปนอาหารที่หนอนดวงชอบ 
  2. การเลี้ยงจะไดผลดีกวาการอยูเองตามธรรมชาติ เพราะตองควบคุมดแูลความชื้น  เชน  ตองรด
น้ําทุกวนัเพื่อใหทอนสาคูเปอยยุยเร็ว  ตวัออนจะไดกนิอาหารไดงายขึ้น ทําใหหนอนโตเร็วไดปริมาณ
มากขึ้น 
  3. ทําใหทราบวงจรชีวิตหนอนดวงตั้งแตเร่ิมระยะวางไขใชเวลา 1 สัปดาห  แตกเปนตัวออน   
โตเต็มวัยใชเวลา  40 – 45 วนั  หนอนดวงที่โตเต็มที่ที่พรอมจะเก็บผลผลิตนํามารับประทานและ
จําหนายได  หากปลอยทิ้งไวไมเก็บผลผลิต  หนอนดวงจะเขาระยะดกัแดและใชเวลา 2 สัปดาห  ก็จะ
ออกจากดกัแดกลายเปนพอพนัธุ  แมพันธุตอไปตามวัฎจกัรวงจรชีวิต 
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  4. ทําใหทราบวิธีการเก็บรักษาหนอนดวงขนาดตัวโตเตม็วัยดวยการใสเศษสาคูที่เหลืออยูให
หนอนดวงเมื่อโตเต็มวัยจะขึน้มาอยูดานบน  ตัวหนอนจะมีสีเหลืองหรือสีน้ําตาล  หรือโดยวิธีการเคาะ
จะมีเสียงดัง ป ุปุ จากนั้นก็เกบ็หนอนดวงมากินได 
  5. ทําใหทราบวิธีการปรุงอาหารจากหนอนดวง เชน ตมใหสุกเติมเกลอืเล็กนอย ผัดกับน้ําปลา  
ขาวผัดหนอนดวง และอื่นๆ 
  6. ศัตรูของหนอนดวง คือ มด คางคก  อ่ึงอาง 
  7. หามใชยาฆาแมลงเพราะจะเกดิอันตรายได 
  8. เศษตนสาคทูี่มีขี้ดวงปะปนอยูสามารถนําไปใชที่โรงเรียนเปนปุยไดด ี ทําใหตนไมงอกงาม 
 
การขยายผลทางการศึกษา 
 การขยายผลแบงเปน  3  ระยะ 
  1. ศึกษาจากระยะปลอยพอพันธุ แมพันธุ  จนตัวออนเตบิโตเต็มวัย  กน็ําโครงงานไปเผยแพรแก
เพื่อนๆ และผูท่ีสนใจ 
  2. ศึกษาเพิ่มเตมิดานวงจรชีวติ  โดยเวนตวัหนอนดวงที่โตเต็มวยัไวในตนสาคูใหเขาสูระยะ
ดักแด  จนเติบโตเปนพอพันธุ แมพันธุ 
  3. ระยะขยายโครงงานเลี้ยงหนอนดวงตอไปใชเปนปุย  ในสวนและใชในแปลงเกษตรของ
โรงเรียน 

การเขียนรายงานผลโครงงาน บทท่ี 5  
บทท่ี5 

สรุปอภิปรายผลและขอเสนอแนะ 
 เปนการบันทกึผลโดยสรุปในการทําโครงงานวาไดรับความรูอะไรบาง  เกิดผลดีตอนักเรียน
อยางไร  แหลงเรียนรูที่ไปศกึษามีคุณคามากนอยแคไหน  มีคุณคาอยางไร  มีขอเสนอแนะในการทํา
โครงงานครั้งตอไปอยางไร  หรือขอเสนอแนะอืน่ๆที่จะแนะนํา 
 
                                                                           ตัวอยาง 

บทท่ี 5 
สรุปอภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

 
  จากการที่กลุมของหนูไดทําการศึกษาภูมิปญญาชาวบานดานการเลี้ยงหนอนดวงของคุณปรียา
ภรณ เกตุชู  และไดทําการเลีย้งหนอนดวงดวยตนสาคูเพือ่ศึกษาวาการเลี้ยงหนอนดวงจะไดจํานวน
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หนอนดวงมากกวาปลอยใหอยูเองตามธรรมชาติ   และผูทําโครงงานยังไดรับความรูเร่ืองหนอนดวง
ดานอื่นๆอีกเชน  วิธีการเลี้ยง  วงจรชีวิต  การทําอาหาร  และทําใหเกดิรายไดอีกดวย 
     กลุมของหนูจงึคิดวาในชุมชนของเราจังหวัดพัทลุงยังมภีูมิปญญาทองถ่ินอื่นๆ อีกมากมายที่
นาสนใจที่พวกเรายังไมรู  ซ่ึงสิ่งเหลานี้มีคุณคามากที่พวกเราควรเขาไปศึกษาและอนุรักษไว 
 
ประโยชนท่ีไดรับ 
 1. ไดฝกการสงัเกตสิ่งตางๆรอบตัว 
 2. ไดใชเวลาวางใหเกิดประโยชน 
 3. ไดรับความรูจากการทําโครงงาน 
 4. ทําใหมีรายไดเสริม 
ขอเสนอแนะ 
1..การศึกษาการเลี้ยงหนอนดวงตองสังเกตและบันทกึทกุขั้นตอนอยางละเอียดจึงจะไดขอมูลที่ถูกตอง 
2.คร้ังตอไปควรศึกษาการเลี้ยงหนอนดวงดวยวิธีอ่ืนๆบาง 
3.คร้ังตอไปควรศึกษาสัตวชนิดอื่นๆที่นาสนใจบาง เพราะไดความรูมากมาย 
เอกสารอางอิง 
  1.  ศึกษาความรูจากสถานที่จริง จากนางปรียาภรณ เกตุชู   
  2.  ทดลองเลี้ยงหนอนดวงดวยตนสาคูทีบ่าน 
  3.  ศึกษาความรูจากอินเตอรเน็ต  www.google.co.th 

เร่ือง    การเขียนกิตติกรรมประกาศ  
คือ การแสดงความขอบคุณผูใหความรู  ใหคําปรึกษาและใหการชวยเหลือใหโครงงานสําเร็จ 

ตัวอยาง 
กิตติกรรมประกาศ 

 
   การทําโครงงานเรื่องการเลี้ยงหนอนดวงดวยตนสาคู  สําเร็จดวยดี  ตองขอขอบคุณ  ผูที่
ใหคําปรึกษาและใหการสนับสนุน  กลุมของขาพเจาดังตอไปนี ้
 1. นางยินดี  ถาวโรจน  ผูอํานวยการ 
 2. นายสมพงษ  กาฬวงศ  ผูชวยผูอํานวยการฝายวิชาการ 
 3. นางกัลยาณี  ศรีขาว นางราตรี  ปรีชา  อาจารยที่ปรึษา 
 4.  นางปรียาภรณ  เกตุชู ผูใหคําแนะนําในการเลี้ยงหนอนดวง 
 5. นางณัฐิฎา  มุสิกวงศ  หวัหนาหองสมุด 
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 6. นางสาวรัตนารี  เสริมแกว  หวัหนางานนวัตกรรม 
 7. นายมาโนชญ  โกฏิกุล  หัวหนางานวิทยาศาสตร 
 8. นายทนงศกัดิ์  วงศสวัสดิ์  อาจารยวิชาเกษตร  
 9.. นายเขียด  ปจตา  ผูชวยเหลือในการเตรียมอุปกรณ 

      คณะผูจัดทําขอขอบคณุทุกทานที่คอยใหการชวยเหลือดานตางๆไว ณ ท่ีนี้ดวย 
การเขียนบทคดัยอ 

 
  บทคัดยอคือ การเขียนบอกเรือ่งยอของโครงงาน  มีช่ือเร่ือง  วัตถุประสงค  วิธีการศึกษา  และ  
สรุปผลการศึกษาโดยยอไมเกิดหนึ่งหนา 
                                                                          ตัวอยาง                                  

บทคัดยอ 
 

  จากการที่กลุมผูทําโครงงานไดทําการศึกษาภูมิปญญาชาวบาน  ของคณุปรียาภรณ  
เกตุชู  จากนั้นไดทําการเพาะเลี้ยงหนอนดวงดวยตนสาคู  พบวา  ตนสาคูเปนอาหารทีห่นอนดวงชอบ  
และทําใหหนอนดวงเจริญเติบโตไดดีกวาอยูตามธรรมชาติ  นอกจากนัน้ผูทําโครงงานไดทําการศกึษา
เกี่ยวกับการเจริญเติบโตของหนอนดวงตั้งแตระยะวางไข  เปนตัวออน  โตเต็มวัย  แลวจึงเก็บหนอน
ดวงในระยะนีไ้ปรับประทานเปนอาหาร  และศึกษาการทําอาหารจากหนอนดวง  หลังจากนั้นได
ทําการศึกษาเกีย่วกับวงจรชีวติ  ระยะเขารังเปนดักแด  และเติบโตเปนพอพันธุ-แมพันธุ  ซ่ึงเรียกวา
แมลงปกแข็ง  หรือแมลงหวงั  จากการทําโครงงานการเลี้ยงหนอนดวงดวยตนสาคู  ทําใหพวกหนู
ไดรับความรูมากมาย  ไดมีหนอนดวงไวรับประทานเปนอาหารและทาํใหมีรายไดจากการทําโครงงาน
คร้ังนี้ดวย 
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บัตรใบงาน 
เร่ือง  การเขียนรายงานโครงงานสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม   

 
คําชี้แจง :       ใหนกัเรียนศึกษาตัวอยางการเขียนรายงานจากบัตรเนื้อหา   และพิมพรายงานผล
โครงงานสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม   
ท่ีมาและความสําคัญ      ( เหตุผลในการทําโครงงาน  มีความเปนมาอยางไร )  
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
สมมติฐาน  (  ถามี  )  
 ................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................. 
วัตถุประสงค     ( เพื่อศึกษาอะไรบาง ? ) 
 1..................................................................................................................................................... 
 2..................................................................................................................................................... 
 3..................................................................................................................................................... 
ระยะเวลาและสถานที่ในการทําโครงงาน 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
ขอบเขตในการศึกษา 
.............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................ 
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การเขียนรายงานผลโครงงาน บทท่ี 2 เอกสารที่เก่ียวของ 
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................  

การเขียนรายงานผลโครงงาน บทท่ี 3 
บทท่ี  3 

วิธีดําเนินการ 
อุปกรณ    ( ทีใ่ชในการศึกษา ) 
1...............................................................................................................................................................
2............................................................................................................................................................... 
3............................................................................................................................................................... 
4.……………………………………………………………………………………………………… 
5.……………………………………………………………………………………………………… 
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วิธีดําเนินการ  ( เปนขั้นตอนในการศึกษาขอมูล การทําโครงงาน )    
1................................................................................................................................................... 
2.................................................................................................................................................. 
3................................................................................................................................................. 
4.……………………………………………………………………………………………… 
5. .……………………………………………………………………………………………… 
6.………………………………………………………………………………………………. 
7.…………………………………………………………………………………………….. 
แผนการปฏิบตัิงาน  ( เปนขัน้ตอนการวางแผนในการศึกษา 
                         โครงงานทุกขั้นตอน ) 
1...................................................................................... ........................................................................ 
2........................................................................................ ...................................................................... 
3 ..................................................................... ....................................................................................... 
4...................................................................................... ........................................................................ 
5...................................................................................... ........................................................................ 
6...................................................................................... ........................................................................ 

การเขียนรายงานผลโครงงาน บทท่ี 4 
                                                                บทท่ี 4  
                                                            ผลการศึกษา 

จากการศึกษาโครงงานเรื่อง........................ทําใหพวกหนูไดรับความรูดังนี้ 
1.  ............................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................... ..... 
2 . ...........................................................................................................................................................    
................................................................................................................................................................ 
3.  ..................................................................................................................................................... .....            
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................. 
4.  ............................................................................................................................................................      
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................. 
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   บทที่  5 
  สรุปอภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

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

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

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

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

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

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

................................................................................................................................................................. 
ประโยชนท่ีไดรับจากการทําโครงงาน ( ควรเขียนใหสอดคลองกับวัตถุประสงค  ) 
    1. ..................................................................................................................................................... 
 2 . .....................................................................................................................................................             
 3.  .....................................................................................................................................................             
 4.  .....................................................................................................................................................            
ขอเสนอแนะ 
    1. ..................................................................................................................................................... 
 2 . .....................................................................................................................................................            
เอกสารอางอิง (  หนังสือ  เว็บไซน   ท่ีใชในการคนควาหาขอมูล  ) 
      ..................................................................................................................................................... 
   .....................................................................................................................................................             
   .....................................................................................................................................................             
   .....................................................................................................................................................              
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บัตรสรุป 
เร่ือง การเขียนรายงานโครงงานสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม   

 
การเขียนรายงานโครงงานสงัคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม   
       เมื่อนักเรียนศึกษาโครงงานเสร็จทุกขั้นตอน จะเปนขัน้ตอนการเขยีนรายงานผลโครงงาน
ซ่ึงมีขั้นตอนการเขียนคลายกบัเคาโครงของโครงงาน ดังนี ้
    ชื่อโครงงาน 
    ชื่อผูทําโครงงาน 
    ครูท่ีปรึกษา 
   กิตติกรรมประกาศ                            
    ( การเขียนขอบคุณผูที่ใหการชวยเหลือในการศึกษาโครงงานไดสําเร็จ ) 
    บทคัดยอ  
   คือ  การเขียนบอกเรื่องยอของโครงงาน  เชน เร่ือง  วัตถุประสงค   
 วิธีศึกษา  ผลการศึกษา 
บทท่ี 1  บทนํา 
    ท่ีมาและความสําคัญ    
   ( เหตุผลในการทําโครงงาน มีความเปนมาอยางไร ) 
    วัตถุประสงค      ( เพื่อศึกษาอะไรบาง ? ) 
    สมมติฐานของการคนควา    (ถามี) 
    ระยะเวลาและสถานที่ในการศึกษา 
    ขอบเขตของการศึกษา    
บทท่ี 2   เอกสารที่เก่ียวของ 
บทท่ี  3  ;วิธีดําเนินการ  

   วิธีดําเนนิการ 
           วัสดุ อุปกรณ 
.           วิธีการศึกษา     ( ศึกษาอยางไร?  ตามลําดับขั้นตอน ) 
บทท่ี 4 ผลการศึกษา 
    ผลการศกึษาคนควา 
   ( เขียนความรูที่ไดรับจากการศึกษาโครงงาน ) 
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บทท่ี 5  สรุปผลและขอเสนอแนะ 
    สรุปผลและขอเสนอแนะ 
   ( หลังจากศกึษาโครงงานมีส่ิงที่จะแนะนําผูอ่ืนอยางไรบาง )  
    เอกสารอางอิง 
   ( คือเอกสารที่ใชในการศึกษาคนควา)  
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  แบบทดสอบชุดการเรียนรูแบบโครงงานชุดท่ี  11 

เร่ือง    การเขียนรายงานโครงงานสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม   
 
คําชี้แจง   

  แบบทดสอบมีจํานวน  10 ขอ   10   คะแนน    เวลา  15  นาที 
 ใหนักเรียนทําเครื่องหมายกากบาท (× )  บนขอตัวเลือก ก ข ค  หรือ ง  ท่ีถูกตองท่ีสุดเพียง 1 ขอ 

 
1.  ขอใดไมใชลักษณะของการเขียนรายงานที่
ถูกตอง 
        ก.  ขอความที่เขียนส้ันชดัเจน     
        ข.  ใชภาษาที่ทําใหผูอานเขาใจไดงาย 
        ค.  เขียนรายงานเพื่อใหผูอานเขาใจแนวคิด 
        ง.  เขียนอธิบายอยางละเอียดใชภาษาทาง

ราชการเทานัน้ 
2.  การเขียนรายงานโครงงานเปนขั้นตอนที่
ดําเนินการตอจากขอใดตอไปนี้ 
        ก.  การแสดงผลงาน        
        ข.  การเขียนเคาโครง      
        ค.  การลงมือทําโครงงาน       
        ง.  การวิเคราะหโครงงาน 
3.  ส่ิงใดไมจําเปนที่จะตองไวในหัวขอการเขียน
รายงานโครงงาน     
       ก.  เอกสารอางอิง            
       ข.  บทคัดยอ           
       ค.   ประเภทโครงงาน 
       ง.   เอกสารอางอิง         

 

4.  การเขียนคาํขอบคุณควรเขียนในลักษณะใด 
ก.  เขียนขอบคุณเปนรายๆบุคคล 

       ข.  เขียนเหตุผลในการทําโครงงาน 
       ค.  เขียนขอบคุณผูที่ใหความรวมมือในการ

ทําโครงงาน 
       ง.   เขียนอธิบายผลการดําเนินงาน 
5. เราไมจําเปนที่ตองเขียนส่ิงใดลงในหัวขอที่มา
และความสําคญัของโครงงาน 
     ก.  ความสาํคัญของโครงงาน        
     ข.  การนําเสนอโครงงาน            
     ค.  เหตุผลในการทําโครงงาน                
     ง .   การนําโครงงานไปใชประโยชน     
6. ถานักเรียนตองการเขียนแหลงสืบคนขอมูลใน
การทําโครงงานควรเขียนไวในหวัขอใด 

ก.  บทคัดยอ                
       ข.  บรรณานุกรม               
       ค.  กิตติกรรมประกาศ                        
       ง.  ที่มาและความสําคัญ         
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7  ขั้นตอนใดที่แสดงใหเหน็แนวคิดวิธีการและ
ผลการศึกษาของโครงงานโดยสรุปไวชัดเจน 
        ก.  บทคัดยอ                     
        ข.  กิตติกรรมประกาศ            
        ค.  ที่มาและความสําคัญ                
        ง.  เอกสารที่เกี่ยวของ                          
8  การเขียนรายงานบทที่  4 เปนการเขียนขั้นตอน
ใดตอไปนี ้
        ก.  บทนาํ                        
        ข.  เอกสารที่เกี่ยวของ      
        ค.  วิธีดําเนินการ            
        ง.  สรุปผลการศึกษาคนควา 
 

9  ข้ันตอนการอภิปรายผลและขอเสนอแนะควร
ไวในบทใด 

ก.  บทที่  1 
       ข.  บทที่  2 
       ค.  บทที่  3 
       ง.  บทที่  4 
10.ขอใดไมสัมพันธกัน 
     ก.  คิดหวัขอโครงงาน  :  เร่ืองโครงงาน 
     ข.  วางแผนโครงงาน  :  เคาโครงงาน            
     ค.  ลงมือปฏิบัติงาน  :  จดักระทําขอมูล             
     ง.   เขียนรายงานโครงงาน  :  นําเสนอ   
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เฉลยคําตอบแบบทดสอบชดุการเรียนรูแบบโครงงานชุดท่ี  11 
( สําหรับครู ) 

 1.   ง     2.   ค        3.  ค        4.    ค        5.   ข   
 6.   ง     7.   ก       8.  ง         9.    ง        10.   ง   
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 



 
 
 

คูมือการใชชดุการเรียนรูแบบโครงงาน 
  กล ุ มสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 

ชั้นประถมศึกษาปท่ี  6 
 
 
 
 
 
 
 

เร่ือง 
การนําเสนอโครงงานสงัคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 

 
 
 
 
 
 

กล ุ มสาระการเรียนรูสังคมศกึษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
เวลา  2  ชั่วโมง 
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คํานํา คํานํา 

  
  คูมือการใชชุดการเรียนรูแบบโครงงานชุดที่  13  เร่ือง  การนําเสนอโครงงานสังคมศึกษา  
ศาสนา  และวฒันธรรม  ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  พุทธศักราช  2544    จัดทําขึ้นเพื่อ
ประกอบการเรียนการสอน  กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  ช้ัน
ประถมศึกษาปที่  6   จํานวน  20   ช่ัวโมง  ซ่ึงเปนเรื่องหนึ่งในชุดการเรียนรูแบบโครงงาน  เร่ือง 
วัฒนธรรม  ประเพณี   และภูมิปญญาไทย  จํานวน 13  ชุด   

  คูมือการใชชุดการเรียนรูแบบโครงงานชุดที่  13  เร่ือง  การนําเสนอโครงงานสังคมศึกษา  
ศาสนา  และวฒันธรรม  ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  พุทธศักราช  2544    จัดทําขึ้นเพื่อ
ประกอบการเรียนการสอน  กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  ช้ัน
ประถมศึกษาปที่  6   จํานวน  20   ช่ัวโมง  ซ่ึงเปนเรื่องหนึ่งในชุดการเรียนรูแบบโครงงาน  เร่ือง 
วัฒนธรรม  ประเพณี   และภูมิปญญาไทย  จํานวน 13  ช
 ผูจัดทําหวังวาชุดการเรียนรูนี้คงเปนประโยชนแกครูผูสอนในการนําไปใชประกอบ  
การจัดกจิกรรมการเรียนการสอนไดเปนอยางด ี
 ผูจัดทําหวังวาชุดการเรียนรูนี้คงเปนประโยชนแกครูผูสอนในการนําไปใชประกอบ  
การจัดกจิกรรมการเรียนการสอนไดเปนอยางด ี
  
          นางกัลยาณี  ศรีขาว                   นางกัลยาณี  ศรีขาว         
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ดุ   
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คูมือครู 
 
องคประกอบของคูมือครู  มีดังนี ้

1. คําชี้แจงสําหรับครู 
2. รายการอุปกรณในชดุการเรยีนรู 
3. แผนการจัดการเรียนรู  ประกอบดวย 

3.1 มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น 
3.2 สาระสําคัญ 
3.3 ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
3.4 จุดประสงคการเรียนรู 
3.5 สาระการเรียนรู 
3.6 กิจกรรมการเรยีนรู 

3.6.1 ขั้นสรางความสนใจ 
3.6.2 ขั้นสํารวจและคนหา     
3.6.3 ขั้นอภิปรายและลงขอสรุป 
3.6.4 ขั้นขยายความรู 
3.6.5 ขั้นประเมินผล 

3.7 ส่ือการเรียนการสอน 
3.8 การประเมินผล 
3.9 กิจกรรมเสนอแนะ 
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คําชี้แจงสาํหรับครู 

 
1. ครูผูสอนควรศึกษาชุดการเรียนรูกอนใชใหเขาใจ 
2. ครูผูสอนควรศึกษาคูมือในการใชชุดการเรียนรู 
3. ครูผูสอนควรตรวจวัสดุอุปกรณในชุดการเรียนรูวามีจํานวนครบตามที่ระบุไวหรือไม   
ถาไมครบหรือชํารุดจะไดปรับปรุงแกไข 
4. ครูผูสอนควรศึกษาเนื้อหาใหเขาใจทกุขั้นตอนการสอนอยางละเอียด 
5. การสอนแบงเปน  5  ขั้นตอน  คือ   

5.1  ขั้นสรางความสนใจ 
5.2  ขั้นสํารวจและคนหา     
5.3  ขั้นอภิปรายและลงขอสรุป 
5.4  ขั้นขยายความรู 
5.5  ขั้นประเมนิผล 

6. ขณะนกัเรียนปฏิบัติกิจกรรม  หากนกัเรียนมีปญหา  ครูควรใหคําปรึกษาและการ 
อภิปรายไมควรสงเสียงดัง  เพราะจะทําใหรบกวนกลุมอื่น 
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รายการอุปกรณในชดุการเรียนรู 
 

1. คูมือครู      จํานวน    1    ซอง 
2. ชุดการเรียนรูแบบโครงงาน   จํานวน    13    ชุด 

แตละชุดประกอบดวย 
    2.1  บัตรคําสั่ง    จํานวน    1    ชุด 
    2.2  บัตรเนื้อหา    จํานวน    1    ชุด 
    2.3  บัตรใบงาน    จํานวน    1    ชุด 
    2.4  บัตรสรุป                            จํานวน    1    ชุด 

3. แผนผังการจัดชั้นเรียน    จํานวน    1    ชุด 
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แผนผังการจัดชั้นเรียน 
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศกึษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม     ชั้นประถมศึกษาปท่ี  6 

 
 

       กระดานดาํ 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 โตะครู   

 
 

  
กลุมที่  1

 

 
 

 
 

 
ง 

 
 
 
 
 
 
 
 

กลุมที่  3
 
กลุมที่  4
 
กลุมที่  9
กลุมที่  6
กลุมที่  7
กลุมที่  10
 กลุมที่  2
 กลุมที่  5
 กลุมที่  8
 สํารอ



 316
 

 
 
 
 
 
 

แผนการจัดการเรียนรู 
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศกึษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม                                           ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 
แผนการจัดการเรียนรูท่ี  13   เร่ือง  การนําเสนอโครงงานสังคมศึกษา   
                                                        ศาสนา  และวัฒนธรรม                                         เวลา   2   ชั่วโมง                
ทําการสอนวันท่ี…………..……….… เดือน …………………….….......……. พ.ศ.  ………………….. 

1. มาตรฐานการเรียนรูชวงชัน้ 
มาตรฐาน ส.2.1.3 เขาใจและปฏิบัติตนตามบรรทัดฐานและวัฒนธรรมในจังหวดั  ภาค  และประเทศ  
รวมทั้งตระหนักถึงความสําคัญในวัฒนธรรมของกลุมคนในสังคมที่มคีวามหลากหลายและยอมรบัใน
คุณคาซึ่งกันและกัน 
มาตรฐาน ส.4.2.2 เขาใจปจจยัที่มีผลตอการสรางสรรควัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมทองถ่ิน 
มาตรฐาน ส.5.2.4  มีทักษะในการศึกษาคนควาขอมูลขาวสารดานสิ่งแวดลอมจากแหลงความรูใน
ทองถ่ิน 

 
2.  สาระสําคัญ      

การนําเสนอโครงงาน เปนการเสนอผลงานที่ไดศึกษาคนควาสําเร็จลงแลวใหผูอ่ืนรับรูและ
เขาใจ ซ่ึงอาจกระทําไดหลายรูปแบบ เชน การจัดนิทรรศการ การสาธิตแสดงประกอบการรายงาน 

 
3. ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 

3.1  รูและเขาใจวิธีการนําเสนอผลงานโครงงานสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรมได 
3.2  อธิบายวิธีการเขียนรายงานเสนอผลของโครงงานสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรมได 
3.3  เห็นความสําคัญในการนําเสนอโครงงานสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรมได 
 

4.  จุดประสงคการเรียนรู 
4.1  นักเรียนสามารถบอกวิธีการนําเสนอผลงานโครงงานสังคมศึกษา  ศาสนา  และ

วัฒนธรรมได 
4.2  นักเรียนสามารถรายงานเสนอผลของโครงงานสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรมได 
4.3  นักเรียนมเีจตคติที่ดีตอการนําเสนอผลงานโครงงานสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม

ได 
              4.4 นักเรียนเกิดทกัษะกระบวนการทํางานเปนกลุม 
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5.  สาระการเรียนรู 

การนําเสนอโครงงานสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
 
6. กิจกรรมการเรียนรู 
 6.1.  ขั้นสรางความสนใจ 

       6.1.1  นักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน  เร่ือง  การนาํเสนอโครงงานสังคมศึกษา 
ศาสนา  และวฒันธรรม  จํานวน  10  ขอ  10  คะแนน 

        6.1.2  ครูแจงจดุประสงคการเรียนรูใหนักเรยีนทราบ 
        6.1.3  ครูและนักเรียนสนทนาเกีย่วกับการการเสนอโครงงานสังคมศึกษา  ศาสนา     

และวัฒนธรรม 
        6.1.4  ใหนักเรียนยกตัวอยางรปูแบบการนําเสนอโครงงานที่นักเรยีนไดเรียนรูโดย

การศึกษาขอมลูจากแหลงเรยีนรูตาง ๆ  เชน  หองสมุด  อินเทอรเน็ต 
 6.2   ขั้นสํารวจและคนหา     

        6.2.1  นักเรียนแตละกลุมสงตัวแทนรบัชุดการเรียนรูแบบโครงงานชุดที่ 13  เร่ือง  การ
นําเสนอโครงงานสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  แลวรวมกันวางแผนเพื่อทํากิจกรรมตามตาม
ขั้นตอนตอไปนี้ 
   6.2.1.1  อานบัตรคําสั่ง  แลวปฏิบัติตาม 

 6.2.1.2  นักเรยีนรวมกันศึกษาความรูจากบัตรเนื้อหา  เร่ือง  การนําเสนอโครงงาน
สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
      6.3   ขั้นอภปิรายและลงขอสรุป     
   6.3.1  นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมการนําเสนอโครงงาน 
   6.3.5  นักเรียนรวมกันอภิปรายผลการนําเสนอโครงงานพรอมทั้งประเมินใหคะแนน
การนําเสนอโครงงานของสมาชิกกลุมอื่น 
      6.4   ขั้นขยายความรู      

 6.4.1  ใหนกัเรียนแตละกลุมออกไปนําเสนอโครงงาน  เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูและตอบ
ขอซักถามจากครูและเพื่อนกลุมอื่น ๆ 

6.4.3  ครูผูสอนมอบหมายงานใหนักเรยีนแตละคนไปศกึษาคนควาเพิม่เติมในหองสมุด
หรืออินเทอรเน็ตที่หองเทคโนโลยีสารสนเทศโดยเขียนบันทึกลงในสมุดบันทึกของตนเอง 
 6.5   ขั้นประเมินผล      

        6.5.1   ครูผูสอนเปดโอกาสใหนกัเรยีนซักถามเกี่ยวกับเรื่องที่ยังสงสัย 
  6.5.2  นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน เร่ือง  การนําเสนอโครงงานสังคมศึกษา  
ศาสนา  และวฒันธรรม 
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  6.5.3  ครูตรวจบัตรใบงานและแบบทดสอบของนักเรียนแลวรวมกันเฉลยคําตอบที่
ถูกตอง  พรอมทั้งใหคะแนนในแบบบันทึกคะแนน  
 
 7. สื่อและแหลงการเรียนรู 
 7.1  สื่อการเรียนรู 

7.1.1  ชุดการเรียนรูแบบโครงงาน  ชุดที่  13  เร่ือง  การนําเสนอโครงงานสังคม
ศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรมประกอบดวย 
       7.1.1.1  บัตรคําสั่ง  

     7.1.1.2  บัตรเนื้อหา   
     7.1.1.3  บัตรสรุป 
  7.1.1.4  บัตรใบงาน 

7.1.2   แบบทดสอบกอนและหลังเรียน  เร่ือง  การนําเสนอโครงงานสังคมศึกษา  
ศาสนา  และวฒันธรรม 
 7.2  แหลงการเรียนรู 
   7.2.1  หองสมุดโรงเรียน 
   7.2.2  เครือขายอินเทอรเน็ตในหองเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
8. การวัดผลและการประเมินผล  
 8.1  วิธีการวัด 

8.1.1  การทดสอบ 
8.1.2  การสังเกตพฤติกรรมการเรียน 
8.1.3  การสังเกตการณทํางานกลุม 
8.1.4  การสังเกตการนําเสนอผลงาน 

 8.2  เคร่ืองมือการวัดและประเมินผล 
  8.2.1  แบบทดสอบ 

8.2.2  แบบประเมินพฤตกิรรมการเรียน 
8.2.3  แบบประเมินการทํางานกลุม 
8.2.4  แบบสังเกตการนําเสนอผลงาน 

 8.3  เกณฑการวัดและประเมินผล 
8.3.1   การทดสอบ  ใชเกณฑการผานรอยละ  80 

  8.3.2  การสังเกตพฤติกรรมการเรียนผูเรียน ใชเกณฑการผานรอยละ  80 
      8.3.3  การสังเกตการทํางานกลุมของผูเรียน ใชเกณฑการผานรอยละ  80 
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8.3.4  การสังเกตการณนําเสนอผลงาน  ใชเกณฑการผานรอยละ  80 
 
9.  กิจกรรมเสนอแนะ 
 แนะนําใหนักเรียนศึกษาความรู  เร่ือง  การนําเสนอโครงงานสังคมศึกษา  ศาสนา  และ
วัฒนธรรมเพิม่เติม  ในหองสมุดหรือเครือขายอินเทอรเน็ตในหองเทคโนโลยีสารสนเทศโดยบนัทึก
ผลการศึกษาลงในสมุดบันทกึ 
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ชุดการเรียนรูแบบโครงงานกลุมสาระการเรียนรูสังคมศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชุดการเรียนรูแบบโครงงานกลุมสาระการเรียนรูสังคมศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
เร่ือง  การนําเสนอโครงงานสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม เร่ือง  การนําเสนอโครงงานสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 

  
  
  

บัตรคําสัง่ บัตรคําสัง่ 
  
 นักเรียนแตละกลุมดําเนินการตามขั้นตอนตอไปนี ้ นักเรียนแตละกลุมดําเนินการตามขั้นตอนตอไปนี ้

1. อานบัตรคําสั่ง  แลวปฏิบัติตาม 1. อานบัตรคําสั่ง  แลวปฏิบัติตาม 
2. อานบัตรเนื้อหา  เร่ือง  การนาํเสนอโครงงานสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 2. อานบัตรเนื้อหา  เร่ือง  การนาํเสนอโครงงานสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
3. นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมตามบัตรใบงาน 3. นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมตามบัตรใบงาน 
4. นักเรียนรวมกนัอภิปราย  และสรุป  ถายังไมเขาใจใหศึกษาจาก 4. นักเรียนรวมกนัอภิปราย  และสรุป  ถายังไมเขาใจใหศึกษาจาก 

   บัตรสรุป    บัตรสรุป 
  

 เมื่อประกอบกจิกรรมเรียบรอยแลว  ใหนกัเรียนเกบ็บัตรคําสั่ง  บัตรเนื้อหา  เมื่อประกอบกจิกรรมเรียบรอยแลว  ใหนกัเรียนเกบ็บัตรคําสั่ง  บัตรเนื้อหา 
บัตรสรุป  บัตรคําถาม  และเก็บสื่อการเรียนรูทุกอยางเขาซองใหเรียบรอย บัตรสรุป  บัตรคําถาม  และเก็บสื่อการเรียนรูทุกอยางเขาซองใหเรียบรอย 
  
หมายเหตุ  :  หามหยิบเอกสารชิ้นใดชิ้นหนึ่งไป  ยกเวนบัตรคําตอบสําหรับนักเรยีน หมายเหตุ  :  หามหยิบเอกสารชิ้นใดชิ้นหนึ่งไป  ยกเวนบัตรคําตอบสําหรับนักเรยีน 
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บัตรเนื้อหา 
เร่ือง  การนําเสนอโครงงานสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 

 
 การนําเสนอโครงงานเปนขัน้ตอนที่แสดงออกถึงผลผลิตความคิด  และเปนวิธีที่ทําใหผูอ่ืน

ไดรับรูเขาใจถงึผลงาน  อาจทําไดหลายรูปแบบ  เชน  การจัดนิทรรศการ  จัดเตรียมผลงานที่จะ
นําเสนอตอชุมชนโดยประชมุตกลงกันเสียกอนในเรื่องของรูปแบบของแผงโครงงาน หัวขอ
สําคัญที่จะนําเสนอ การเขียนขอความที่จะติดในแผงโครงงาน กระบวนการหรือขั้นตอนการทํา
โครงงาน 

หลักในการนําเสนอโครงงาน 
1. ตองทําความเขาใจกับเรื่องที่จะอธิบายเปนอยางด ี
2. คํานึงถึงความเหมาะสมของภาษา  ควรใหชัดเจนและเขาใจงาย 
3. รายงานอยางตรงไปตรงมาไมออมคอม 
4. พยายามเลี่ยงการอานรายงาน  แตอาจจดหวัขอสําคัญ ๆ ไวเพื่อชวยใหการรายงานเปนไปตาม

ขั้นตอน 
5. ขณะที่รายงานควรมองตรงไปยังผูฟง 
6. เตรียมตัวตอบคําถามกับเรื่องนั้น ๆ 
7. ควรใชส่ือเทคโนโลยีในการนําเสนอเพื่อเปนการดึงดดูความสนใจ 

การประเมินโครงงาน 
 การประเมินโครงงานของนักเรียนเปนสิ่งสะทอนถึงความคิดริเร่ิมสรางสรรค  เนื้อหาสาระ  
กระบวนการทาํงาน  คุณภาพของงาน  ทักษะในการสื่อสารการนําเสนอโครงงานของนักเรียน  
รวมทั้งการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอนของครู  ทําใหครูและนักเรยีนไดเหน็ปญหา  อุปสรรคการ
ทํางาน  แลวนาํมาปรับปรุงพัฒนาในการทําโครงงานตอไป 
 การประเมินโครงงานอาจมีกรอบในการประเมินดังนี ้

1. ประเมินอะไร 
- การแสดงออกดานความรูความคิด  ทักษะกระบวนการ  คุณธรรมจริยธรรมและ

คานิยม 
- กระบวนการเรียนรู 
- กระบวนการคดิ 
- กระบวนการดาํเนินงาน 
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- ผลงาน 
2. ประเมินเมื่อใด 

- ประเมินตอเนือ่งตั้งแตเร่ิมตนจนเสร็จสิ้นโครงงาน 
- ประเมินระหวางปฏิบัติงาน 
- ประเมินหลังเสร็จสิ้นการทําโครงงาน 

3. ประเมินจากอะไร 
- ผลงาน  (  เอกสาร/ช้ินงาน  ) 
- แบบบันทึกตางๆ 
- แฟมสะสมผลงาน 
- หลักฐานอื่นๆ  (  ภาพถาย,วีดทีัศน,แถบบันทึกเสียง  ) 

4. ประเมินโดยใคร 
- ตัวผูทําโครงงาน 
- เพื่อน 
- ครู-อาจารย 
- ผูปกครอง 
- ผูเกี่ยวของอืน่ๆ  (  ที่ปรึกษา,ผูทรงคุณวุฒิ  ) 

5. ประเมินโดยวธีิใด 
- การสังเกต 
- การสอบถาม 
- การสัมภาษณ 
- การตรวจรายงาน 
- การตรวจผลงาน/ช้ินงาน 
- การทดสอบ 
- การรายงานปากเปลา 
- การจัดนิทรรศการ 
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บัตรสรุป 
เร่ือง  การนําเสนอโครงงานสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 

 
หลักในการนําเสนอโครงงาน 

1. ตองทําความเขาใจกับเรื่องที่จะอธิบายเปนอยางด ี
2. คํานึงถึงความเหมาะสมของภาษา  ควรใหชัดเจนและเขาใจงาย 
3. รายงานอยางตรงไปตรงมาไมออมคอม 
4. พยายามเลี่ยงการอานรายงาน  แตอาจจดหวัขอสําคัญๆไวเพื่อชวยใหการรายงานเปนไปตาม

ขั้นตอน 
5. ขณะที่รายงานควรมองตรงไปยังผูฟง 
6. เตรียมตัวตอบคําถามกับเรื่องนั้นๆ 
7. ควรใชส่ือเทคโนโลยีในการนําเสนอเพื่อเปนการดึงดดูความสนใจ 

การประเมินโครงงาน 
 การประเมินโครงงานของนักเรียนเปนสิ่งสะทอนถึงความคิดริเร่ิมสรางสรรค  เนื้อหาสาระ  
กระบวนการทาํงาน  คุณภาพของงาน  ทักษะในการสื่อสารการนําเสนอโครงงานของนักเรียน  
รวมทั้งการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอนของครู  ทําใหครูและนักเรยีนไดเหน็ปญหา  อุปสรรคการ
ทํางาน  แลวนาํมาปรับปรุงพัฒนาในการทําโครงงานตอไป 
 การประเมินโครงงานอาจมีกรอบในการประเมินดังนี ้

1. ประเมินอะไร 
2. ประเมินเมื่อใด 
3. ประเมินจากอะไร 
4. ประเมินโดยใคร 
5. ประเมินโดยวธีิใด 
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บัตรใบงาน 
เร่ือง   การนําเสนอโครงงานสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 

 
คําชี้แจง ใหนกัเรียนแตละกลุมออกมานําเสนอโครงงานโดยมีครูที่ปรึกษาและสมาชิกกลุมอื่นชวย
ประเมินผลโครงงานตามแบบประเมินโครงงานที่กําหนดให  
คําชี้แจง 
             ใหนกัเรียนขีดเครื่องหมาย  /  ลงในชองที่ตรงกับความเปนจริงมากที่สุด 

1. ใหทําเครื่องหมาย / ลงในชองระดับการประเมิน 
2. ใหประเมนิโครงงานเมื่อเสร็จสิ้นการทําโครงงานแลว 

ระดับการประเมิน 
ที่ รายการ มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย

ที่สุด 
1 โครงงานแสดงใหเห็นถึงความคิดริเร่ิม

สรางสรรคและสามารถนําไปประยุกตใชได
มากนอยเพียงใด 

     

2 มีการศึกษาคนหาขอมูลหรือขอเท็จจริงที่
เกี่ยวกับเรื่องทีก่ําลังจะศึกษาอยางชัดเจนและ
ครอบคลุมเพียงใด 

     

3 สมมติฐานสอดคลองกับปญหาและแสดง
ความสัมพันธระหวางเหตแุละผลอยางชัดเจน
เพียงใด 

     

4 เลือกใชอุปกรณและเครื่องมือไดถูกตองและ
เหมาะสมเพยีงใด 

     

5 ดําเนินการทดลองหรือการสํารวจไดถูกตอง
ครบสมบูรณเพียงใด 

     

6 การรวบรวมขอมูลกระทําไดละเอียดถูกตอง
และตรงจุดประสงคที่ตองการศึกษาเพยีงใด 
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ระดับการประเมิน 
ที่ รายการ มาก

ที่สุด มาก ปาน
กลาง นอย นอย

ที่สุด 
7 บันทึกขอมูลตรงจุดประสงคที่ตองการศึกษา

ถูกตอง กระทาํตอเนื่องและมีความเปน
ระเบียบเรยีบรอยเพียงใด 

     

8 มีการจัดกระทาํขอมูลและการนําเสนอขอมูล
ไดถูกตองและเหมาะสมเพยีงใด 

     

9 แปลความหมายไดถูกตองและสรุปผล
สอดคลองกับขอมูลมากนอยเพยีงใด 

     

10 มีการทดลองหรือสํารวจเกบ็ขอมูลมากเพียง
พอที่จะทําใหผลสรุปเชื่อถือไดมากนอย
เพียงใด 

     

11 การเขียนรายงานทําไดอยางสมบูรณ
ครอบคลุมหัวขอที่สําคัญเพียงใด 

     

12 ใชศัพทเทคนคิและการสะกดคําถูกตอง
หรือไม 

     

13 มีการอางอิงเอกสารเพื่อใหโครงงานนาเชื่อถือ
เพียงใด 

     

14 การนําเสนอเปนขั้นตอนสมบูรณและนาสนใจ
เพียงใด 

     

15 ผูทํามีความรูและความเขาใจในเรื่องที่ทํามาก
นอย   เพยีงใด 

     

16 การทําโครงงานไดแสดงใหเห็นถึงความทุมเท
ความมานะอดทนและความตั้งใจมากนอย
เพียงใด 

     

 
ชื่อกลุม.................ชื่อโครงงาน..................................................................................................... 

ลงชื่อ......................................ผูประเมิน 
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บัตรสรุป 
เร่ือง การนําเสนอโครงงานสงัคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 

 
หลักในการนําเสนอโครงงาน 

1. ตองทําความเขาใจกับเรื่องที่จะอธิบายเปนอยางด ี
2. คํานึงถึงความเหมาะสมของภาษา  ควรใหชัดเจนและเขาใจงาย 
3. รายงานอยางตรงไปตรงมาไมออมคอม 
4. พยายามเลี่ยงการอานรายงาน  แตอาจจดหวัขอสําคัญ ๆ ไวเพื่อชวยใหการรายงานเปนไปตาม

ขั้นตอน 
5. ขณะที่รายงานควรมองตรงไปยังผูฟง 
6. เตรียมตัวตอบคาํถามกับเรื่องนั้น ๆ 
7. ควรใชส่ือเทคโนโลยีในการนําเสนอเพื่อเปนการดึงดดูความสนใจ 

การประเมินโครงงาน 
 การประเมินโครงงานของนักเรียนเปนสิ่งสะทอนถึงความคิดริเร่ิมสรางสรรค  เนื้อหาสาระ  
กระบวนการทาํงาน  คุณภาพของงาน  ทักษะในการสื่อสารการนําเสนอโครงงานของนักเรียน  
รวมทั้งการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอนของครู  ทําใหครูและนักเรยีนไดเหน็ปญหา  อุปสรรคการ
ทํางาน  แลวนาํมาปรับปรุงพัฒนาในการทําโครงงานตอไป 
 การประเมินโครงงานอาจมีกรอบในการประเมินดังนี ้

6. ประเมินอะไร 
7. ประเมินเมื่อใด 
8. ประเมินจากอะไร 
9. ประเมินโดยใคร 
10. ประเมินโดยวธีิใด 
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  แบบทดสอบชุดการเรียนรูแบบโครงงานชุดท่ี  13 
เร่ือง    การนําเสนอโครงงานสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 

 
คําชี้แจง   

  แบบทดสอบมีจํานวน  10 ขอ   10   คะแนน    เวลา  15  นาที 
 ใหนักเรียนทําเครื่องหมายกากบาท (× )  บนขอตัวเลือก ก ข ค  หรือ ง  ท่ีถูกตองท่ีสุดเพียง 1 ขอ 

 
1.  ขอใดไมใชประเด็นสําคัญในการนําเสนอหรือ
จัดแสดงโครงงาน 
        ก.  ช่ือโครงงาน              
        ข.  ที่มาและความสําคัญของโครงงาน 
        ค.  บรรณานุกรม                
        ง.  วิธีดําเนินการ                  
2.  การนําเสนอโครงงานที่ดีมีความสําคัญอยางไร  
        ก.  ชวยใหโครงงานไดรางวัล 
        ข.  ชวยใหโครงงานนาสนใจ    
        ค.  ชวยใหโครงงานถูกเลียนแบบ 
        ง.   ชวยใหโครงงานไมนาเชื่อถือ 
3.  “ใหเลือกเฉพาะหวัขอทีสํ่าคัญในการนําเสนอ” 
หัวขอใดไมนําเสนอ  
       ก.  ที่มาและความสําคัญของโครงงาน             
       ข.  บรรณานุกรม         
       ค.  วิธีดําเนินการ           
       ง.   ช่ือโครงงาน          

 

4.  ขอใดไมใชความสําคัญของการนําเสนอ
โครงงาน                      

 ก.  ความปลอดภัยของการจดัการแสดง           
       ข.  ความเหมาะสมกับเนื้อหาที่จัดแสดง           
       ค.  นําเสนอโครงงานใหครบทุกหวัขอ 
       ง.   อธิบายหลักการและขอความอยางถูกตอง 
5. ประโยชนของการประเมนิโครงงานมี
อะไรบาง 
     ก.  ทําใหทราบปญหาอุปสรรคในการทํางาน    
     ข.  นํามาใชปรับปรุงการทําโครงงานครั้ง

ตอไป             
     ค.  ชวยในการจัดกจิกรรมการเรียนการสอน

ของครู     
    ง.  ถูกทุกขอ 
6. ขอใดไมใชกรอบแนวทางในการประเมนิ
โครงงาน 
       ก.  ประเมนิความคิดสรางสรรค    
       ข.  ประเมินทักษะการสงัเกต           
       ค.  ประเมินกระบวนการทํางาน          
       ง.   ประเมินเนื้อหาสาระ 
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7.  การประเมนิกระบวนการทําโครงงานควร
ประเมินดานใดบาง 
        ก.  กระบวนการเรยีนรู          
        ข.  กระบวนการคิด            
        ค.  กระบวนการดําเนินงาน          
        ง.   ประเมินทุกขอที่กลาวมา       
8.  ขอใดไมใชหลักในการนําเสนอโครงงาน 
       ก.  ควรอานรายงานอยางละเอียด    
       ข.  รายงานอยางตรงไปตรงมา                      
       ค.  เตรียมตัวตอบคําถามเกี่ยวกับเรื่องนัน้ๆ 
       ง.  ทําความเขาใจเรื่องทีจ่ะอธิบายอยางดี 

 

9.  ขอใดไมใชเกณฑใหคะแนนการรายงานดวย
วาจา                          

ก.  พูดรายงานไดเสียงดังฟงชัด  
       ข.  รายงานตรงตามเนื้อหา 
       ค.  อานรายงานไดถูกตอง        
       ง.   ตอบคําถามใหตรงประเด็น 
10.  การอธิบายอยางยอๆถึงเหตุจูงใจในการทํา
โครงงานเปนการนําเสนอหวัขอใดตอไปนี้ 
       ก.  ที่มาและความสําคัญของโครงงาน             
       ข.  บรรณานุกรม         
       ค.  วิธีดําเนินการ           
       ง.   สรุปและอภิปรายผล         
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เฉลยคําตอบแบบทดสอบชดุการเรียนรูแบบโครงงานชุดท่ี  13 
( สําหรับครู ) 

 1.   ค    2.   ข      3.  ค         4.    ค        5.   ง  
 6.   ข    7.   ง      8.  ก         9.    ค       10.   ก   
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 


