
แบบฟอร์มท่ี  ๒ 
 

แบบเสนอข้อมูลสำหรบัการคัดเลือกและตัดสนิรางวัลสหกิจศึกษาดีเด่น  
ระดับมหาวิทยาลัยทักษณิ  ปีการศึกษา  2564 

 
 โครงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
 

• อธิบายการจัดทำโครงงาน  การจัดระบบการทำงานที่เหมาะสมจากสถานประกอบการ ทั้งลักษณะงาน
และ ระยะเวลา ระบบพี่เลี้ยงสอนงาน  
(สรุปข้อมูลท่ีสนับสนุนสามารถมีรูปภาพประกอบได้ กำหนดความยาวไม่เกิน 1 หน้า A4) 

1. การจัดทำโครงงาน มีลำดับข้ันตอน ดังนี้ 

- ศึกษาข้อมูล ประเด็นปัญหาทีท่างโรงเรยีน และกลุ่มสาระการเรยีนรู้คณิตศาสตรต์้องการ
ให้ช่วยแก้ปัญหา 

- หาแนวทางการแก้ปัญหาที่เหมาะสมกับนักเรียนร่วมกับครูพี่เลี้ยง 

- ศึกษาข้อมูลงานวิจัย และเอกสารที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับสิ่งที่จะนำมาใช้แก้ปัญหา 

- ดำเนินการวิจัยและจัดทำรูปเล่มโครงงาน 
2. หน้าที่ที่ได้รบัมอบหมาย คือ เป็นครผูู้สอนในรายวิชาคณิตศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 รวม 

4 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 97 คน โดยสอน 4 รหัส ประกอบด้วย 

- วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 รหัส 

- วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2 รหัส 

- วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มพูน 1 รหสั 
รวม 18 คาบ/สัปดาห์  

3. ครูพี่เลี้ยง คือ นางสาวปรีดาภรณ์ ติยจันทร์ ตำแหน่งครู คศ.2 และเป็นหัวหน้ากลุ่มสาระการ

เรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ ลักษณะของการสอนงาน ได้แก ่

- สอนการจัดทำแผนการเรียนรู้แตล่ะเนื้อหาทีส่อน 

- สอนการจัดทำสื่อสำหรับการสอนรปูแบบออนไลน์ เนือ่งจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด 

– 19 

- สอนการจัดทำบันทึกคะแนนแตล่ะหน่วยการเรียนรู้ 

- สอนการจัดทำสมุด ปพ.5  

- สอนการใช้โปรแกรม SGS (Secondary Grading System) ซึ่งเป็นระบบการ

ประเมินผลการเรียน 
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• อธิบายวิธีการทำโครงงาน  บทคัดย่อ  การดำเนินงาน  ระเบียบแบบแผน และการประยุกต์ใช้        
วิชาความรู้/ทักษะตามที่ได้เรียนมา 
(สรุปข้อมูลท่ีสนับสนุนสามารถมีรูปภาพประกอบได้ กำหนดความยาวไม่เกิน 2 หน้า A4) 
 

วิธีการทำโครงงาน 
1. ศึกษาข้อมูล ประเด็นปญัหาที่ทางโรงเรียน และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตอ้งการให้ช่วย

แก้ปัญหา 
2. หาแนวทางการแก้ปัญหาทีเ่หมาะสมกับนกัเรียนร่วมกับครพูีเ่ลี้ยง 
3. ศึกษาข้อมูลงานวิจัย และเอกสารที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับสิ่งทีจ่ะนำมาใช้แก้ปัญหา 
4. ดำเนินการวิจัยและจัดทำรปูเล่มโครงงาน 
 

บทคัดย่อ 

การวิจัยครัง้นี้ มีวัตถุประสงค์ เพือ่เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง ความน่าจะเป็น ของ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้และไม่ใช้โปรแกรม Kahoot เป็น

เครื่องมือช่วยในการจัดการเรียนการสอน ประชากร คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3 โรงเรียนพปิูนสงัฆ

รักษ์ประชาอุทิศ อำเภอพปิูน จังหวัดนครศรีธรรมราช ภาคเรียนที่ 2 ปกีารศึกษา 2564 จำนวน 4 

ห้องเรียน รวมจำนวนนักเรียน 94 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลู ประกอบด้วย คู่มือครู

รายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 2 ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัด กลุ่มสาระ

การเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. 2560 ) ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551 เรื่อง ความน่าจะเป็น และแบบวัดผลสมัฤทธ์ิทางเรยีนคณิตศาสตร์ เรือ่ง ความน่าจะ

เป็น ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 

ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรือ่ง ความน่าจะเป็น ของกลุ่มทดลองสงูกว่า

กลุ่มควบคุม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05 นั่นคือ การจัดกจิกรรมการเรียนรู้โดยใช้ โปรแกรม 

Kahoot เป็นเครือ่งมอืช่วยในการจัดการเรียนการสอน มผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่าการจัดกิจกรรม

การเรียนรูโ้ดยไม่ใช้ โปรแกรม Kahoot เป็นเครื่องมือช่วยในการจัดการเรียนการสอน 

การดำเนนิการวิจัย 

ผู้วิจัยได้ทำการเกบ็รวบรวมข้อมลูตามลำดับ ดังนี้  

ขั้นก่อนการวิจัย 
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1. ติดต่อประสานงานกบัครูพีเ่ลี้ยง เพื่อขอความร่วมมือในการศึกษาวิจัย  

2. สุม่เลือกนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 

ขั้นวิจัย 

1. ช้ีแจงการจัดกิจกรรมการเรียนให้นักเรียนทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม รบัรู้และเข้าใจ  

2. ดำเนินการจัดการเรียนรู้ทั้งสองกลุม่ ดังนี ้

2.1 กลุม่ทดลอง ใช้การจัดการเรียนรู้โดยใช้โปรแกรม Kahoot เป็นเครื่องมือช่วยในการจัดการเรียน

การสอน 

2.2 กลุม่ควบคุม ใช้การจัดการเรียนรู้โดยไม่ใช้โปรแกรม Kahoot เป็นเครือ่งมอืช่วยในการจัดการ

เรียนการสอน โดยทั้งสองกลุ่มมีขั้นตอนการสอนและสื่อการเรียนรู้แบบเดียวกัน 

3. ทดสอบหลงัเรียน (Post - Test) กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง ด้วยแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน

คณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น ระยะเวลาในการทำแบบทดสอบ 45 นาที  

ขั้นหลังการวิจัย 

1. นำคะแนนทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น หลงัการจัดการเรียนรู้

ทั้งสองกลุ่มที่ได้ ไปทำการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมตฐิานในการวิจัยต่อไป 

2. สรุปผลการวิจัย 

การประยุกต์ใช้วิชาความรู้/ทักษะตามท่ีได้เรยีนมา 
 

1. ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ในการสอน ตามเนื้อหาที่ได้รับมอบหมาย 
2. ใช้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการสอนออนไลน์ เช่น Microsoft Powerpoint 

Google meet, Google classroom, Kahoot เป็นต้น 
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• อธิบายการนำโครงงานไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมในสถานประกอบการ 
(สรุปข้อมูลท่ีสนับสนุนสามารถมีรูปภาพประกอบได้ กำหนดความยาวไม่เกิน 3 หน้า A4) 
 
ประเด็นปญัหาที่นำมาสู่การทำโครงงาน คือ ปัญหาทีเ่กิดจากการเรียนออนไลน์ เนื่องจากการนั่งเรียน

หน้าจอคอมทำให้นักเรียนเกิดความเครียดสะสม วิตกกังวลและเบื่อหน่าย จนกระทั่งปิดกั้นตัวเองออกจากครู 

ไม่มีปฏิกิริยาตอบสนองต่อครผูู้สอนในระหว่างคาบเรียน โดยเฉพาะการเรียนในวิชาคณิตศาสตร์ที่โดยปกติ

นักเรียนจะสร้างกำแพงในใจสำหรับวิชาน้ีไว้อยู่แล้ว ฉะนั้นผู้วิจัยจึงหาแนวทางปรับปรงุการจัดกระบวนการ

เรียนการสอนคณิตศาสตร์โดยการจัดกระบวนการเรียนที่เปน็การเรียนแบบ Active Learning 

การเรียนการสอนแบบ Active Learning เป็นกระบวนการเรียนการสอนทีเ่น้นใหผู้้เรียนมสี่วนร่วม

และมีปฏิสัมพันธ์กบักจิกรรมการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัตทิี่หลากหลายรูปแบบ โดยกจิกรรมที่นำมาใช้ควรช่วย

พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การสื่อสาร/นำเสนอ และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศอย่างเหมาะสม บทบาทของผูเ้รียนนอกจากการมีส่วนร่วมในกจิกรรมดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยังต้องมี

ปฏิสัมพันธ์กบัผูส้อนและผูเ้รียนกับผู้เรียนด้วยกันด้วย ผู้สอนจะลดบทบาทในการถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียนใน

ลักษณะการบรรยายลง และเพิ่มบทบาท ในการกระตุ้นใหผู้เ้รียนมีความกระตือรือร้นที่จะทำกจิกรรมต่างๆ ซึ่ง

วิธีการสอนทีเ่น้นการเรียนแบบ Active Learning ที่ผู้วิจัยนำมาใช้ คือ การใช้โปรแกรม Kahoot มา

ประกอบการสอนโดยที่  Kahoot  เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรบัการทดสอบเพือ่ให้ทราบความรู้และพัฒนาการ

ของผู้เรียน โดยรปูแบบของตัวเลือกเป็นสีและสัญลักษณ์ ช่วยทำให้ผูเ้รียนเกิดการตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา ฝึก

ทักษะการจดจำและการเช่ือมโยงความรูก้ับสัญลักษณ์  ซึง่การจับเวลาของโปรแกรม Kahoot ในแต่ละข้อ

คำถามจะทำใหผู้้เรียนมีความมุง่มั่นในการคิดและตอบคำถามให้ถูกต้อง โดยคนที่ตอบเร็วที่สุดจะได้คะแนน

มากที่สุด อกีทั้งการรวบรวมคะแนนเป็นรายข้อเพื่อให้ผูเ้รียนเห็นลำดับของคะแนนตนเอง จะทำใหผู้้เรียนเกิด

ความพยายามที่จะมุ่งมั่นเพื่อทำให้คะแนนสงูข้ึนในข้อถัดไป ซึ่งจะทำให้นกัเรียนสนุกสนานและทำใหก้ารเรียน

การสอนมีความน่าสนใจและมีประสทิธิภาพมากยิ่งข้ึน อีกทัง้ยังเป็นการผลักดันใหเ้กิดห้องเรียนอจัฉริยะและ

สามารถส่งเสริมทกัษะความสามารถของผู้เรียน ในการใช้เทคโนโลยีเพือ่การเรียนรู้อีกด้วย  
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ภาพประกอบ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1 แสดงถึงลักษณะการจัดการเรียนการสอนรปูแบบออนไลน์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2 แสดงถึงข้ันการใช้โปรแกรม Kahoot ในแต่ละคาบการจัดการเรียนการรูรู้ปแบบออนไลน ์

 

 


