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ค้าน้า 
 

 กิจกรรมโครงงาน เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให๎ผู๎เรียนได๎ศึกษา ค๎นคว๎า และ
ฝึกปฏิบัติด๎วยตนเองตามความสามารถ ความถนัด และความสนใจ ซึ่ง อาศัย
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หรือกระบวนการอ่ืนๆมาใช๎ในการศึกษาหาค าตอบ  
โดยมีครูผู๎สอนเป็นผู๎คอยกระตุ๎น แนะน า และให๎ค าปรึกษาแกํผู๎เรียน ซึ่งกิจกรรม
โครงงานนั้น มุํงเน๎นให๎ผู๎ เรียนเกิดความคิดสร๎างสรรค์  ฝึกการท างานรํวมกัน         
เป็นหมูํคณะ รวมทั้งฝึกการน าความรู๎และประสบการณ์ที่ได๎รับมาประยุกต์ใช๎ใน    
การด าเนินชีวิตประจ าวันตํอไปอีกด๎วย 
 

 โรงเรียนคลองลานวิทยา จึงเห็นความส าคัญของการจัดกิจกรรมการเรียน 
การสอนในลักษณะดังกลําว จึงจัดท าโครงการ “๑ กลุํม ๑ ปี ๑ โครงงาน” ขึ้น 
เพ่ือให๎ผู๎เรียนมีความรู๎ ความเข๎าใจ รวมทั้งมีทักษะจากการจัดท าโครงงาน โดยคูํมือ
การจัดท าโครงงานนี้ จะชํวยให๎ผู๎เรียนสามารถเรียนรู๎แนวทาง และน าไปประยุกต์ใช๎ 
ให๎เหมาะสมกับสภาพการณ์  และเกิดประโยชน์สูงสุดในการน าไปปฏิบัติตามโครงการ 
๑ กลุํม ๑ ปี ๑ โครงงานตํอไป 
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 สํงเสริมการสอนคณิตศาสตร์เทคโนโลยี. (๒๕๔๘). หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้ 

พื้นฐานคณิตศาสตร์ เล่มท่ี ๑ กลุม่สาระการเรียนรูค้ณติศาสตร์  
ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี ๓  กรุงเทพมหานคร : รุํงศิลป์การพิมพ์.  

ส านักงานกลาง หอรัษฎากรพิพัฒน์ ในพระบรมมหาราชวัง. (๒๕๓๘). สารานุกรม 
ไทยส้าหรับเยาวชน  เล่มที่  ๖  กรุงเทพมหานคร : ดํานสุนทราการพิมพ์.  

ส านักงานกลาง หอรัษฎากรพิพัฒน์ ในพระบรมมหาราชวัง. (๒๕๓๗). สารานุกรม 
ไทยส้าหรับเยาวชน  เล่มที่ ๑๑  กรุงเทพมหานคร : ดํานสุนทราการพิมพ์.  

ส านักงานกลาง  หอรัษฎากรพิพัฒน์  ในพระบรมมหาราชวัง. (๒๕๓๗). สารานุกรม 
  ไทยส้าหรับเยาวชน  เล่มที่  ๒๒  กรุงเทพมหานคร : ดํานสุนทราการพิมพ์. 
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สารบัญ 
 

เรื่อง       หน้า 
ความหมายของโครงงาน        ๑ 
ความส าคัญ และแนวทางการจัดกิจกรรมโครงงาน     ๒ 
ลักษณะของโครงงาน        ๓ 
ประเภทของโครงงาน        ๔ 
ขั้นตอนในการด าเนินงานโครงงาน       ๘ 
การตั้งชื่อโครงงาน        ๑๕ 
การเขียนที่มาและความส าคัญของโครงงาน      ๑๖ 
Log Book คืออะไร ?        ๑๗ 
การประเมินผลโครงงาน        ๑๙ 
การปรับปรุงและพัฒนาโครงงาน       ๒๒ 
บทบาทของครู และแนวทางการสนับสนุนนักเรียน     ๒๔ 
บรรณานุกรม         ๒๖ 
ภาคผนวก         ๒๗ 
 ตัวอยํางการเขียนเค๎าโครงของโครงงาน     ๒๘ 
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กิจกรรมโครงงาน 
 

ความหมายของโครงงาน 
โครงงาน (Project) เป็นกิจกรรมที่สํงเสริมให๎ผู๎เรียนได๎เพ่ิมพูนความรู๎ทักษะ

พัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงานได๎อยํางช านาญ และได๎บูรณาการหลายๆสาระ
เข๎าด๎วยกัน ซึ่งกรมวิชาการได๎ให๎ความหมายของโครงงาน ดังตํอไปนี้ 

กรมวิชาการ (๒๕๕๔ : ๒๘) กลําววําโครงงาน (Project) หมายถึง การศึกษา
เรื่องใดเรื่องหนึ่งที่นักเรียนเป็นผู๎ศึกษาค๎นคว๎า และลงมือปฏิบัติด๎วยตนเอง โดยอาศัย
วิธีการทางวิทยาศาสตร์ ภายใต๎ค าแนะน าปรึกษา และดูแลของครู / อาจารย์ที่ปรึกษา 
โดยอาจใช๎เครื่องมือ และอุปกรณ์ตําง ๆ ชํวยในการศึกษาค๎นคว๎านั้นบรรลุผลตาม
วัตถุประสงค์ การสอนแบบนี้มีประโยชน์มาก มีผลในการพัฒนาทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ และท าให๎นักเรียนมีความพึงพอใจ กระตือรือร๎นในการเรียน        
ให๎ความรํวมมือในการปฏิบัติกิจกรรมเป็นอยํางดี 

จากความหมายข๎างต๎น สรุปได๎วํา โครงงาน คือ กิจกรรมที่เปิดโอกาสให๎
ผู๎เรียนได๎ท าการศึกษาค๎นคว๎า และฝึกปฏิบัติด๎วยตนเองตามความสามารถ ความถนัด 
และความสนใจโดยอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หรือกระบวนการอ่ืนๆไปใช๎ใน
การศึกษาหาค าตอบ โดยมีครูผู๎สอนคอยกระตุ๎น แนะน า และให๎ค าปรึกษาแกํผู๎เรียน
อยํางใกล๎ชิด ตั้งแตํการเลือกหัวข๎อที่จะศึกษา ค๎นคว๎า ด าเนินงานตามแผน ก าหนด
ขั้นตอน และการน าเสนอผลงาน ซึ่งอาจท าเป็นบุคคล หรือเป็นกลุํมก็ได๎ 
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ                 

๑.ใช๎โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad (GSP) สร๎างลวดลายของ
เครื่องจักสาน 

๒. ได๎ของใช๎หรือผลิตภัณฑ์จากวัสดุท๎องถิ่นด๎วยลวดลายของเครื่องจักสานที่
สร๎างขึ้น  โดยใช๎โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad (GSP) เป็นที่ยอมรับ  
ของผู๎บริโภคและมีคุณคํา สามารถจ าหนํายเพ่ือเป็นการหารายได๎ระหวํางเรียน มุํงสูํ
เศรษฐกิจพอเพียง     

๓. น าผลการด าเนินการของโครงงาน ไปประยุกต์ใช๎ในการสร๎างกิจกรรมที่
สํงเสริมความคิดสร๎างสรรค์ และสํงเสริมการใช๎เวลาวํางให๎เกิดประโยชน์ เชํน        
การประกวดการออกแบบลวดลายทางคณิตศาสตร์ การออกแบบลายกระเบื้องปู พ้ืน 
การออกแบบลายผ๎า เป็นต๎น 

๔. น าผลการด าเนินการของโครงงาน  ขยายผลสูํนักเรียนในโรงเรียน และผู๎ที่สนใจ 

เอกสารอ้างอิง 
กรมวิชาการ  กระทรวงศึกษาธิการ. (๒๕๔๐). ๑๐๑ โครงงานคณิตศาสตร์.   

กรุงเทพมหานคร :  โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร๎าว. 
สํงเสริมการสอนคณิตศาสตร์เทคโนโลยี. (๒๕๔๘). คู่มืออ้างอิง The Geometer’s  
 Sketchpad  ซอฟต์แวร์ส้ารวจคณิตศาสตร์  เรขาคณิตพลวัต.  
 กรุงเทพมหานคร. 
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กิจกรรมหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลา 
๓.ศึกษาวิธีการท าเครื่อง

จักสานจากภูมิปัญญา

ท๎องถิ่น และประดิษฐ์ของ

ใช๎ หรือผลิตภัณฑ์จากวัสดุ

ท๎องถิ่นด๎วยลวดลายของ

เครื่องจักสานที่สร๎างข้ึน

โดยใช๎โปรแกรม GSP  

 

๓.๑ ศึกษาวิธีการจักสานจากภูมิ
ปัญญาท๎องถิ่น 
๓.๒ ประดิษฐ์ของใช๎หรือผลิตภัณฑ์
จากวัสดุในท๎องถิ่น โดยการแนะน า
หรือชี้แนะจากภูมิปัญญาท๎องถิ่น 
๓.๓ บันทึกผลการด าเนินงาน  
ปัญหา  อุปสรรค  และสาเหตุของ
ปัญหาเพื่อน ามาปรับปรุงวิธีการ
ด าเนินงานให๎ได๎ผลดียิ่งขึ้น 

๑๖ – ๓๑ ส.ค. 
๒๕๕๐ 

๑ ก.ย. –                    
๓๐ ต.ค. ๒๕๕๐ 

๔. ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

๔.๑ สรุปผลการด าเนินงานรํวมกัน
โดยประเมินจากชิ้นงาน 

๑ – ๑๐ พ.ย. 
๒๕๕๐ 

๕.การน าเสนอโครงงาน 
  

๕.๑ เขียนรายงานโครงงาน 
๕.๒ น าเสนอโครงงาน 
-  จัดบอร์ดน าเสนอโครงงาน 
-  โดยใช๎คอมพิวเตอร์ 

๑๑ - ๒๐ พ.ย. 
๒๕๕๐ 
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ความส้าคัญและแนวทางการจัดกิจกรรมโครงงาน 

พุทธพงษ์  พงพวงเพชร (๒๕๔๖ : ๑๕) ได๎สรุปความส าคัญ และแนวทางของ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู๎โดยวิธีโครงงานไว๎ดังนี้ 

๑. ฝึกให๎นักเรียนมีความสามารถในการคิดอยํางมีระบบ รู๎จักวางแผนงาน 
ด๎วยตนเอง 
 ๒. ฝึกให๎นักเรียนใช๎วิธีการทางวิทยาศาสตร์ไปใช๎ในการแก๎ปัญหา ประดิษฐ์
คิดค๎น หรือค๎นคว๎าหาความรู๎ด๎วยตนเองจากปัญหาและข๎อสงสัยนั้นๆ  
 ๓. เป็นการเปิดโอกาสให๎นักเรียนได๎ศึกษาค๎นคว๎าและลงมือปฏิบัติด๎วยตนเอง 
ในการวางแผนออกแบบ ประดิษฐ์ ส ารวจ ทดลอง เก็บข๎อมูล รวบรวมข๎อมูล       
การแปลผล สรุปผล 
 ๔. การฝึกทักษะการคิดค๎นขั้นสูงให๎กับนักเรียนและน าทักษะกระบวนการ         
ทางโครงงานไปใช๎ในชีวิตจริงได๎ 
 ๕. เป็นกิจกรรมการเรียนรู๎ที่ฝึกให๎นักเรียนได๎ลงมือปฏิบัติจริง โดยเน๎นทักษะ
กระบวนการท างานในเชิงระบบที่แท๎จริง 
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 ลักษณะของโครงงาน 
 ลักษณะของโครงงาน สามารถแบํงออกได๎เป็น ๒ ลักษณะ ได๎แกํ 

๑. โครงงานตามสาระการเรียนรู๎  
 เป็นโครงงานที่นักเรียนเลือกหัวข๎อที่จะศึกษาจากหนํวยเนื้อหาที่เรียนในชั้น
เรียนมาก าหนดเป็นหัวข๎อโครงงาน โดยบูรณาการความรู๎ในกลุํมสาระ การเรียนรู๎ตําง  ๆ
จากสาระการเรียนรู๎ที่สนใจ และจะเรียนรู๎อยํางตํอเนื่อง รวมไปถึงทักษะด๎านคุณธรรม
จริยธรรม และคํานิยมในกลุํมสาระการเรียนรู๎เป็นพ้ืนฐานก าหนดโครงงานและ      
การปฏิบัติ 
 ๒. โครงงานตามความสนใจ 
 เป็นโครงงานที่นักเรียนสนใจจะศึกษาในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นพิเศษ อาจเป็น
เรื่องในชีวิตประจ าวัน สภาพสังคมหรือประสบการณ์ที่ยังต๎องการค าตอบข๎อสรุป ซึ่ง
อาจอยูํนอกเหนือจากสาระการเรียนรู๎ในบทเรียน โดยการน าเอาความรู๎ ทักษะ 
คุณธรรมจริยธรรม และคํานิยมที่พึงประสงค์จากกลุํมสาระการเรียนรู๎ตํางๆ มาบูรณาการ
ก าหนดเป็นโครงงานและใช๎ประสบการณ์จากการเรียนรู๎ไปแสวงหาค าตอบ 
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แผนปฏิบัติงาน 
กิจกรรมหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลา 

๑. ศึกษาตรวจสอบ ข๎อมูล
พ้ืนฐานเกี่ยวกับลวดลาย
ของเครื่องจักสานจาก  
ภูมิปัญญาไทย 

๑.๑ ศึกษาและขอค าแนะน าจากครู
เกีย่วกับเทคนิคและวิธีการรวมรวม
ข๎อมูล 
๑.๒ นักเรียนและครูก าหนด
ขอบขํายของข๎อมูลที่ต๎องการ 
๑.๓ นักเรียนรํวมกันวางแผน    
การเก็บรวบรวมข๎อมูล 
๑.๔ ด าเนินการเก็บข๎อมูลและ
รวบรวมข๎อมูล ตามแผนและวิธีการ
ที่ก าหนดไว๎ 
๑.๕ น าข๎อมูลที่เก็บรวบรวมได๎มา
เสนอตํอกลุํม ตามประเด็นที่
ก าหนด 

๑๕ – ๓๑ ก.ค. 
๒๕๕๐ 

๒. สร๎างลวดลายของ
เครื่องจักสานโดยใช๎
โปรแกรม  GSP 

๒.๑ นักเรียนศึกษาลวดลายของ
เครื่องจักสาน 
๒.๒ สร๎างลวดลายของเครื่อง     
จักสาน โดยใช๎โปรแกรม  GSP 

๑ – ๑๕  ส.ค. 
๒๕๕๐ 
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๓. ศึกษาวิธีการท าเครื่องจักสานจากภูมิปัญญาท๎องถิ่น และประดิษฐ์ของใช๎
หรือผลิตภัณฑ์จากวัสดุท๎องถิ่นด๎วยลวดลายของเครื่องจักสานที่สร๎างข้ึนโดยใช๎
โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad (GSP) 

๔. ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
๕. การน าเสนอโครงงาน 
  

วิธีการ/เครื่องมือที่น้ามาใช้ 
 ๑. มีด กรรไกร ไม๎บรรทัด ตะปู ตัวหนีบ 
 ๒. วัสดุในท๎องถิ่น เชํน ไม๎ไผํ ใบลาน ใบตาล กก หวาย  
 ๓. สีสังเคราะห์ 
 ๔. สีจากธรรมชาต ิ
 ๕. คอมพิวเตอร์ 
 ๖. โปรแกรม  The Geometer’s Sketchpad (GSP) 
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ประเภทของโครงงาน 
๑. โครงงานประเภทส ารวจ รวบรวมข๎อมูล (Survey Research Project) 

เป็นโครงงานที่มีวัตถุประสงค์ในการรวบรวมข๎อมูล เรื่องใดเรื่องหนึ่ง แล๎วน า
ข๎อมูลนั้นมาจ าแนกเป็นหมวดหมูํ ในรูปแบบที่เหมาะสม ข๎อมูลที่ได๎จะน าไปปรับปรุง
พัฒนาผลงาน สํงเสริมผลผลิตให๎มีคุณภาพดียิ่งขึ้น ซึ่งข๎อมูลดังกลําวอาจมีผู๎จัดท าขึ้น
แล๎ว แตํมีการเปลี่ยนแปลง จึงต๎องมีการจัดท าใหมํเพ่ือให๎มีความทันสมัย สอดคล๎อง
กับความต๎องการของผู๎ศึกษาโครงงาน โดยใช๎วิธีการเก็บข๎อมูลด๎วย แบบสอบถาม 
แบบสัมภาษณ์ แบบบันทึก เชํน 
 การส ารวจแหลํงเรียนรู๎ในชุมชน 
 การส ารวจงานบริการและสถานประกอบการในท๎องถิ่น 
 การส ารวจยี่ห๎อรองเท๎านักเรียนหญิงในระดับม.ต๎น ของโรงเรียนคลองลานวิทยา 
 การศึกษาพฤติกรรมระหวํางมดกับหนอนชอนเปลือกต๎นลองกอง  
 ศึกษาความสวํางของแสงภายในห๎องเรียนของโรงเรียนคลองลานวิทยา 
 การส ารวจความหลากหลายของแมลงกลางคืนในท๎องที่อ าเภอคลองลาน    

จังหวัดก าแพงเพชร  
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๒. โครงงานประเภทศึกษาทดลอง (Experimental Research Project) 
 เป็นโครงงานที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือการศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ     
โดยศึกษาหลักการและออกแบบการค๎นคว๎า ในรูปแบบการทดลองเพ่ือยืนยันหลักการ 
ทฤษฎี เพ่ือศึกษาหาแนวทางในการเพ่ิมคุณคํา และการใช๎ประโยชน์ให๎มากขึ้น เชํน 
 การปลูกพืชโดยไมํใช๎สารเคมี 
 การท าขนมอบชนิดตําง ๆ โดยใช๎วัสดุในท๎องถิ่น 
 การควบคุมการเจริญเติบโตของต๎นไม๎ประเภทเถา 
 การศึกษาสูตรเครื่องดื่มที่ผลิตจากธัญพืช 
 ก๏าซคาร์บอนไดออกไซด์จากเปลือกไขํชะลอการสุกของผลไม๎   
 Wallpaper จากเศษวัสดุธรรมชาติชํวยลดความร๎อนภายในบ๎าน 
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เยาวชนไทยแสวงหาความรู๎ด๎วยตนเอง คณะผู๎จัดท าโครงงานจึงน าความรู๎ที่ได๎มาคิด
วิเคราะห์ ประยุกต์ใช๎อยํางสร๎างสรรค์ และอยํางตํอเนื่อง โดยยึดหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง ซึ่งท าให๎มีความรู๎ถึงลวดลายของเครื่องจักสานจากภูมิปัญญาไทย สามารถสร๎าง
ลวดลายของเครื่องจักสานโดยคอมพิวเตอร์ด๎วยโปรแกรม The Geometer’s Sketchpad (GSP) 
และยังสามารถประดิษฐ์ของใช๎หรือผลิตภัณฑ์  เป็นรูปเรขาคณิตสามมิติ จากวัสดุท๎องถิ่น 
ได๎แกํ ตะกร๎า กระเป๋า พัด กลํองใสํกระดาษช าระ เข็มขัด ก าไล แหวน เป็นต๎น 

จุดมุ่งหมายของการศึกษาค้นคว้า 
 ๑. เพ่ือศึกษาลวดลายของเครื่องจักสานจากภูมิปัญญาไทย 
 ๒. เพ่ือสร๎างลวดลายของเครื่องจักสานโดยใช๎โปรแกรม The Geometer’s 
Sketchpad (GSP) 

๓. เพ่ือศึกษาวิธีการท าเครื่องจักสานจากภูมิปัญญาท๎องถิ่น และประดิษฐ์ของ
ใช๎หรือผลิตภัณฑ์จากวัสดุท๎องถิ่นด๎วยลวดลายของเครื่องจักสานที่สร๎างขึ้นโดยใช๎
โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad (GSP) 

วิธีด้าเนินการ 
ขั้นตอนการด้าเนินงาน 
๑. ศึกษาลวดลายของเครื่องจักสานจากภูมิปัญญาไทย 

 ๒. สร๎างลวดลายของเครื่องจักสานโดยใช๎โปรแกรม  The Geometer’s 
Sketchpad (GSP) 
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คณะผู๎จัดท าโครงงานจึงเล็งเห็นวําควรน าเอาภูมิปัญญาไทย  ในสํวนที่เป็น
เครื่องจักสานมาศึกษาและพัฒนาให๎สอดคล๎องกับความต๎องการของผู๎บริโภค  เพราะ
เครื่องจักสานเป็นประดิษฐกรรมของคนไทยที่มีความประณีต งดงาม คําใช๎จํายน๎อย  
และเครื่องจักสานเกิดจากการหลํอหลอมขึ้นจากจิตวิญญาณวิถีชีวิตไทยในชนบท  
จากอดีตจนถึงปัจจุบัน มาฟ้ืนฟูเผยแพรํเป็นความรู๎ ความภาคภูมิใจ และเกิดจิตส านึก
ในการที่จะชํวยกันสืบสานและอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยด๎านนี้ไว๎อีกด๎วย  
 คณะผู๎จัดท าโครงงานจึงศึกษาลวดลายของเครื่องจักสาน เชํน ลายขัด ลาย
สอง ลายสาม  เป็นต๎น  และการศึกษาลวดลายตําง ๆ บนเครื่องจักสานนั้น พบวํา 
เต็มไปด๎วยรูปแบบและความรู๎ทางคณิตศาสตร์มากมายที่ ใช๎ประกอบในการจักสาน 
เชํน รูปเรขาคณิต การสมมาตรของ รูปเรขาคณิต การแปลงทางเรขาคณิต ได๎แกํ  
การเลื่อนขนาน การหมุน การสะท๎อน ประกอบกับคณะผู๎จัดท าได๎อํานสารานุกรมไทย
ส าหรับเยาวชน เลํมที่ ๒๒ หน๎า ๖๓ – ๙๕  เรื่องเครื่องจักสาน,  เลํมที่ ๖ หน๎า ๖๕ – 
๗๕ เรื่องฟังก์ชัน หน๎า ๙๓ – ๑๒๕ เรื่องจุด เส๎น และผิวโค๎ง,  เลํมที่ ๑๑ หน๎า ๖๕ – 
๗๕   เรื่องการใช๎คอมพิวเตอร์ในการออกแบบ น าความรู๎ที่ได๎มาผสมผสานกัน และได๎
เกิดแรงบันดาลใจคิดสร๎างลวดลายของเครื่องจักสาน โดยใช๎คอมพิวเตอร์ออกแบบ
ด๎วยโปรแกรม The Geometer’s Sketchpad (GSP)  และน าวัสดุในท๎องถิ่นมา
ประดิษฐ์เป็นของใช๎หรือผลิตภัณฑ์ด๎วยลวดลายของเครื่องจักสานที่สร๎างขึ้น   
 จากการที่คณะผู๎จัดท าโครงงานได๎อํานสารานุกรมไทยส าหรับเยาวชน โดย   
พระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว ที่ต๎องการสํงเสริมและสนับสนุนให๎ 
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๓.โครงงานประเภททฤษฎี หลักการ และแนวคิด (Theoretical Research Project) 

เป็นโครงงานที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือเสนอความรู๎ หรือหลักการใหมํๆ เกี่ยวกับ
เรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ยังไมํมีใครเคยคิด หรือคิดขัดแย๎ง หรือขยายจากของเดิมที่มีอยูํ  
จากเนื้อหาวิชาหลักการ ทฤษฎีตําง ๆ น ามาปรับปรุง พัฒนา ให๎สอดคล๎องมีความ
ชัดเจน มีผลงานที่เป็นรูปธรรม ซึ่งต๎องผํานการพิสูจน์อยํางมีหลักการและเชื่อถือได๎ 
เชํน 
 คลื่นการเดินของกิ้งกือ 
 การแตกของฝักต๎อยติ่ง 
 การหุบของใบไมยราบ 
 ทฤษฎีสัมพันธภาพ (E = mc๒)  
 การอธิบายอวกาศแนวใหมํ  
 ก าเนิดของทวีปและมหาสมุทร  
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๔. โครงงานประเภทพัฒนา หรือสิ่งประดิษฐ์ (Development Research Project) 

เป็นโครงงานที่มีวัตถุประสงค์ คือการน าความรู๎ทฤษฎี หลักการมาประยุกต์ใช๎ 
โดยประดิษฐ์เป็นเครื่องมือ เครื่องใช๎ตํางๆ เพ่ือประโยชน์ตํางๆ หรืออาจเป็น         
การสร๎างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ขึ้นมาใหมํ หรือปรับปรุงของเดิมให๎ดีขึ้นใช๎ประโยชน์ได๎   
มากยิ่งขึ้น เชํน 
 เครื่องหยอดปุ๋ยเพ่ือสุขภาพ 
 เครื่องไกวเปลอัตโนมัติ 
 กรงดักหนูแสนกล 
 เครื่องผสมอาหารสัตว์ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 เครื่องชํวยเหลือผู๎ปุวย ๓ in ๑ 
 เครื่องบรรเทาปวดเพื่อสุขภาพ 
 กุญแจล๏อครหัสเครื่องใช๎ไฟฟูา 
 จานทวิสผลิตพลังงานไฟฟูาในภาวะน้ าทํวม 

 

 
 

ภาพที่ ๑ ตัวอยํางผลงานจานทวิสผลิตพลังงานไฟฟูาภาวะน้ าทํวม 
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ตัวอย่าง 
เค้าโครงโครงงาน (Proposal) 

  
เรื่อง   การจักสานจากภูมิปัญญาไทยสูํเศรษฐกิจพอเพียง 
  

ผู้จัดท้าโครงงาน  นายมานะ  เมืองเอ่ียม       
นางสาวจตุพร  เพชรพํวง       
นางสาวชนนิกานต์  ขอบคุณ  
  

ครูที่ปรึกษา         นางเปรมปรีด์  ธรรมปรีชา 
  

ครูที่ปรึกษาพิเศษ   ๑.  นางประภา   คงคารัตน์ 
   ๒.  นางเยาวรัตน์  สุขโกษา 
   ๓.  นางชุติมา  สวนปลิก 

ที่มาและความส้าคัญของโครงงาน 
 ในปัจจุบันคนไทยสํวนใหญํมีคํานิยมในการเลือกใช๎สิ่งของหรือผลิตภัณฑ์
ตํางๆ ที่ผลิตจากตํางประเทศ  เพราะมีความคิดวําของที่น าเข๎ามาจากตํางประเทศ    
มีคุณภาพ ใช๎แล๎วสํงเสริมบุคลิกภาพของตนให๎ดีกวําการใช๎ของที่ผลิตภายในประเทศ  
หรือถ๎าจะใช๎สิ่งของภายในประเทศก็ต๎องเลือกของที่มีราคาแพง โดยไมํค านึงถึงฐานะ
หรือศักยภาพของตนวําจะท าได๎หรือไมํ  ซึ่งความคิดเชํนนี้เป็นคํานิยมที่ไมํถูกต๎อง   
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ภาคผนวก 
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ขั้นตอนในการด้าเนินงานโครงงาน 
 การท าโครงงานให๎เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผู๎เรียน และสภาพแวดล๎อม 
สามารถแบํงขั้นตอนการจัดท าโครงงานได๎ ๗ ขั้นตอน ดังนี้ 
 

ขั้นตอนที่ ๑ คิดและเลือกปัญหาที่สนใจจะศึกษา 
 การได๎มาของปัญหาที่จะท าโครงงาน โดยทั่วไปเรื่องที่จะน ามาเป็นโครงงาน
นั้นมาจากปัญหา ค าถาม หรือความอยากรู๎อยากเห็นในเรื่องตํางๆของนักเรียน       
ซึ่งเป็นผลมาจากการได๎อํานหนังสือ การฟังค าบรรยาย ทัศนศึกษา การได๎พบเห็น   
สิ่งตํางๆในชีวิตประจ าวัน  ซึ่งนักเรียนเป็นผู๎ก าหนดปัญหา แนวคิดและวิธีการที่จะใช๎
แก๎ปัญหาตามความสนใจอยากรู๎ของตนเอง ทั้งนี้ต๎องค านึงถึง ความเหมาะสมใน  
เรื่องของเวลา ความรู๎ความสามารถและแหลํงข๎อมูลที่มี  โดยครูอาจเป็นผู๎กระตุ๎น   
หรือจัดกิจกรรมเร๎าให๎นักเรียนคิดเรื่องที่จะท าด๎วยความพอใจ  

ข๎อเสนอแนะเวลาจะหาเรื่องที่จะท าโครงงาน ให๎ลองเขียนค าถามที่อยากรู๎
ค าตอบลงในกระดาษ ประมาณ ๒๐ ข๎อ แล๎วจากนั้นจึงเลือกวําค าถามใดที่นําสนใจ 
และนําจะน ามาศึกษาเพ่ือเป็นโครงงานตํอไป 

 

ขั้นตอนที่ ๒ ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะท้าเอกสาร และแหล่งข้อมูลต่างๆ 
การศึกษาค๎นคว๎าจากเอกสารและแหลํงข๎อมูล ขั้นตอนนี้ชํวยให๎ได๎แนวคิดที่ใช๎

ก าหนดขอบเขตของเรื่องที่จะศึกษาได๎เฉพาะเจาะจงมากขึ้น รวมทั้งได๎ความรู๎เพ่ิมเติม 
ในเรื่องที่จะศึกษาค๎นคว๎าดังกลําว ซึ่งเมื่อศึกษาแล๎วควรบันทึกสรุปสาระส าคัญไว๎ด๎วย  
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การศึกษาจากแหลํงข๎อมูล เชํน การปรึกษาผู๎ทรงคุณวุฒิ การศึกษาผลงาน
ของโครงงานวิทยาศาสตร์ การแสดงนิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร์ การศึกษา
เทคนิคและวิธีการทดลอง ผลการศึกษาทดลอง ฯลฯ 

 

  
 

ภาพที่ ๒ การศึกษาข๎อมูลจากแหลํงข๎อมูล 
 

ขั้นตอนที่ ๓ การวางแผนการท้าโครงงาน 
ขั้นตอนนี้ผู๎จัดท าโครงงานต๎องวางแผนการท างานในทุกขั้นตอนอยํางละเอียด 

เพ่ือปูองกันความผิดพลาดสับสน แล๎วน ามาจัดท าเค๎าโครงของโครงงาน ก าหนด   
เป็นหัวข๎อตํางๆได๎แกํ ชื่อโครงงาน ผู๎จัดท าโครงงาน ที่ปรึกษาโครงงาน ระยะเวลา
ด าเนินงาน เหตุผลที่จัดท าโครงงาน วัตถุประสงค์ของการจัดท า ขั้นตอนการด าเนินงาน   
ผลที่คาดวําจะได๎รับ และแหลํงความรู๎ที่ใช๎ในการศึกษาค๎นคว๎า 
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บทบาทของนักเรียน บทบาทของครู 
๗. ออกแบบการน าเสนอ/เขียนรายงาน ๗. ตรวจสอบ เสนอแนะแนวทาง/วิธีการ

น าเสนอข๎อมูล 
๘. ประเมินงานของตนเองหรือผลงาน
กลุํม 

๘. ประเมินผลงานของนักเรียน 

๙. เผยแพรํผลงานแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ ๙. จัดสถานการณ์/โอกาสเผยแพรํ
ผลงาน/แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ 
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ขั้นตอนที่ ๔ เขียนเค้าโครงของโครงงาน 
 การเขียนเค๎าโครงของโครงงาน เขียนเพ่ือให๎ผู๎จัดท าโครงงานได๎เสนอรูปแบบ
ในการท าโครงงานเป็นเบื้องต๎น  ซึ่งผู๎ท าโครงงานจะมีความชัดเจนในการท าโครงงาน
มากขึ้น และให๎ครูผู๎สอนรวมถึงผู๎ปกครองได๎รับทราบเกี่ยวกับโครงงานที่ผู๎เรียนท า 
เป็นเบื้องต๎น 
  การเขียนเค๎าโครงของโครงงานจะประกอบด๎วยหัวข๎อตํางๆ ที่จ าเป็นใน   
การจัดท าโครงงาน ดังนี้   
 ๑. ชื่อโครงงาน  

 ๒. ชื่อผู๎ท าโครงงาน 
 ๓. ชื่อที่ปรึกษาโครงงาน  

 ๔. ที่มาและความส าคัญของโครงงานหรือเหตุจูงใจในการท างาน 
 ๕. วัตถุประสงค์ของการศึกษาค๎นคว๎า 
 ๖. สมมติฐานของการศึกษาค๎นคว๎า (ถ๎ามี)   
 ๗. วิธีด าเนินงานได๎แกํ วัสดุอุปกรณ์ที่ต๎องใช๎ แนวการศึกษาค๎นคว๎าและ
ทดลอง ซึ่งอธิบายเกี่ยวกับการออกแบบการทดลอง การสร๎างสิ่งประดิษฐ์ หรืออ่ืนๆ 
การเก็บข๎อมูล การวิเคราะห์และน าเสนอข๎อมูล 
 ๘. แผนปฏิบัติงาน   โดยก าหนดระยะเวลาในการศึกษาก่ีวันและศึกษาชํวงใด 
 ๙. ผลที่คาดวําจะได๎รับ 
 ๑๐. เอกสารอ๎างอิง 
 

บันทึกเพิ่มเติม 
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................  
...................................................................................................................
...................................................................................................................
.................................................................................................................. 
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ขั้นตอนที่ ๕ ลงมือท้าโครงงาน 

การลงมือท าโครงงาน ตามแผนที่วางไว๎ ดังนี้  
    ๑) เตรียมวัสดุอุปกรณ์ สารเคมี สถานที่ให๎พร๎อมกํอนการลงมือ รวมทั้ง
เตรียมสมุดบันทึกการท ากิจกรรมตํางๆระหวํางท าโครงการ เชํน ผลการศึกษา ปัญหา 
แนวทางแก๎ไข รวมทั้งข๎อสังเกตตํางๆ  
    ๒) การลงมือปฏิบัติ ตามแผนที่วางไว๎ในเค๎าโครง โดยจัดระบบการท างาน  
ท าสํวนที่ส าคัญๆ ให๎เสร็จกํอน ปฏิบัติการทดลองด๎วยความละเอียดรอบคอบ บันทึก
ข๎อมูลอยํางเป็นระบบและครบถ๎วน ท าการทดลองซ้ า เพ่ือให๎ได๎ข๎อมูลที่นําเชื่อถือ  
    ๓) วิเคราะห์และสรุปผล การวิเคราะห์ เป็นการน าข๎อมูลมาจัดกระท า     
เพ่ือน าเสนออยํางเป็นระบบและชํวยให๎ผู๎อ่ืนเข๎าใจได๎งําย เชํน คําเฉลี่ย หาคําร๎อยละ 
เขียนกราฟแสดงความสัมพันธ์ แล๎วอธิบายหรือแปลความหมาย ของข๎อมูลที่วิเคราะห์ได๎ 
จากนั้นจึงสรุป การสรุปการวิเคราะห์ด๎วยข๎อความสั้นๆ กะทัดรัด และครอบคลุม 
ผู๎อํานเข๎าใจถึงสิ่งที่ค๎นพบจากการท าโครงงาน  
    ๔) การอภิปรายผลและข๎อเสนอแนะ การอภิปรายผลเป็นการพิจารณาข๎อมูล
ที่ได๎วิเคราะห์แล๎ว พร๎อมกับน าไปหาความสัมพันธ์ กับ หลักการ ทฤษฎี หรือผลงานที่
ผู๎อ่ืนได๎ศึกษาไว๎แล๎ว ทั้งนี้ยังรวมถึงการน าหลักการ ทฤษฎีหรือผลงานของผู๎อ่ืนมาใช๎
ประกอบการอภิปรายผลที่ได๎จากการวิเคราะห์ด๎วย ซึ่งหลังจากท าโครงงานอาจพบ
ข๎อสังเกต ประเด็นส าคัญหรือปัญหา ซึ่งสามารถเขียนเป็นข๎อเสนอแนะ ให๎เห็นถึง
ปัญหา ที่ควรศึกษาและ/หรือใช๎ประโยชน์ตํอไปได๎ 
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บทบาทของครูและแนวทางการสนับสนุนนักเรียน 

สุวิทย์  มูลค า และอรทัย  มูลค า (๒๕๔๓ : ๒๐๔ – ๒๐๕) ได๎เปรียบเทียบ
บทบาทของนักเรียนและครูผู๎สอนในการจัดกิจกรรมโครงงาน ดังตาราง ๑ 
 

ตาราง ๑ แสดงการเปรียบเทียบบทบาทของนักเรียนและครูผู๎สอนในการจัด 
การเรียนรู๎โดยโครงงาน 
 

บทบาทของนักเรียน บทบาทของครู 
๑. ก าหนดหัวข๎อ/เรื่อง/ประเด็นที่
นําสนใจ  หรือข๎อสงสัย 

๑. กระตุ๎นให๎นักเรียนเลือกปัญหาที่สนใจ 
อยากรู๎อยากเรียน อยากหาค าตอบ 

๒. ค๎นหา รวบรวมหลักฐาน ทฤษฎีที่
เกี่ยวข๎อง 

๒. เสนอแนวคิด หลักการที่เกี่ยวข๎อง 
 

๓. ออกแบบวิธีการเรียนรู๎ หรือการศึกษา       
หาค าตอบ 

๓. เป็นที่ปรึกษา/ตรวจสอบ แบบแผน     
วิธีการเรียนรู๎ เครื่องมือ อุปกรณ์ 

๔. สร๎างเครื่องมือ เตรียมวัสดุอุปกรณ์ ๔. อ านวยความสะดวก ชํวยเหลือ
ประสานงาน 

๕. ปฏิบัติการศึกษาค๎นคว๎า/ทดลองตาม
แผนที่ก าหนด และบันทึกรวบรวมข๎อมูล 

๕. สังเกตการณ์ปฏิบัติ ให๎ข๎อคิด 
ข๎อเสนอแนะ เพ่ิมเติมสาระความรู๎ตํางๆ  

๖. วิเคราะห์ข๎อมูล/หาข๎อสรุป/อภิปราย ๖. รํวมวิเคราะห์อภิปรายและให๎
ข๎อคิดเห็น 
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๕) ระยะเวลาที่ก าหนด มากไปหรือน๎อยไป จะต๎องใช๎ระยะเวลาเทําไรจึง    
จะเพียงพอทั้งในด๎านปฏิบัติงาน หรือจะต๎องเสียคําใช๎จํายเพ่ิมขึ้น เสียคําวัสดุเพ่ิมขึ้น 
ฯลฯ เหลํานี้ เป็นต๎น 
  ๖) การพัฒนาโครงงาน จ าเป็นต๎องพิจารณาอยํางรอบคอบ ละเอียด ได๎แกํ          
การพัฒนาโครงงานที่จะได๎รับการสนับสนุนจากใครบ๎าง  ผลกระทบที่เกิดขึ้นจะ      
เป็นอยํางไร โอกาสและความก๎าวหน๎าของโครงงานจะสํงผลมาสูํตนเองอยํางไรบ๎าง 
สังคมและสิ่ งแวดล๎อมจะได๎รับผลดีอยํางไรบ๎าง โดยเฉพาะอยํางยิ่ ง ความรู๎
ความสามารถของตนเองและกลุํมที่ปฏิบัติงานรํวมกันจะมีโอกาสขยายผลอยํางไรบ๎าง 
เชํน การท าโครงงานเลี้ยงไกํพ้ืนเมือง ถ๎าหากโครงงานนี้ได๎รับความส าเร็จ หากจะมี
การขยายผลให๎มีการพัฒนาขึ้น จะสํงผลอยํางไรกับตนเอง กลุํมที่ปฏิบัติงาน และ
ชุมชน 
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ขั้นตอนที่ ๖ การเขียนรายงานโครงงาน 

เป็นการเขียนรายงานการปฏิบัติจริง เมื่อได๎ข๎อมูลและด าเนินการวิเคราะห์
ข๎อมูลพร๎อมทั้งแปลผล สรุปผลเป็นที่เรียบร๎อยแล๎ว การเขียนรายงานผลโครงงาน   
เป็นการอธิบายให๎ผู๎ อ่ืนเข๎าใจและทราบถึงปัญหา วิธีการ และผลสรุปที่ได๎จาก
การศึกษา พร๎อมอภิปรายผลและให๎ข๎อเสนอแนะในการที่จะศึกษาค๎นคว๎าตํอไป    
การเขียนรายงานควรใช๎ภาษาที่เข๎าใจงําย กระชับ ชัดเจน และครอบคลุมประเด็น
ส าคัญๆ เป็นรายบท ดังนี้  

๑. ชื่อโครงงาน 
๒. ชื่อผู๎ท าโครงงาน 
๓. ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา 
๔. บทคัดยํอ 
๕. ค าขอบคุณ (กิตติกรรมประกาศ) 
๖. สารบัญ ประกอบด๎วย สารบัญเรื่อง สารบัญภาพ และสารบัญตาราง 
๗. บทที่  ๑ บทน า ประกอบด๎วย ที่มาและความส าคัญของโครงงาน 

จุดมุํงหมายของการศึกษาค๎นคว๎า สมมุติฐานของการศึกษาค๎นคว๎า (ถ๎ามี) ตัวแปรที่
เกี่ยวข๎อง ขอบเขตของการศึกษา และระยะเวลาในการศึกษา 

๘. บทที่ ๒ เอกสารที่เกี่ยวข๎อง 
๙. บทที่ ๓ วิธีด าเนินการ ประกอบด๎วย วัสดุอุปกรณ์ท่ีใช๎ทดลอง และวิธีการทดลอง 
๑๐. บทที่ ๔ ผลการทดลอง 
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 ๑๑. บทที่ ๕ สรุปและอภิปรายผลการทดลอง ประกอบด๎วยสรุปผลการ
ทดลอง ประโยชน์ที่ได๎รับจากโครงงาน และข๎อเสนอแนะ 
 ๑๒. บรรณานุกรม 
 

ขั้นตอนที่ ๗ การเสนอผลงานโครงงาน 
การน าเสนอผลงานโครงงาน อาจท าได๎ในแบบตํางๆกัน เชํน การแสดงใน

รูปแบบนิทรรศการ ซึ่งมีทั้งการจัดแสดง และการอธิบายด๎วยค าพูด หรือในรูปแบบ
ของการรายงานปากเปลํา  ไมํวําการน าเสนอผลงานจะอยูํ ในรูปแบบใด ควร
ครอบคลุมประเด็นส าคัญ คือ มีความชัดเจน เข๎าใจงําย และมีความถูกต๎องในเนื้อหา  

การแสดงผลงานจัดได๎วําเป็นขั้นตอนส าคัญอีกประการหนึ่งของการท า
โครงงาน เรียกได๎วํา เป็นงานขั้นสุดท๎ายของการท าโครงงาน ซึ่งเป็นการแสดงผลิตผล
ของงาน  ความคิด และความพยายามทั้งหมดที่ผู๎ท าโครงงานได๎ทุํมเทลงไป และเป็น
วิธีการที่จะท าให๎ผู๎อ่ืนได๎รับรู๎และเข๎าใจถึงผลงานนั้นๆ ดังนั้นการวางแผนออกแบบเพ่ือ
จัดแสดงผลงานนั้นจึงมีความส าคัญเทําๆกับการท าโครงงานนั่นเอง  
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การปรับปรุงและพัฒนาโครงงาน 

จุลจักร โนพันธุ์ (๒๕๓๖ : ๕๕) กลําวถึงการปรับปรุงและพัฒนาโครงงานวํา 
การปรับปรุงและพัฒนาโครงงาน เป็นการน าผลการประเมินมาสรุปวิเคราะห์ โดย
พิจารณาจากแบบประเมิน ซ่ึงจุดใดมีปัญหาก็ต๎องคิดพิจารณาหาทางแก๎ไข โดยอาจใช๎
วิธีระดมความคิดของผู๎รับผิดชอบโครงงาน จากนั้นจึงน ามาเสนอครูที่ปรึกษาให๎ความ
เห็นชอบหรือเสนอแนะตํอไป 
 ๑) ข๎อบกพรํองของการปฏิบัติงาน  โดยศึกษาข๎อบกพรํองที่เกิดขึ้นในระหวําง
การปฏิบัติงานวําเกิดจากสาเหตุใดบ๎าง เชํน การไมํระวังตนเองขณะปฏิบัติงาน 
อันตรายที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติแวดล๎อม การขาดแคลนสิ่งตํางๆ ซึ่งอาจไมํคาดคิดมา
กํอน 
 ๒) จุดเดํนของการปฏิบัติงาน  ในระหวํางปฏิบัติงานได๎รับผลดีมาก  เพราะ
สาเหตุใด เชํน ความประณีต ความเรียบร๎อย ความตั้งใจจริง การท างานตามขั้นตอน 
ความปลอดภัยในการใช๎เครื่องมือ ซึ่งจะต๎องมีการจดบันทึกไว๎เป็นหลักฐานส าหรับ
แบบอยํางที่จะปฏิบัติตํอไปให๎ดียิ่งขึ้น 
 ๓) วิธีปฏิบัติงาน  ด าเนินไปตามขั้นตอนอยํางไรบ๎าง จะต๎องแยกแยะขั้นตอน   
การปฏิบัติงานให๎ละเอียดมากขึ้น หรือจะให๎น๎อยลงไปหรือไมํ 
 ๔) จุดมุงํหมายที่ก าหนด  มีขอบเขตกว๎างขวางมากน๎อยเพียงใด สามารถ
ปฏิบัติได๎หรือไมํ ถ๎าไมํได๎ จ าเป็นต๎องลดจุดมุํงหมายลง ผลกระทบที่เกิดขึ้นจะมีหรือไมํ
และสามารถเปลี่ยนจุดมุํงหมายได๎อยํางไรหรือไมํ 
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ปัญหาอุปสรรคที่พบมีอะไรบ๎าง ได๎ใช๎วิธีการแก๎ปัญหาอยํางไร นักเรียนได๎เรียนรู๎
อะไรบ๎างจากการท าโครงงาน ซึ่งแนวทางในการประเมินผลโครงงานนั้นควรใช๎     
การประเมินผลตามสภาพที่แท๎จริง 
 

 
 

 
 

ภาพที่ ๕ ความส าเร็จของการท าโครงงาน 
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ภาพที่ ๓ ขนาด และตัวอยํางการจัดแผงแสดงโครงงาน 
 

 
 

ภาพที่ ๔ การน าเสนอผลงาน 
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การตั้งชื่อโครงงาน 
 ชื่อโครงงานเป็นสิ่งส าคัญประการแรก เพราะชื่อโครงการจะชํวยโยงความคิด
ไปถึงวัตถุประสงค์ของการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ และควรก าหนดชื่อโครงการให๎
สอดคล๎องกับวัตถุประสงค์หลักด๎วย ซึ่งชื่อของโครงงานที่ดีควรมีลักษณะดังนี้ 
 ๑. ตรงกับเรื่อง  เมื่ออํานชื่อเรื่องแล๎วสามารถบอกได๎วําเรื่องนั้นมีลักษณะอยํางไร 
 ๒. สั้นกะทัดรัด  ชื่อโครงงานไมํควรยาวเกินไป ควรเขียนให๎สั้นกะทัดรัด แตํ
ต๎องได๎ใจความตรงกับเรื่อง 
 ๓. ไมํควรเป็นประโยคค าถาม เพราะไมํใชํค าถาม หรือปัญหา 
 ๔. ควรมีลักษณะเร๎าความสนใจ แตํต๎องไมํท าให๎ผิดเพ้ียนไปจากเนื้อเรื่อง 
ของโครงงาน 
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การประเมินผลการท้าโครงงาน  พิจารณาจากสิ่งตํอไปนี้ 
 ๑) เกณฑ์ต๎องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการให๎นักเรียนท าโครงงาน 
 ๒) โครงงานของนักเรียนแตํละคนไมํควรเอามาประกวด เปรียบเทียบกัน 
 ๓) ควรพิจารณาด๎วยความยุติธรรม ตามความสามารถ ความสนใจ และ
พ้ืนฐาน ของนักเรียนที่ท าโครงงาน 
 ๔) ควรพิจารณาวํา นักเรียนสามารถท าโครงงานได๎ส าเร็จตามที่วางแผนไว๎
เป็นส าคัญ 
  เกณฑ์การประเมินคุณค่าของโครงงาน 

๑) ความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์ หมายถึง ความแปลกใหมํของเรื่องที่ท าวิธี
การศึกษาค๎นคว๎า เครื่องมือหรือวัสดุอุปกรณ์ในการท าโครงงาน 
  ๒) ความถูกต๎องและเหมาะสมของวิธีการศึกษาค๎นคว๎า โดยการน าวิธีการ          
ทางวิทยาศาสตร์มาใช๎อยํางถูกต๎องและเหมาะสมเพียงใด 
 ๓) การเขียนรายงานของโครงงานหรือการจัดแสดงโครงงาน ความถูกต๎อง
ชัดเจนในการสื่อความหมายให๎ผู๎อ่ืนเข๎าใจ มีความจูงใจและชัดเจนเพียงใด 
  ๔) การอธิบายโครงงานด๎วยวาจา หมายถึง ความสามารถในการพูดอธิบาย  
การตอบข๎อค าถามได๎อยํางถูกต๎อง คลํองแคลํวเหมาะสม 
 กลําวได๎วํา การประเมินผลโครงงานเป็นหัวใจส าคัญในการจัดท าโครงงาน   
ที่สะท๎อนภาพความส าเร็จของการจัดท า ครูผู๎สอน นักเรียนและผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องรํวมกัน
ประเมินผลวํากิจกรรมโครงงานที่ท าไปนั้นบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว๎หรือไมํอยํางไร  
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การประเมินผลโครงงาน 

กรมวิชาการ (๒๕๔๔ : ๓๒) กลําวถึงแนวลักษณะในการประเมินโครงงาน  
วําควรมีแนวทางที่เน๎นการพัฒนาตนเองและการประเมินตนเอง โดยให๎ท าไปพร๎อมๆกัน
กับการเรียนรู๎ของนักเรียน และยึดพฤติกรรมของนักเรียนที่แสดงออกเป็นส าคัญ 
พร๎อมทั้งให๎ความส าคัญในการพัฒนาจุดเดํนของนักเรียน มีการเก็บข๎อมูลระหวําง  
การปฏิบัติให๎อยูํบนพื้นฐานของเหตุการณ์ในชีวิตจริงหรือเชื่อมโยงการเรียนรู๎สูํชีวิตจริง 
เน๎นคุณภาพของผลงานซึ่งเป็นผลจากการบูรณาการความรู๎สูํความสามารถของ
นักเรียน และเน๎นการวัดความสามารถในการคิดระดับสูง เชํน สามารถใช๎ข๎อมูลใน 
การสังเคราะห์อธิบายสรุปเป็นกฎทั่วไป ตั้งสมมติฐาน สรุปและแปลผล เป็นต๎น       
มีการวัดปฏิสัมพันธ์เชิงบวก คือ  การชื่นชม สํงเสริมให๎นักเรียนมีความสุข สนับสนุน
การมีสํวนรํวมและรับผิดชอบรํวมกัน 

ประโยชน์ของการประเมินโครงงาน 
๑) ท าให๎ทราบข๎อบกพรํองและความส าเร็จของงาน 

 ๒) ท าให๎มีการปรับปรุงแก๎ไขตลอดเวลาที่ก าลังปฏิบัติงาน 
 ๓) ผู๎ปฏิบัติงานมีความกระตือรือร๎นที่จะท างานด๎วยความตั้งใจ เสียสละ 
และจริงใจ 
 ๔) ท าให๎บุคคลอ่ืนได๎ทราบวํา โครงงานประสบความส าเร็จหรือล๎มเหลว ถ๎า
ได๎รับความส าเร็จก็จะน าไปเป็นแบบอยํางตํอไป ถ๎าล๎มเหลวก็จะได๎ทราบวําเป็นเพราะ
เหตุใดและจะได๎หาแนวทางแก๎ไขปรับปรุงตํอไป 
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การเขียนที่มาและความส้าคัญของโครงงาน 
 การเขียนที่มาและความส าคัญของโครงงาน คือ การอธิบายให๎กระจํางชัด  
วําท าไมต๎องท า ท าแล๎วได๎อะไร หากไมํท าจะเกิดผลเสียอยํางไร ซึ่งมีหลักการเขียน
คล๎ายการเขียนเรียงความ ทั่ว ๆ ไป คือ มีค าน า เนื้อเรื่อง และสรุป  
  สํวนที่ ๑ ค าน า :   เป็นการบรรยายถึงนโยบาย เกณฑ์ สภาพทั่วๆ ไป หรือ
ปัญหาที่มีสํวนสนับสนุนให๎ริเริ่มท าโครงงานวิทยาศาสตร์  
          สํวนที่ ๒ เนื้อเรื่อง :  อธิบายถึงรายละเอียดเชื่อมโยงให๎เห็นประโยชน์ของ 
การท าโครงงานวิทยาศาสตร์ โดยมี หลักการ ทฤษฎีสนับสนุนเรื่องที่ศึกษา หรือ   
การบรรยายผลกระทบ ถ๎าไมํท าโครงงานเรื่องนี้  
  สํวนที่ ๓ สรุป :  สรุปถึงความจ าเป็นที่ต๎องด าเนินการตามสํวนที่ ๒ เพ่ือแก๎ไข
ปัญหา ค๎นข๎อความรู๎ใหมํ ค๎นสิ่งประดิษฐ์ใหมํให๎เป็นไปตามเหตุผลสํวนที่ ๑    
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Log Book คืออะไร ? 

Log Book คือ สมุดบันทึกส าคัญของผู๎ท าโครงงานซึ่งมีคําแกํผู๎ท ามากกวํา   
ผู๎คอย หรือเฝูาดูการกระท า แตํข๎อจ ากัดของความรู๎และประสบการของผู๎ท า         
จึงจ าเป็นต๎อง เสนอ Log Book แกํที่ปรึกษา 

ประโยชน์ของ Log Book ได๎แกํ 
 ชํวยในการด าเนินการทดลอง การทดลองซ้ า การทดลองย๎อน หรือ         

การทดลองใหมํเพ่ือยืนยันผลการทดลอง  ดังเหตุการณ์ของโทมัส อัลวา เอดิสัน     
ท าการทดลอง ที่ัับตัน บอกวํา เอดิสันไมํใช๎หลักการใดเลย ััปตั้นจึงเป็น หนึ่งในทีม 
ที่คอยบันทึก เพราะเอดิสันต๎องการทดลองไส๎หลอดที่มากวํา ๒,๐๐๐ ตัวอยําง ใครจะ
ไปจ าได๎ทั้งเวลา และอุปสรรคนานา สุดท๎ายก็ส าเร็จ กํอนปี ค.ศ. ๑๙๗๙  ความภาคภูมิที่
แม๎นนักวิทยาศาสตร์ที่มีความรู๎สูงกวํายังทึ่ง 
 ใช๎เป็นข๎อมูลในการท ารายงาน การเรียบเรียงข๎อมูลทั้งจริงและเท็จ ทั้งอยูํใน

และนอกกรอบสมมุติฐาน ก็สามารถน ามาชํวยท าให๎การเรียนรายงานที่รวดเร็วยิ่งขึ้น 
 ใช๎แสดงประกอบอ๎างอิงในการแสดงผลการท าโครงงาน กระบวนการประเมิน

ของคณะกรรมการซึ่ ง ไมํ ได๎ เฝู าตลอด จะขอดู เทป หรือเหตุการ ณ์ที่ เกิดขึ้น           
หรือวําเบื้องหน๎าเบื้องหลังความส าเร็จ ยากยิ่ง การน าเสนอก็มักจะน าแตํสิ่งที่ส าเร็จ 
หรืออุปสรรคที่ฝุาฟันได๎ ไมมีํใครอยากเสนอสิ่งที่ล๎มเหลว 
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 ใช๎เป็นแหลํงข๎อมูลในการจดสิทธิบัตร ในกระบวนการนี้สถาบันที่ด าเนินการ

ทางสิทธิบัตรจะมูลข๎อมูลทั้งเบื้องหน๎าเบื้องหลังและการตรวจสอบที่เครํงครัดรัดกุม 
เพราะการฟูองร๎องทางสิทธิบัตรก็จะท าให๎เรื่องยาวมากข้ึน 

ในการท าโครงงานนั้น การมี  Log Book ก็เป็นประโยชน์ที่ได๎เห็นรํองรอยที่
เราได๎จดบันทึก ไว๎  สามารถมาอํานย๎อนหลังได๎ ชํวยเตือนความจ า ในการแขํงขัน
โครงงานวิทยาศาสตร์บางเวทีกรรมการตัดสินจะขอดู   Log Book เพ่ือประกอบการ
ตัดสินด๎วย และการประเมินภายนอกในการประเมินการคิดวิเคราะห์ถ๎ามี Log Book  
ให๎ดูประกอบการพิจารณากท็ าให๎ข๎อมูลนําเชื่อถือมากยิ่งขึ้น 
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