
 

ชุดฝึกท่ี 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโครงงานวิทยาศาสตร์ 

 

ช้ีแจง  ใหน้กัเรียนอ่านหวัเร่ืองศึกษาสาระส าคญั และจุดประสงคก์ารเรียนรู้  ความรู้
เบ้ืองตน้ เก่ียวกบัโครงงานวิทยาศาสตร์ ต่อไปน้ี  
               หัวเร่ือง  
               1. ความหมายของโครงงานวิทยาศาสตร์ 
               2. ประเภทของโครงงานวิทยาศาสตร์  
               3.  ประโยชน์ของโครงงานวิทยาศาสตร์        

                         
               สาระส าคญั    

         
             โครงงาน เป็นการศกึษาคน้ควา้ตามความสนใจ  
ตามความถนดั และตามความสามารถของผูเ้รียนเองภายใต ้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงค าตอบหรือผลงาน 
ซ่ึงมีความสมบูรณ์ในตวัโดยผูเ้รียนเป็นผูว้างแผนการศกึษา 
คน้ควา้และด าเนินการดว้ยตนเอง เพื่อใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้  
มีเจตคติท่ีดีต่อกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ครูเป็นเพียง 
ผูใ้หค้  าปรึกษา (Adviser) เท่านั้น 
  
 จุดประสงค์การเรียนรู้  
 
                เมื่อศึกษาจบชุดฝึกท่ี 1 แลว้ นกัเรียนสามารถ 
               1. อธิบายความหมาย และความส าคญัของโครงงานวิทยาศาสตร์ได ้
               2. ระบุประเภทของโครงงานวิทยาศาสตร์ได ้
               3. จ าแนกช่ือโครงงานวิทยาศาสตร์ตามประเภทของโครงงานวิทยาศาสตร์ได ้ 
 
 

  



 

  สาระการเรียนรู้  
               1. ความหมายของโครงงาน 
               โครงงานเป็นการท ากิจกรรมเพื่อท่ีจะเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดศ้ึกษาคน้ควา้ และลงมือ
ปฏิบติัดว้ยตนเอง ตามความสนใจ ตามความถนดั และตามความสามารถของผูเ้รียน ภายใตก้ารดูแล
และใหค้  าปรึกษาของครู ตั้งแต่การคิดสร้างโครงงาน การวางแผนด าเนินการ การออกแบบ การลง
มือปฏิบติั   รวมทั้งร่วมก าหนดแนวทางในการวดัและประเมินผล     เพื่อใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้
อยา่งย ัง่ยนื  มีเจตคติท่ีดีต่อกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
               โครงงานแบ่งตามสาระการเรียนรู้ได ้2 ประเภทคือ 
               1.  โครงงานตามสาระการเรียนรู้   เป็นโครงงานท่ีใชเ้น้ือหาตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ 
เป็นพ้ืนฐานในการท าโครงงาน โดยมีการบูรณาการความรู้ ทกัษะ คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม
เขา้ดว้ยกนั 
               2.  โครงงานตามความสนใจ เป็นโครงงานท่ีผูเ้รียนสามารถก าหนดข้ึนมาตามความสนใจ
และความถนดั โดยเป็นการน าเอาความรู้ ทกัษะ คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม จากลุ่มสาระการ
เรียนรู้ต่างๆ มาบูรณาการเขา้ดว้ยกนั 
               โครงงานแบ่งตามลกัษณะของการด าเนินงาน ออกเป็นประเภทใหญ่ๆได ้4 ประเภท คือ 
               1.  โครงงานประเภทส ารวจขอ้มลู รวบรวมขอ้มลู 
               2.  โครงงานประเภทศึกษาคน้ควา้ 
               3.  โครงงานประเภททดลอง 
               4.  โครงงานส่ิงประดิษฐ ์

               2. ประโยชน์ของโครงงานวทิยาศาสตร์  
               1. ไดใ้ชค้วามรู้และประสบการณ์ในการปฏิบติัโครงงานตามความสามารถ ความสนใจ     
และความถนดัของตนเอง  
               2. ไดศ้ึกษาคน้ควา้หาความรู้ หาขอ้มลูจากแหล่งความรู้ต่าง ๆ ดว้ยตนเอง 
               3. ไดแ้สดงออกซ่ึงความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
               4. ท าใหม้ีเจตคติท่ีดีต่อการปฏิบติังาน และเห็นคุณค่าของการใชก้ระบวนการแกปั้ญหา 
               5. ไดผ้ลิตผลงานท่ีเป็นของผูเ้รียนเอง และน าไปใชป้ระโยชน์ได ้
               6.  กระตุน้หรือเร้าความสนใจในวิทยาศาสตร์ 
               7.  ส่งเสริมความพึงพอใจใฝ่รู้ 
               8.  พฒันาเทคนิคกระบวนการแกปั้ญหา 



 

 

                สาระการเรียนรู้  
                โครงงาน เป็นการศกึษาคน้ควา้ตามความสนใจ ตามความถนดั และตามความสามารถ
ของผูเ้รียนเอง ภายใตก้ระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อให้ไดม้าซ่ึงค าตอบหรือผลงานซ่ึงมีความ
สมบูรณ์ในตวั โดยผูเ้รียนเป็นผูว้างแผนการศกึษาคน้ควา้และด าเนินการดว้ยตนเอง เพื่อใหผู้เ้รียน
เกิดการเรียนรู้ มีเจตคติท่ีดีต่อกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ครูเป็นเพียงผูใ้หค้  าปรึกษา (Adviser) 
เท่านั้น 
                ค าช้ีแจง ใหน้กัเรียนตอบค าถามต่อไปน้ี  
                1. โครงงานวิทยาศาสตร์ หมายถึงอะไร  
……………………………………………………………………….............…………….………
……………………………………………………………………………………………….………
……………………………………………………………………………………………………… 
               2. การเรียนโครงงานวิทยาศาสตร์ มีประโยชน์อยา่งไรบา้ง  
……………………………………………………………………….............…………….………
……………………………………………………………………………………………….………
……………………………………………………………………………………………………… 
                3. ประเภทของโครงงานแบ่งตามลกัษณะของการด าเนินงานมก่ีีประเภท อะไรบา้ง  
……………………………………………………………………….............…………….……… 
……………………………………………………………………………………………….……… 
……………………………………………………………………………………………………… 
                4. นกัเรียนคิดว่าการท าโครงงานมีประโยชน์ต่อตนเองอยา่งไร ใหเ้ขียนบรรยายเป็น 
ความเรียง  
……………………………………………………………………….............…………….………
……..………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………  



 

 

สาระการเรียนรู้  
                โครงงานวิทยาศาสตร์แบ่งออกเป็น 4 ประเภท 
                1.  โครงงานประเภทส ารวจขอ้มลู รวบรวมขอ้มลู 
                2.  โครงงานประเภททดลอง 
                3.   โครงงานประเภทการสร้างส่ิงประดิษฐ ์
                4.  โครงงานประเภทการสร้างทฤษฎีหรือการอธิบาย 
ค าช้ีแจง  
                ใหน้กัเรียนน าหมายเลขหนา้ประเภทของโครงงานวิทยาศาสตร์เติมลงหนา้ช่ือโครงงาน
วิทยาศาสตร์ท่ีมีความสมัพนัธก์นั (ขอ้ละ 1 คะแนน) 
                ประเภทโครงงานวทิยาศาสตร์ 
                1.  โครงงานประเภทส ารวจขอ้มลู รวบรวมขอ้มลู 
                2.  โครงงานประเภททดลอง 
                3.  โครงงานประเภทการสร้างส่ิงประดิษฐ ์
                4.  โครงงานประเภทการสร้างทฤษฎีหรือการอธิบาย 
                ช่ือโครงงานวทิยาศาสตร์  
                ........................ก. อตัราการสงัเคราะห์ดว้ยแสงของพืชในคล่ืนแสงท่ีแตกต่างกนั  
                ........................ค. การใชฮ้อร์โมนจากปลาเพศผูเ้พ่ิมมลูค่าของปลาหางนกยงู  
                ........................ง. กงัหนัร้องเพลง  
                ........................จ. การปลกูพืชไร้ดิน  
                ........................ฉ. เคร่ืองตากผา้อตัโนมติั  
                ........................ช. วงชีวิตของดว้งไมไ้ผ ่ 
                ........................ซ. ความหลากหลายของพนัธุป์ลาในแม่น ้ ามลู  

 



 

ชุดฝึกท่ี 2 เร่ิมต้นกับโครงงานวิทยาศาสตร์ 
 

ค าช้ีแจง  

ใหน้กัเรียนอ่านหวัเร่ือง ศึกษาแนวคิด และจุดประสงคก์ารเรียนรู้ เร่ิมตน้กบัโครงงาน

วิทยาศาสตร์ ต่อไปน้ี 

      หัวเร่ือง  

      1. การฝึกตั้งปัญหา 

      2. ปัญหาท่ีเหมาะสมท่ีจะท าโครงงานวิทยาศาสตร์ 

      3. การวิเคราะห์โครงงานวิทยาศาสตร์ 

 

       สาระส าคญั     

       การฝึกตั้งปัญหาส าหรับการท าโครงงาน โดยทัว่ไปมกัจะไดม้าจากการตั้งปัญหาท่ีเกิดจาก

ความสงสยั  ความอยากรู้อยากเห็นเก่ียวกบัเร่ืองต่างๆ ซ่ึงถือไดว้่าเป็นขั้นตอนท่ีมีความส าคญั เพราะ

ถา้เลือกปัญหาไดเ้หมาะสม ก็จะท าใหก้ารด าเนินการท าโครงงานประสบผลส าเร็จดว้ยดี   

       การวิเคราะห์โครงงานวิทยาศาสตร์จากบทคดัยอ่และแผงแสดงโครงงานวิทยาศาสตร์ เป็น

การ ศึกษาบทคดัยอ่  เพื่อใหผู้เ้รียนเกิดแนวคิดน าไปก าหนดปัญหาในการท าโครงงานและ

ด าเนินการต่อไปอยา่งมัน่ใจ        

       จุดประสงค์การเรียนรู้  

      เมื่อศึกษาจบชุดฝึกท่ี 2 แลว้ นกัเรียนสามารถ 

       1. ตั้งปัญหาได ้

       2. ระบุปัญหาท่ีเหมาะสมท่ีจะท าโครงงานวิทยาศาสตร์ได ้

       3. วิเคราะห์โครงงานวิทยาศาสตร์จากบทคดัยอ่และแผงโครงงานท่ีก  าหนดใหไ้ด ้



 

 

       สาระการเรียนรู้ 
  

ปัญหา คือ ส่ิงท่ีเราตอ้งการหาค าตอบ    การคน้พบทางวิทยาศาสตร์เป็นผลมาจากความ
สงสยัอยากรู้อยากเห็นของคนเรานัน่เองโดยเราตอ้งสงัเกตส่ิงต่างๆ ท่ีเราไม่สามารถอธิบายได ้จะท า
ใหเ้กิดความสงสยั  อยากรู้อยากเห็นและเกิดปัญหาท่ีตอ้งการแสวงหาค าตอบข้ึนมา 

 

         ค าช้ีแจง  
  

ใหน้กัเรียนตั้งปัญหาจากหวัขอ้ท่ีก  าหนดให ้ 
       1. ตั้งปัญหาเก่ียวกบั “ปลาร้า” มา 4 ขอ้ (ขอ้ละ 1 คะแนน)  

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

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

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

       2. ตั้งปัญหาเก่ียวกบัส่ิงท่ีพบเห็น / ส่ิงท่ีอ่าน   

                2.1 ภายในบา้น

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

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

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

                2.2 จากหนงัสือท่ีอ่าน  

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

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

 



 

        3. ใหน้กัเรียน  ท า mind  mapping โครงงานในส่ิงท่ีนกัเรียนอยากเรียนรู้หรือมีความสงสยั 

มีความสนใจ  อยากน ามาใชป้ระโยชน ์  มา  2  อยา่ง   

        ตวัอยา่ง  เช่น   ยสีต ์ขม้ินชนั  ตะไคร้หอมว่านหางจระเข ้ ปลา  ขา้ว  เน้ือ   มะละกอ  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 



 

 

สาระการเรียนรู้   

การตั้งปัญหาเป็นส่ิงท่ีส าคญัอยา่งยิง่เพราะหวัขอ้ท่ีไดจ้ากการตั้งปัญหาจะน าไปสู่การท า
โครงงานวิทยาศาสตร์ ในขั้นต่อไป การเลือกปัญหาท่ีเหมาะสมท่ีจะท าโครงงานวิทยาศาสตร์มี
หลกัเกณฑ ์ดงัน้ี 
        1. เป็นปัญหาท่ีสามารถหาค าตอบไดด้ว้ยตนเอง 
        2. เป็นปัญหาท่ีชดัเจนสามารถหาค าตอบดว้ยวิธีการต่างๆ ได ้

ค าช้ีแจง             
        1. ใหน้กัเรียนกาเคร่ืองหมาย (a) หนา้ขอ้ความ ท่ีเห็นว่าเป็นปัญหาท่ีเหมาะสมจะท า
โครงงานวิทยาศาสตร์ 
         2. ใหน้กัเรียนกาเคร่ืองหมาย (r) หนา้ขอ้ความ ท่ีเห็นว่าเป็นปัญหาท่ีไม่เหมาะสมจะท า
โครงงานวิทยาศาสตร์   
        .........................1. ท าไมโลกจึงกลม 
        .........................2. บนทอ้งฟ้ามีดาวก่ีดวง 
        .........................3. ขนาดของใบพืชมีผลต่ออตัราการสงัเคราะห์ดว้ยแสง 
        .........................4. ปลากินพืชเจริญเติบโตเร็วกว่าปลากินสตัว ์
        .........................5. หญิงหรือชายใครเก่งกว่า 
        .........................6. ว่านหางจระเขรั้กษาอาการผมร่วงได ้
        .........................7. น ้าสบัปะรดใชห้มกัเน้ือใหนุ่้มได ้
        .........................8. จุลินทรียย์อ่ยสลายสารในอุณหภูมิสูงไดดี้กว่าอุณหภูมิต  ่า 
        .........................9. ท าไมมอดจึงกินไม ้
        .........................10. ชนิดของน ้ าผลไมมี้ผลต่อการหมกัแอลกอฮอล ์



 

2. ใหน้กัเรียนกาเคร่ืองหมาย (r) ทบัหนา้ขอ้ท่ีเป็นปัญหาท่ีชดัเจน สามารถหาค าตอบโดย 
การชัง่ การตวง การวดั การนบั หรือ ทดสอบได ้ 
              2.1   ก. จุลินทรียอี์เอม็ ใชด้บักล่ินเน่าเหมน็ของน ้ าเสียไดห้รือไม่ 
                            ข. จุลินทรียอี์เอม็มีสูตรว่าอยา่งไร  
                    2.2   ก. ท าไมจึงเค้ียวขา้ว 
                            ข. การเค้ียวขา้วใหล้ะเอียดจะท าใหย้อ่ยง่ายหรือไม่  
                    2.3   ก. แสงแดดท าใหเ้กิดการสงัเคราะห์ดว้ยแสงไดอ้ยา่งไร 
                            ข. แสงสีใดท าใหเ้กิดอตัราการสงัเคราะห์ดว้ยแสงไดดี้ท่ีสุด  
                    2.4   ก  ความช้ืนมีผลต่อการเจริญเติบโตของเช้ือรา 
                            ข  ท าไมบริเวณท่ีมคีวามช้ืนจึงเกิดเช้ือรา 
       3. ใหน้กัเรียนตั้งปัญหาท่ีเหมาะสมท่ีจะท าโครงงานวิทยาศาสตร์เป็นปัญหาท่ีนกัเรียนชอบ
ท่ีสุดหลงั จากตั้งปัญหาแลว้ใหเ้ติมขอ้มลูของแต่ละปัญหา  
       3.1 ปัญหาท่ีพบในทอ้งถ่ิน 
………….............................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………… 
            3.1.1 วสัดุอุปกรณ์ท่ีสามารถหาได ้ 
………….............................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
      3.2  ปัญหาจากความสงสยั/ความสนใจ  
.…………............................................................................................................................................ 
……………………………………………………………………………………………………… 
            3.2.1 วสัดุอุปกรณ์ท่ีสามารถหาได ้คือ 
………….............................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
             3.2.2 แหล่งความรู้ท่ีสามารถหาได ้ คือ 
………….............................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 



 

 

สาระการเรียนรู้  

การวิเคราะห์โครงงานวิทยาศาสตร์จากบทคดัยอ่  เป็นการศึกษาขอ้มลูท่ีปรากฏบนบทคดัยอ่ 
จากนั้นจึงจ  าแนกเน้ือความท่ีรวบรวมไวอ้อกเป็นส่วนยอ่ย ๆ ดงัน้ี  

1. วตัถุประสงคข์องการศึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ในเร่ืองนั้นๆ  
2. วิธีการทดลองและวิธีการเก็บรวบรวมขอ้มลูนั้นๆ  
3. ผลการทดลอง  
4. รูปผลการทดลอง  

         ค าช้ีแจง 

ใหน้กัเรียนศกึษาโครงงานวิทยาศาสตร์จากบทคดัยอ่ท่ีก  าหนดให้ จากนั้นใหน้กัเรียนตอบ
ค าถาม    

        

 

 

 

 



 

  ช่ือโครงงาน  มะเกลือป้องกนัแปลงศตัรูพืช  
        โรงเรียนพยหุะพิทยาคม     อ าเภอ พยหุะคีรี       จงัหวดั นครสวรรค ์ 
 
                  บทคดัย่อ 

 
                โครงงานน้ีเป็นการศึกษาปฏิกิริยาของน ้ ามะเกลือกบัแมลงศตัรูพืชลม้ลุกในตระกลูผกักาด 
โดยเลือกศึกษากบัผกักาดกวางตุง้เขียว โดยแบ่งการทดลองออกเป็น 2 ตอน  
                ตอนที่ 1 ศึกษาความเขม้ขน้ของน ้ ามะเกลือท่ีมีผลต่อการป้องกนัแมลง  ตอนท่ี 2 ศึกษา
ระยะเวลาในการฉีดพ่นน ้ ามะเกลือท่ีมีผลต่อการป้องกนัแมลง ตอนท่ี 1 ศึกษาความเขม้ขน้ของน ้ า
มะเกลือท่ีมีผลต่อแมลง โดยท าการทดลองน าผลมะเกลือสดมาคั้นน ้ า โดยการโขลกผลมะเกลือแลว้
คั้นดว้ยเคร่ืองคั้นละน าไปฉีดพ่นในแปลงผกักวางตุง้มีการควบคุมใหเ้หมือนกนัโดยใชค้วามเขม้ขน้
ของน ้ ามะเกลือต่างกนัแต่ใชป้ริมาณเท่ากนัและเปรียบเทียบผลกบัแปลงผกักวางตุง้ท่ีไม่ไดฉี้ดพ่นน ้ า
มะเกลือซ่ึงรดน ้ าธรรมดาโดยใช้เกณฑ์เปรียบเทียบจากตน้กวางตุ้งท่ีใบมีรูพรุนเน่ืองจากแมลง
รบกวน  

 ตอนที่ 2 ศึกษาระยะเวลาในการฉีดพ่นน ้ ามะเกลือท่ีมีผลต่อการป้องกนัแมลง โดยทดลอง
น าความเข้มข้นท่ีได้ผลจากตอนท่ี 1 มาฉีดพ่นลงบนแปลงผกักวางตุ้งท่ีมีการควบคุมให้
เหมือนกัน  แต่แตกต่างกันท่ีระยะเวลาจ านวนวนัในการฉีดพ่นน ้ ามะเกลือไม่เท่ากัน แล้ว
เปรียบเทียบจ านวนต้นผกักวางตุ้ง  ท่ีใบมีรูพรุนเน่ืองจากแมลงมารบกวน   เป็นเกณฑ์ในการ
เปรียบเทียบผลการทดลองปรากฏว่าแปลงผกักวางตุง้ท่ีฉีดพ่นน ้ ามะเกลือท่ีมีความเขม้ขน้ 50% โดย
ปริมาตรข้ึนไป จะไม่มีแมลงมารบกวนหรือรบกวนในปริมาณน้อยมาก   ซ่ึงต่างจากแปลงผกัท่ีรด
ดว้ยน ้ าธรรมดาอย่างเดียวจะมีแมลงมาเจาะกินใบเป็นปริมาณมาก   ส าหรับผลการทดลองตอนท่ี 
2  ปรากฏว่าระยะเวลาท่ีใชฉี้ดพ่นน ้ ามะเกลือไดผ้ลดีท่ีสุดคือการฉีดพ่น 3 วนั ต่อ 1 คร้ัง  

  

 

 

 



 

       1. การทดลองน้ีก  าหนดวตัถุประสงคไ์วว้่าอยา่งไร 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
       2. ปัญหาของการทดลองน้ี คืออะไร             
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
       3. สมมติฐานของการทดลองน้ี คืออะไร  
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................       
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................    

4. วิธีด  าเนินการทดลอง 
                   4.1  การทดลองไดเ้ลือกอุปกรณ์อะไรเพื่อใชท้ดลองบา้ง 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
                 4.2  การทดลองน้ี ไดแ้บ่งออกเป็นก่ีขั้นตอน และมีขั้นตอนอยา่งไร 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................  
 
 



 

 
      5. ผลการทดลองเป็นอยา่งไร  

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

      6. สรุปผลการทดลองไดว้่าอยา่งไร           
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
       7. โครงงานวิทยาศาสตร์น้ีมีประโยชน์อยา่งไรบา้ง         
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................

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

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

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

 

 

 

 



 

ชุดฝึกท่ี 3 การท าโครงงานวิทยาศาสตร์ 

ค าช้ีแจง  

ใหน้กัเรียนอ่านหวัเร่ือง ศึกษาสาระส าคญัและ จุดประสงคก์ารเรียนรู้วามรู้เบ้ือง ตน้ 
เก่ียวกบัโครงงานวิทยาศาสตร์ ต่อไปน้ี 

        หัวเร่ือง  
        1. การคิดและเลือกหวัเร่ืองหรือปัญหาท่ีจะท าโครงงานวิทยาศาสตร์ 
        2. การวางแผนในการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ และการจดัท าโครงร่าง หรือ เคา้โครงของ
โครงงานวิทยาศาสตร์ 
        3. การลงมือท าโครงงานวิทยาศาสตร์  

      สาระส าคญั       

     

        1.การท าโครงงานวิทยาศาสตร์มีขั้นตอนส าคญั คือ 1) การเลือกหวัเร่ืองหรือปัญหาท่ีจะท า
โครงงานวิทยาศาสตร์ 2)  การวางแผนในการท าโครงงานวทิยาศาสตร์ 3) การลงมือท าโครงงาน
วิทยาศาสตร์ 

       จุดประสงค์การเรียนรู้               
        เมื่อศึกษาจบชุดฝึกท่ี 3  แลว้ นกัเรียนสามารถ 
        1. ตั้งปัญหาในหวัขอ้ท่ีก  าหนดใหไ้ดถ้กูตอ้ง 
        2. ระบุหวัเร่ือง หรือปัญหาท่ีเหมาะท่ีจะท าโครงงานวิทยาศาสตร์ได ้
        3. วางแผนการท าโครงงานวิทยาศาสตร์หรือเขียนเคา้โครงของโครงงานวิทยาศาสตร์จาก
สถานการณ์ท่ีก  าหนดใหไ้ด ้
       4. ลงมือท าโครงงานวิทยาศาสตร์ได ้
        5. สรุปผลการศึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ได ้

 

 



 

 

สาระการเรียนรู้   

  การเลือกหวัเร่ืองท่ีจะท าโครงงานวิทยาศาสตร์ เป็นขั้นตอนท่ีส าคญัท่ีสุด เพราะจะน าไปสู่

การลงมือท าโครงงานวิทยาศาสตร์ต่อไป หัวเร่ืองส่วนใหญ่จะไดม้าจากความสนใจความอยากรู้

อยากเห็นของนักเรียนเอง  ตลอดจนประสบการณ์ต่างๆ ท่ีพบเห็นและเรียน รู้มาก่อน  
 

ค าช้ีแจง 
   

ใหน้กัเรียนตั้งปัญหาในหวัขอ้ท่ีก  าหนดให ้โดยสงัเกตจากส่ิงต่างๆ และประสบการณ์ของ

นกัเรียนเอง จากนั้นใหเ้ขียนช่ือโครงงานวิทยาศาสตร์ ใหส้อดคลอ้งกนั  
 

       1. ปัญหาใกลต้วัของนกัเรียน 

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

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

       โครงงานวิทยาศาสตร์ เร่ือง  

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

       2. ปัญหาทอ้งถ่ิน 

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

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

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

       โครงงานวิทยาศาสตร์ เร่ือง  

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



 

3. ความสนใจส่วนตวั 

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

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

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

โครงงานวิทยาศาสตร์ เร่ือง  

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

        4. ค าบอกเล่า 

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

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

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

       โครงงานวิทยาศาสตร์ เร่ือง  

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

        5. จากหนงัสือท่ีอ่าน 

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

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

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

       โครงงานวิทยาศาสตร์ เร่ือง  

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

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

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

 

 

 

 

 

 



 

 

สาระการเรียนรู้   

การวางแผนในการท าโครงงานวิทยาศาสตร์นั้น จะตอ้งเขียนโครงร่างหรือเคา้โครงของ
โครงงานวิทยาศาสตร์เสนอต่อครูท่ีปรึกษา เพื่อขอความเห็นชอบและค าแนะน าปรึกษา การเขียนเคา้
โครงเป็นการก าหนดแผนงานอยา่งคร่าวๆ ล่วงหนา้ว่าจะด าเนินการอยา่งไรบา้ง เป็นขั้นตอน โดยมี
จุดมุ่งหมายใหส้ามารถด าเนินการไดโ้ดยไม่สบัสน  
               การเขียนเคา้โครงของโครงงานวิทยาศาสตร์นิยมเขียนแตกต่างกนัไป ข้ึนอยูก่บัประเภท
ของโครงงาน โดยทัว่ไปควรประกอบดว้ยหวัขอ้ ต่อไปน้ี  

1. ช่ือโครงงานวิทยาศาสตร์  
2. ช่ือผูท้  าโครงงานวิทยาศาสตร์  
3. ช่ือครูท่ีปรึกษาโครงงานวทิยาศาสตร์  
4. ท่ีมาและความส าคญัของโครงงานวิทยาศาสตร์  
5. วตัถุประสงคข์องการศกึษาคน้ควา้  
6. สมมติฐานของการศกึษาคน้ควา้  
7. ตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้ง  
8. นิยามเชิงปฏิบติัการ  
9. วิธีด  าเนินการ  
10.  ประโยชน์หรือผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ  
11. เอกสารอา้งอิง 

               ในการเขียนเคา้โครงของโครงงานวิทยาศาสตร์คลา้ยคลึงกบัการเขียนรายงานโครงงาน
วิทยาศาสตร์  การเขียนแผนการปฏิบติังาน ส่วนรายงานโครงงานวิทยาศาสตร์เป็นการรายงานส่ิงท่ี
ไดก้ระท าไปแลว้  
 



 

 

กจิกรรม  

        การเขียนเคา้โครงของโครงงานวิทยาศาสตร์  

 

ค าช้ีแจง  

        ใหน้กัเรียนศึกษาสถานการณ์ต่อไปน้ี แลว้วางแผนการท าโครงงานวิทยาศาสตร์หรือเขียน  

เคา้โครงของโครงงานวิทยาศาสตร์ โดยการตอบค าถามจากหวัขอ้ท่ีก  าหนดให ้ 

 

สถานการณ์  

        ลกูเหมน็หรือแนพทาลีนท่ีใชป้้องกนัแมลงสาบ ตามบริเวณมุมอบัหรือตูเ้ส้ือผา้ เน่ืองจากหา

ง่ายใชส้ะดวก แต่มีขอ้เสีย คือ มีกล่ินเหมน็มาก ระคายเคืองต่อโพรงจมกู และมีสารท่ีเป็นอนัตราย

ต่อระบบทางเดินหายใจ มีนกัเรียนคนหน่ึงมีความสงสยัจะท าลกูเหมน็ จากสารธรรมชาติ จะ

ป้องกนัแมลงสาบไดห้รือไม่  

 

        1. ช่ือโครงงานวิทยาศาสตร์ว่าอยา่งไร  

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

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

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

        2.  ท่ีมาและความส าคญัของโครงงานวิทยาศาสตร์คืออะไร  

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

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

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

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

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

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

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



 

 

        4. สมมติฐานของการทดลองน้ี คืออะไร  

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

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

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

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

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

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

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

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

............................................................................................................................................................. 
        5.  ตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้ง  
                    5.1  ตวัแปรตน้ คืออะไร 
.............................................................................................................................................................
                    5.2  ตวัแปรตาม คืออะไร 
.............................................................................................................................................................
                    5.3  ตวัแปรควบคุม ไดแ้ก่อะไรบา้ง 
.............................................................................................................................................................
        6. นิยามเชิงปฏิบติัการ 
.............................................................................................................................................................
              7. การออกแบบการทดลอง 
                  7.1. วสัดุ/อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการทดลองมีอะไรบา้ง  
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
          ………………………………………………………………………………………… 



 

                  7.2 วิธีการทดลอง  
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
      8. ประโยชนข์องโครงงานน้ีมีอะไรบา้ง  
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
    9. ช่ือหนงัสืออา้งอิง ช่ืออะไร ใครเป็นผูเ้ขียน พิมพท่ี์ส านกัพิมพใ์ด พ.ศ.อะไร และส่วนน้ี
อยูห่นา้ท่ีเท่าใด  
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
……………………………………………………………………………………………………… 
 

 

 

 

 

 

……………………… 



 

 

สาระการเรียนรู้   

การลงมือท าโครงงานวิทยาศาสตร์เป็นการปฏิบติัตามแผนด าเนินงานท่ีวางไวล่้วงหน้าซ่ึง

เป็นการปฏิบติัตามขั้นตอนของเคา้โครงของโครงงานวิทยาศาสตร์ท่ีผา่นการเห็นชอบของอาจารยท่ี์

ปรึกษาแลว้ เม่ือด าเนินการท าโครงงานครบถว้นตามขั้นตอน ไดข้้อมูลและวิเคราะห์ขอ้มูลแลว้ 

จะต้องแปลผลและ สรุปผลการศึกษาค้นควา้ว่าได้ผลอย่างไรบ้าง  พร้อมทั้งอภิปรายผลของ

การศึกษาคน้ควา้ไม่ว่าผลนั้นจะตรงตามสมมติฐานท่ีตั้งไวห้รือไม่ก็ตาม  
 

ส่วนที่ส าคญัของการลงมอืท าโครงงานวทิยาศาสตร์  

1. สร้างหรือจดัหาเคร่ืองมือท่ีจะใชใ้นการรวบรวมขอ้มลู  
2. การด าเนินการทดลอง/หรือรวบรวมขอ้มลู  
3. วิเคราะห์ขอ้มลูและแปลความหมายของผลการวิเคราะห์ขอ้มลู  
4. การสรุปผลของการศกึษา  

     ข้อแนะน าในการลงมอืท าโครงงานวทิยาศาสตร์  

1. การทดลองปฏิบติัจริง จะตอ้งเป็นไปตามแผนการด าเนินงานท่ีวางไวล่้วงหนา้  
2. เตรียมวสัดุอุปกรณ์ใหพ้ร้อมก่อนลงมือท า  
3. ควรปฏิบติัการท าโครงงานดว้ยความระมดัระวงัและค านึงถึงความปลอดภยั  
4. ควรปฏิบติัการทดลองซ ้าหลายๆ คร้ัง เพื่อใหไ้ดผ้ลการทดลองท่ีใกลเ้คียงหรือ ตรงกนัจึงจะ

เป็นท่ีน่าเช่ือถือ  
5. ควรท าการทดลองในระยะเวลาท่ีพอเหมาะ ไม่มากหรือนอ้ยจนเกินไป  



 

กิจกรรมที ่1  โครงงานการส ารวจรวบรวมข้อมูล 
  
   ค าช้ีแจง  
 
      1. ใหน้กัเรียนลงมือท าโครงงานวิทยาศาสตร์ จากขอ้มลูท่ีก  าหนดให ้โดยปฏิบติัการจริง 
จากนั้นใหต้อบค าถาม   

โครงงานการส ารวจรวบรวมข้อมูล 
 หัวข้อเร่ือง :  ส ารวจพืชสมุนไพร  

      สถานการณ์ : ปัจจุบนัประชาชนทัว่โลกรวมทั้งประเทศไทยหนัมานิยมใชส้มุนไพร         
ทั้งในแง่เป็นยาและผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร  เคร่ืองส าอางและผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพอ่ืน ๆ  
( นายแพทยว์ิชยั  โชควิวฒัน : 2544)  ซ่ึงในแต่ละทอ้งถ่ิน  มีสมุนไพร ท่ีมีสรรพคุณทางยาและเป็น
อาหารเป็นจ านวนมาก  เราจึงควรส ารวจสมุนไพรในทอ้งถ่ินของเรา  เพื่อการใชป้ระโยชน์จาก
สมุนไพรท่ีมีอยูใ่หถ้กูตอ้ง และคุม้ค่า แทนการใชส้ารเคมีและสารปฏิชีวนะ 
 

     ตอบค าถาม                  การส ารวจและผลการศึกษาโครงงานของเร่ืองน้ี  

                1. โครงงานเร่ือง 

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

                2. วตัถุประสงคข์องการศึกษา (ระบุส่ิงท่ีตอ้งการศึกษาว่าจะท าอะไร ท าอยา่งไร) 

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

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

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

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

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

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

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



 

                3. อุปกรณ์ 

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

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

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

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

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

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

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

                4. วิธีการศึกษา/ส ารวจ (บอกล าดบัขั้นตอนของการศึกษา)  

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

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

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

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

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

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

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

                5. ขอบเขตของการศึกษาคน้ควา้ (ก  าหนดขอบเขตท่ีจะศึกษาโครงงาน เช่น กลุ่มบุคคล 

สถานท่ี ช่วงเวลาท่ีท า โดยก าหนดเป็นขอ้) 

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

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

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

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

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

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

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



 

                6. ขอ้มลูการส ารวจ (ออกแบบตารางบนัทึกผลการส ารวจ) 

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

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

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

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

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

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

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

                7. สรุปผลการศึกษา/ส ารวจ             

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

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

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

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

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

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

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

               8. ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากโครงงานวิทยาศาสตร์ 

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

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

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

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

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

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

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

                                                         ………………………..  

 
 



 

กิจกรรมที่ 2  โครงงานการทดลอง 

      ค าช้ีแจง  
       ใหน้กัเรียนศกึษาการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทการทดลองจากขอ้มลูท่ีก  าหนดให้ 
แลว้ น าไปปฏิบติัการทดลองจริง  โดยใชส้มุนไพรตามตวัอยา่งหรือน าไปประยกุตใ์ชก้บัสมุนไพรท่ี
จดัหาไดใ้นทอ้งถ่ิน  ใหด้  าเนินการและส่งผลงานภายใน 1 สปัดาห์  

หัวเร่ือง     ศึกษาการท าลกูประคบจากสมุนไพร 

 
       ปัญหา         
           1. การน าเอาสมุนไพรต่างๆหลายชนิดทั้งสดและแหง้มาโขลกพอแหลกและน ามาคลุก 
รวมกนั ห่อดว้ยผา้ท าเป็นลกูประคบ บรรเทาอาการปวดขอ้อกัเสบและอาการบวมได ้ 
หรือไม ่ 
          2.  ลกูประคบท่ีท าจากส่วนผสมของสมุนไพรสด หรือลูกประคบท่ีท าจากสมุนไพร
แหง้  อยา่งไหนมีประสิทธิภาพในการบรรเทาอาการปวดไดดี้กว่ากนั  
       อุปกรณ์ 
       1. มีด 
       2. เชือก 
       3. อุปกรณ์ส าหรับใส่คลุก 
       4. ครก  

       ตวัอย่างสูตรการท าลกูประคบจากสมุนไพร  

สมุนไพร  จ านวน  สรรพคุณ  
1. ไพล  
2. ขม้ินชนั  
3. ตะไคร้บา้น  
4. ผวิมะกรูด  
5. การบูร  
6. เกลือ  

250 กรัม  
50 กรัม  

100 กรัม  
50 กรัม  
15 กรัม  
30 กรัม  

แกป้วดเม่ือย ลดการอกัเสบปวดขอ้ต่อและกลา้มเน้ือฟกซ ้า  
ตา้นเช้ือแบคทีเรีย แกโ้รคผวิหนงัลดการอกัเสบท าใหผ้วิสดใส  
ท าความสะอาดผวิหนงัท าใหผ้วิกระชบั แต่งกล่ิน  
กระตุน้การไหลเวียนของเลือด  
ฆ่าเช้ือและท าความสะอาดส่ิงสกปรกเลก็ๆนอ้ยๆบริเวณผวิ 
แต่งกล่ิน ช่วยดูดความร้อนและพาตวัยาซึมผา่นผวิหนงั  

 



 

วธิีท าลกูประคบ  

1. คลุกเกลือกบัการบูรใหเ้ขา้กนั  
2. หัน่สมุนไพรท่ีลา้งสะอาดแลว้เป็นช้ินเลก็ๆ โขลกพอแหลก  
3. น าสมุนไพรท่ีไดจ้ากขอ้ 1 และ 2 มาใส่ผา้ ห่อเป็น 

ลกูประคบ (น ้ าหนกัประมาณ 400 กรัม) รัดดว้ยเชือก 
ใหแ้น่น      ขั้นตอนการประคบ  

1. น าลกูประคบไปน่ึงดว้ยไอน ้ าใหร้้อน อยา่งนอ้ย   
                                                           5 นาที หรือวางบนบริเวณปากหมอ้น ้ าร้อน 

                                                2. ทดสอบความร้อนโดยแตะท่ีแขนหรือหลงัมือ น าไป   
                                        ประคบบริเวณท่ีตอ้งการ บริเวณละประมาณ 30 วินาที  
                                                                                                             ถึง 1 นาที 

 

       วธิีการทดลอง  ใหน้กัเรียนศึกษาปัญหาและวสัดุอุปกรณ์ท่ีก  าหนดใหแ้ลว้ออกแบบ 
การทดลอง และบนัทึกผลตามแนวความคิดของนกัเรียนเอง จากนั้นใหต้อบค าถาม  
       1. ช่ือโครงงานวิทยาศาสตร์ เร่ือง 

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

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

       2. แนวคิดท่ีมาและความส าคญั (ระบุความเป็นมาของเร่ืองท่ีจะท าโครงงาน ว่ามี

ความส าคญัหรือปัญหาอะไร ท าไมถึงอยากท าเร่ืองน้ี) 

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 ข้อแนะน า  

          ไม่ควรประคบบริเวณ

ใบหนา้ หรือ บริเวณผวิหนงั

ท่ีอ่อนบาง 



 

       3. วตัถุประสงคข์องการศึกษา (ระบุส่ิงท่ีตอ้งการศึกษาว่าจะท าอะไร ท าอยา่งไร) 

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

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

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

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

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

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

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

4. สมมติฐาน (เป็นการคาดคะเนค าตอบไวล่้วงหนา้ว่าผลของการศึกษาโครงงาน คืออะไร) 

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

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

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

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

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

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

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

       5. ตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้ง 

       ตวัแปรตน้ (ส่ิงท่ีจดัใหต่้างกนั)  

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

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

       ตวัแปรตาม (ส่ิงท่ีตอ้งการศึกษา)  

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

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

       ตวัแปรควบคุม (ส่ิงท่ีจดัใหเ้หมือนกนั)  

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

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



 

6. นิยามเชิงปฏิบติัการ (ใหร้ายละเอียดความหมายของค าท่ีผูท้  าโครงงานก าหนดข้ึนเพ่ือใชเ้ฉพาะ

การศึกษาและการส่ือความหมายโครงงานโดยก าหนดเป็นค า) 

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

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

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

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

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

       7. ขอบเขตของการศึกษาคน้ควา้ (ก  าหนดขอบเขตท่ีจะศึกษาโครงงาน เช่น กลุ่มบุคคล 

สถานท่ี ช่วงเวลาท่ีท า โดยก าหนดเป็นขอ้) 

วิธีด  าเนินการ  

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

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

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

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

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

       8. อุปกรณ์และสารเคมี แนวการศกึษา  

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

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

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

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

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

       9. ตอนท่ี 1 ขั้นตอนวิธีท า  

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

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

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

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



 

       10. ตอนท่ี 2 วธีิการทดลอง

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

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

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

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

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

.............................................................................................................................................................
       11. ผลการทดลอง (ระบุวิธีการวิเคราะห์ขอ้มลู หรือการจดักระท าขอ้มลู อาจจะเสนอผล
การวิเคราะห์ในรูปแผนภูม ิตารางหรือกราฟก็ได)้ 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
       สรุป อภิปรายผล และเสนอแนะ  

       12. สรุปผล (ระบุขอ้คน้พบจากการศกึษา)        

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

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

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

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

      13. อภิปรายผล (ระบุขอ้คน้พบว่าโครงงานท่ีท านั้นสอดคลอ้งกบัเน้ือหาหรือทฤษฎีท่ีศึกษา) 

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

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

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

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

 



 

 

 

ค าช้ีแจง  

      ใหน้กัเรียนเลือกเร่ืองท่ีจะท าโครงงานวิทยาศาสตร์จากเร่ืองท่ีสนใจ จากนั้นใหว้างแผนการท า
โครงงานวิทยาศาสตร์ และลงมือท าโครงงานวิทยาศาสตร์โดยการปฏิบติัจริง ตามขั้นตอนท่ี
ก  าหนดให ้ 
 

       1. ช่ือโครงงานวิทยาศาสตร์ เร่ือง 

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

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

       2. แนวคิดท่ีมาและความส าคญั (ระบุความเป็นมาของเร่ืองท่ีจะท าโครงงาน ว่ามี

ความส าคญัหรือปัญหาอะไร ท าไมถึงอยากท าเร่ืองน้ี) 

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 



 

       3. วตัถุประสงคข์องการศึกษา (ระบุส่ิงท่ีตอ้งการศึกษาว่าจะท าอะไร ท าอยา่งไร) 

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

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

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

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

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

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

4. สมมติฐาน (เป็นการคาดคะเนค าตอบไวล่้วงหนา้ว่าผลของการศึกษาโครงงาน คืออะไร) 

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

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

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

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

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

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

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

       5. ตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้ง 

          ตวัแปรตน้ (ส่ิงท่ีจดัใหต่้างกนั)  

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

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

          ตวัแปรตาม (ส่ิงท่ีตอ้งการศึกษา)  

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

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

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

          ตวัแปรควบคุม (ส่ิงท่ีจดัใหเ้หมือนกนั)  

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

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



 

6.  นิยามเชิงปฏิบติัการ (ใหร้ายละเอียดความหมายของค าท่ีผูท้  าโครงงานก าหนดข้ึนเพ่ือใช้

เฉพาะการศกึษาและการส่ือความหมายโครงงานโดยก าหนดเป็นค า) 

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

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

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

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

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

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

.............................................................................................................................................................
       7. ขอบเขตของการศึกษาคน้ควา้ (ก  าหนดขอบเขตท่ีจะศึกษาโครงงาน เช่น กลุ่มบุคคล 
สถานท่ี ช่วงเวลาท่ีท า โดยก าหนดเป็นขอ้) 
วิธีด  าเนินการ  
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
       8. อุปกรณ์และสารเคมี แนวการศกึษา  
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 

 



 

 

 
       9. ตอนท่ี 1 ขั้นตอนวิธีท า  
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
       10. ตอนท่ี 2 วิธีการทดลอง 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
       11. ผลการทดลอง (ระบุวิธีการวิเคราะห์ขอ้มลู หรือการจดักระท าขอ้มลู อาจจะเสนอผล
การวิเคราะห์ในรูปแผนภูม ิตารางหรือกราฟก็ได)้ 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
       สรุป อภิปรายผล และเสนอแนะ  

       12. สรุปผล (ระบุขอ้คน้พบจากการศกึษา)        

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

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

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

       13. อภิปรายผล (ระบุขอ้คน้พบว่าโครงงานท่ีท านั้นสอดคลอ้งกบัเน้ือหาหรือทฤษฎีท่ี

ศึกษา) 

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

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



ชุดฝึกที่ 4 การเขียนรายงานโครงงานวทิยาศาสตร์ 

ค าช้ีแจง ใหน้กัเรียนอ่านหวัเร่ือง ศึกษาสาระส าคญั และจุดประสงคก์ารเรียนรู้ การเขียนรายงาน   
โครงงานวิทยาศาสตร์ ต่อไปน้ี 

     หัวเร่ือง  
     1.  การเขียนบทคดัยอ่  
     2.  การเขียนรายงานโครงงานวิทยาศาสตร์ จากรูปแบบรายงานการท าโครงงานวิทยาศาสตร์   
          ท่ีก  าหนดให ้ 

    สาระส าคญั  
               การเขียนบทคดัยอ่ เป็นการเขียนอธิบายถึงท่ีมาและความส าคญัของโครงงานวตัถุประสงค ์
วิธีด  าเนินการ ผลท่ีได ้ตลอดจนขอ้สรุปต่างๆ อยา่งยอ่ ประมาณ 300-500 ค า โดยมีค  าว่า บทคดัยอ่ 
อยูต่รงกลางหนา้กระดาษ และมีเน้ือความเร่ืองท่ีท า 
                การเขียนรายงานเป็นการเขียนรายงานสรุปผลของการศึกษาคน้ควา้ออกมาเป็นเอกสาร
เพื่ออธิบายใหผู้อ่ื้นทราบถึง แนวคิด ปัญหาท่ีศกึษา วิธีด  าเนินการศกึษา และขอ้มลูต่างๆ ท่ีรวบรวม
ได ้ตลอดจนประโยชน์ และขอ้เสนอแนะท่ีไดจ้ากการท าโครงงานวิทยาศาสตร์  

    จุดประสงค์การเรียนรู้  
    เมื่อศึกษาจบชุดฝึกท่ี 4  แลว้นกัเรียนสามารถ 
    1. เขียนบทคดัยอ่ได ้
    2. เขียนรายงานโครงงานวิทยาศาสตร์จากรูปแบบรายงานการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ท่ี
ก  าหนดใหไ้ด ้

 

 

 



 

สาระการเรียนรู้  บทคดัยอ่เป็นการเขียนบอกเน้ือความยอ่ๆ ของการท าโครงงาน      
                                          วิทยาศาสตร์ให ้เหลือไม่เกิน 300-500 ค า ประกอบดว้ย 
              1. วตัถุประสงค ์
              2. วิธีด  าเนินการ  
                   - วิธีการทดลองและวิธีการเก็บรวบรวมขอ้มลูของการทดลอง (เขียนยอ่ๆ) 
              3. สรุปผลการศึกษา 
      ค าช้ีแจง         
      1. ใหน้กัเรียนศกึษาโครงงานวิทยาศาสตร์ท่ีนกัเรียนท า จากนั้น ใหต้อบค าถาม (6 คะแนน) 
                1. ช่ือโครงงาน..................................................................................................................... 
                2. ผูจ้ดัท าโครงงาน 
                   1............................................................................................................................. 
                   2............................................................................................................................. 
                   3............................................................................................................................ 
                3. ระดบัชั้น.......................................................................................................................... 
                4. ท่ีปรึกษา........................................................................................................................... 
                5. โรงเรียน........................................................................................................................... 
                6. ปีการศึกษา ท่ีท า............................................................................................................... 

       2. ใหน้กัเรียนเขียนบทคดัยอ่ จากโครงงานวิทยาศาสตร์ท่ีนกัเรียนท า (4 คะแนน) 
                                                                                      บทคดัย่อ  



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

........  

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

........ 

 

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

........ 

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

........  

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

........ 

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

........  

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

........ 

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

........  

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

........ 

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

........ 

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

........  

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

........ 



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

........  

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

........ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สาระการเรียนรู้  ในการเขียนรายงานโครงงานวิทยาศาสตร์ประกอบดว้ย  

ค าน า  
บทคดัยอ่  
กิตติกรรมประกาศ  
เน้ือเร่ืองในโครงงานวิทยาศาสตร์ประกอบดว้ย  
บทท่ี 1  บทน า 
                                            ท่ีมาและความส าคญั  
                                             วตัถุประสงค ์ 
                           สมมติฐานของการศกึษาคน้ควา้  
                                ตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้ง 
                                ขอบเขตของการศึกษาคน้ควา้ 
                                นิยามศพัท ์
บทท่ี 2  เอกสาร / ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง 
บทท่ี 3  วิธีด  าเนินการ 
                                      อุปกรณ์และวสัดุ  
                      วิธีการศึกษา  
บทท่ี 4   ผลการศึกษาและการอภิปรายผลการศกึษา (ผลการทดลอง) 
บทท่ี 5   สรุปผล อภิปรายผล และขอ้เสนอแนะ 



                            สรุปผลการศึกษา  
                                อภิปรายผล 
                                ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากโครงงาน  
                           ขอ้เสนอแนะ  
เอกสารอา้งอิง  

ค าช้ีแจง        ใหน้กัเรียนเขียนรายงานโครงงานวิทยาศาสตร์จากรูปแบบรายงานการท า
โครงงาน วิทยาศาสตร์ท่ีก  าหนดให ้ 

ปกนอก  

โครงงานวทิยาศาสตร์  

  

          เร่ือง…………………………………………………………………. 

  

  

          โดย…………………………………………………ชั้น…………….. 
            ………. ……………………………………………………………. 
           ……………………………………………………………………… 
           ……………………………………………………………………… 
           ……………………………………………………………………… 
           ……………………………………………………………………… 

โรงเรียน……………….       อ าเภอ……………….  จงัหวดั…………….. 
           รายงานน้ีเป็นส่วนประกอบโครงงานวิชา………………………ระดบัชั้น…... 
ภาคเรียนท่ี…………………………ปีการศกึษา………………………………... 

  



ปกใน 

ช่ือโครงงาน..................................................................................................................................  

                ช่ือผูท้  าโครงงาน

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

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

......  

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

......  

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

...... 

                ระดบัชั้น 

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

                โรงเรียน  .............................................................................................................................

...   

                ท่ีปรึกษา

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

                ปีการศึกษา

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

                                 

                                                                           บทคดัย่อ  

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

........  

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

........ 

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

........ 



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

........  

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

........ 

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

........  

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

........ 

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

........  

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

........ 

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

........ 

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

........  

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

........ 

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

........  

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

........ 

ค าน า  
กติตกิรรมประกาศ  

(การเขียนค าขอบคุณ ท่ีไดช่้วยเหลือใหโ้ครงงานวิทยาศาสตร์ส าเร็จ)  
.............................................................................................................................................................
........ 



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

........ 

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

........  

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

........ 

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

........  

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

........ 

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

........  

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

........ 

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

........ 

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

........  

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

........ 
 

สารบัญ  
เร่ือง                                                                                                                                                     

  หน้า 

ค าน า…………………………………………………………………………..………..…… 

บทคดัยอ่..………………………………………………………………………………..….. 

กิตติกรรมประกาศ…………………………………………………………………..…….… 

เน้ือเร่ืองในโครงงานวิทยาศาสตร์ประกอบดว้ย…………………………………………....… 

บทท่ี 1  บทน า 



             ท่ีมาและความส าคญั………………………………………………………………… 

             วตัถุประสงค…์……………………………………………………………………… 

              สมมติฐานของการศกึษาคน้ควา้……………………………………………….…… 

                ตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้ง………………………………………………………………….. 

                ขอบเขตของการศึกษาคน้ควา้……………………………………………..……….. 

                นิยามศพัท.์.................................................................................................................. 

บทท่ี 2  เอกสาร / ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง………………………………………………………….. 

บทท่ี 3  วิธีด  าเนินการ............................................................................................................... 

      อุปกรณ์และวสัดุ………………………………………………………………....…. 

       วิธีการศกึษา…………………………………………………………………...….... 

บทท่ี 4   ผลการศึกษาและการอภิปรายผลการศกึษา (ผลการทดลอง)...................................... 

บทท่ี 5   สรุปผล อภิปรายผล และขอ้เสนอแนะ....................................................................... 

              สรุปผลการศึกษา…………………………………………………………………… 

                อภิปรายผล…………………………………………………………………………. 

                ขอ้เสนอแนะ……………………………………………………………………….. 

                ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากโครงงาน…………………………………………………….. 

                เอกสารอา้ง.................................................................................................................. 

 

 

 

 

 

 

 



ชุดฝึกที่ 5   การจดันิทรรศการโครงงานวทิยาศาสตร์ 

 

ค าช้ีแจง  

ใหน้กัเรียนอ่านหวัเร่ือง ศึกษาสาระส าคญั และจุดประสงคก์ารเรียนรู้การจดั นิทรรศการ
โครงงานวิทยาศาสตร์ ต่อไปน้ี 

   หัวเร่ือง           1. การจดันิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร์ 
                             2. การท าแผงส าหรับแสดงโครงงานวิทยาศาสตร์ 
                             3. การประเมินโครงงานวิทยาศาสตร์ 
 
   สาระส าคญั    

การจดันิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร์เป็นการรวบรวมผลงานต่างๆ มาแสดงไวใ้นท่ี
เดียวกนั เพื่อแสดงแนวคิดการกระท า หรือผลงานใหผู้ช้มไดศ้ึกษาขอ้มลูต่างๆ เป็นการกระตุน้ให้
ประชาชนทัว่ไปสนใจผลงานหรือสนใจในผลิตภณัฑท่ี์น าออกจ าหน่าย การจดันิทรรศการเป็นการ
รวบรวมผลงานท่ีแสดงแนวคิดท่ีเป็นรูปแบบท่ีสามารถจบัตอ้ง ดูได ้สมัผสัได ้ 
 การประเมินโครงงานวิทยาศาสตร์เป็นส่ิงท่ีมีความส าคญัและมีความจ าเป็นอยา่งหน่ึงท่ีอาจารยท่ี์
ปรึกษาจะตอ้งท าข้ึนเพ่ือใหน้กัเรียนท่ีท าโครงงานวิทยาศาสตร์ไดท้ราบผลการจดัท าโครงงาน
วิทยาศาสตร์ของตนเองว่าอยูใ่นระดบัใด ควรปรับปรุงแกไ้ขอยา่งไรบา้ง 

 จุดประสงค์การเรียนรู้  
 

เมื่อนกัเรียนศกึษาจบชุดฝึกท่ี 5 แลว้ นกัเรียนสามารถ 
                1. อธิบายความหมายและความส าคญัของการจดันิทรรศการโครงงาน 

       วิทยาศาสตร์ได ้
                2. อธิบายขอ้ปฏิบติัในการจดันิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร์ได ้
                3. จดัท าแผงส าหรับแสดงโครงงานวิทยาศาสตร์ได ้
                4. อธิบายส่วนประกอบของหวัขอ้ต่างๆ บนแผงโครงงานวิทยาศาสตร์ได ้
                5. ประเมินผลโครงงานวิทยาศาสตร์ของตนเองและของเพื่อนได ้

 

 



 

 

 

 

 

 

 

   สาระการเรียนรู้   การจดันิทรรศการแสดงโครงงานวิทยาศาสตร์ ควรค านึงถึงส่ิงต่างๆ ดงัต่อไปน้ี  

1. ความปลอดภยั  
2. ความเหมาะสมของเน้ือหาท่ีจดัแสดง  
3. การเขียนอธิบาย ควรใชข้อ้ความท่ีกะทดัรัด ชดัเจน เขา้ใจง่าย  
4. ใชสี้ท่ีสดใส เพื่อดึงดูดผูช้ม  
5. ใชต้ารางและรูปภาพประกอบโดยจดัวางใหเ้หมาะสม  
6. กรณีท่ีเป็นส่ิงประดิษฐ ์ควรอยูใ่นสภาพท่ีท างานไดอ้ยา่งสมบูรณ์  

    ค าช้ีแจง     ใหน้กัเรียนตอบค าถามต่อไปน้ี (ขอ้ละ 2 คะแนน) 



1. การจดันิทรรศการ หมายถึงอะไร  

……………………………………………………………………………..............………………
……. 
………………………………………………………………………………………………………
…… 
………………………………………………………………………………………………………
…… 
………………………………………………………………………………………………………
…… 
………………………………………………………………………………………………………
…… 
               2. การจดันิทรรศการมีประโยชน์อยา่งไรบา้ง 
………………………………………………………………………………………..............……
……. 
………………………………………………………………………………………………………
…… 
………………………………………………………………………………………………………
…… 
………………………………………………………………………………………………………
…… 
………………………………………………………………………………………………………
…… 
                3. การจดันิทรรศการโครงงานนั้น ควรค านึงถึงส่ิงใดบา้ง 
……………………………………………………………………………….............………………
…. 
………………………………………………………………………………………………………
…… 
………………………………………………………………………………………………………
…… 



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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

เนือ้หาสาระ  

 

       การท าแผงส าหรับแสดงโครงงานวิทยาศาสตร์ใหใ้ชไ้มอ้ดัมีขนาดดงัรูป  
ติดบานพบัมีห่วงรับและขอสบัท ามุมฉากกบัตวัแผน่กลาง    ในการเขียนแผง ควรปฏิบติัดงัน้ี  



       1. ตอ้งประกอบดว้ย ช่ือโครงงาน ช่ือผูจ้ดัท าโครงงาน ช่ือท่ีปรึกษา ค  าอธิบายยอ่ยๆ 
ถึงเหตุจูงใจในการท าโครงงาน ความส าคญัของโครงงาน วิธีด  าเนินการเลือกเฉพาะขั้นตอนท่ี
ส าคญั   
ผลท่ีไดจ้ากการทดลอง อาจแสดงเป็นตาราง กราฟ หรือรูปภาพก็ได ้    ประโยชน์ของโครงงาน 
สรุปผล เอกสารอา้อิง 
       2. จดัเน้ือท่ีใหเ้หมาะสม ไม่แน่นจนเกินไปหรือนอ้ยจนเกินไป  
       3. ค าอธิบายกะทดัรัด ชดัเจน เขา้ใจง่าย  
       4. ใชสี้สนัสดใส  เนน้จุดส าคญั ดึงดูดความสนใจ 
      5. อุปกรณ์ประเภทประดิษฐค์วรอยูใ่นสภาพท่ีท างานไดอ้ยา่งสมบูรณ์  

    ค าช้ีแจง   ใหน้กัเรียนน าหวัขอ้โครงงานวิทยาศาสตร์ท่ีอยูห่ลงัพยญัชนะ มาเติมลงหลงั

หมายเลข บนแผงโครงงานวิทยาศาสตร์ตามล าดบัขั้นตอนการจดัท าแผงโครงงาน วิทยาศาสตร์ (ขอ้

ละ 1 คะแนน) 

 

                ก.วตัถุประสงค ์
                ข.บทคดัยอ่ 
                ค.ท่ีปรึกษา 
                ง.ผูจ้ดัท า 
                จ.ท่ีมาและความส าคญั 
                ฉ.สรุปผล 
                ช.ช่ือเร่ือง 



                ซ.ขอ้เสนอแนะ 
                ฌ.สมมติฐาน 
                ญ.ผลของการศึกษาคน้ควา้ 
                ฎ.ประโยชน ์
                ฏ. โรงเรียน 
                ฐ.ตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้ง 
                ฑ.วิธีด  าเนินการศึกษาคน้ควา้  

 

 

 

 

 

 

 

สาระการเรียนรู้   การประเมินโครงงานวิทยาศาสตร์เป็นส่ิงท่ีมีความส าคญัและมีความจ าเป็นอยา่ง
หน่ึงท่ีครู 



ท่ีปรึกษาจะตอ้งท าข้ึนเพ่ือใหน้กัเรียนท่ีท าโครงงานวิทยาศาสตร์ไดท้ราบผลการจดัท าโครงงาน
วิทยาศาสตร์ของตนเองว่าอยูใ่นระดบัใด ควรปรับปรุงแกไ้ขอยา่งไรบา้ง  

    ค าช้ีแจง  ใหน้กัเรียนฝึกประเมนิ โครงงานวิทยาศาสตร์ของเพื่อนมา 1โครงงานพจิารณาให้
คะแนนตามความเหมาะสม  ตามหวัขอ้ต่อไปน้ี 

แบบประเมนิโครงงานวทิยาศาสตร์  
เร่ือง.....................................................................................  

สมาชิกในกลุ่ม     ........................................................................ชั้น.............  
........................................................................ชั้น.............  
........................................................................ชั้น.............  

ประเด็นทีป่ระเมนิ  การให้คะแนน หมายเหตุ  

0  1  2  3  

1. ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ 
2. การก าหนดปัญหาและตั้ง
สมมุติฐาน  
3. ขอ้มลูและขอ้เท็จจริง
ประกอบการท าโครงงาน  
4. การออกแบบการทดลอง  
5. อุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีใช้
ทดลอง  
6. การด าเนินการทดลอง  
7. การบนัทึกขอ้มลู  
8. การจดักระท าขอ้มลู  
9. การแปลความหมายของ
ขอ้มลูและการสรุปผล 
    ของขอ้มลู  
10. การเขียนรายงาน  

          



                     ลงช่ือ.........................................ผูป้ระเมิน 
                (................................................) 

เกณฑก์ารประเมิน  

                        ระดบัคุณภาพ                         คะแนน  

                        มีความเหมาะสมดีมาก              4                 

                        มีความเหมาะสมดี                     3 

                        มีความเหมาะสมพอใช ้             2                          

                        ควรปรับปรุง                               1      

เกณฑผ์า่น   รายกิจกรรม  2  คะแนนข้ึนไป  คะแนนรวม  30  คะแนนข้ึนไป 

 

   

 

      

 
 

 

 

 

 

ชุดฝึกที่ 6 การเผยแพร่โครงงานวทิยาศาสตร์ 



ค าช้ีแจง ใหน้กัเรียนอ่านหวัเร่ือง ศึกษาสาระส าคญัและจุดประสงคก์ารเรียนรู้การเผยแพร่  
โครงงานวิทยาศาสตร์ ต่อไปน้ี  
                 
     หัวเร่ือง  การเผยแพร่โครงงานวิทยาศาสตร์  

      สาระส าคญั    การเผยแพร่โครงงานวิทยาศาสตร์เป็นการประชาสมัพนัธผ์ลงานใหเ้ป็นท่ีรู้จกั
กวา้งขวางยิง่ข้ึน โดยใชว้ารสารวิชาการ องคก์รชุมชน ส่ือมวลชน หรือผูท้  าโครงงาน จดัท าข้ึนเอง  

     จุดประสงค์การเรียนรู้  
     เมื่อศึกษาจบชุดฝึกท่ี 6 แลว้ นกัเรียนสามารถ 

1. เสนอแนะวิธีเผยแพร่โครงงานวิทยาศาสตร์ได ้ 
2. ระบุถึงผูท่ี้ไดรั้บความรู้จากการเผยแพร่โครงงานวิทยาศาสตร์ได ้ 
3. อธิบายผลท่ีไดรั้บจากการเผยแพร่โครงงานวิทยาศาสตร์ได ้ 

 

 

 

 

 



 

ค าช้ีแจง ใหน้กัเรียนน าความรู้จากโครงงานวิทยาศาสตร์ท่ีไดจ้ดัท าข้ึนไปเผยแพร่กบับุคคลต่าง  
สาขาอาชีพและชุมชนในทอ้งถ่ินของนกัเรียนเอง โดยบนัทึกวิธีการเผยแพร่ลงในแบบ  
บนัทึกการเผยแพร่ ดงัน้ี  (10 คะแนน) 
                 

ช่ือโครงงานที่นกัเรียน  
น าไปเผยแพร่  

ผู้ที่ได้รับความรู้  วธิีการเผยแพร่  ประโยชน์ทีไ่ด้รับ  
จากการเผยแพร่  

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

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

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

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

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

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

1.................................. 
2................................ 
3.................................. 
4.................................. 
5..................................  
(พิจารณาจาก  
ผลงานนกัเรียน) 

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

ข้อเสนอแนะ  

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

........ 

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

........  



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

........ 

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

........ 

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

........  

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

........ 

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

........  

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

........ 

   

 

                        
 

 

 

 

 

 

 



 

เฉลยชุดฝึกที่ 1 ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัโครงงานวทิยาศาสตร์  
  

 

สาระการเรียนรู้  
                โครงงาน เป็นการศกึษาคน้ควา้ตามความสนใจ ตามความถนดั และตามความสามารถ
ของผูเ้รียนเอง ภายใตก้ระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อให้ไดม้าซ่ึงค าตอบหรือผลงานซ่ึงมีความ
สมบูรณ์ในตวั โดยผูเ้รียนเป็นผูว้างแผนการศกึษาคน้ควา้และด าเนินการดว้ยตนเอง เพื่อใหผู้เ้รียน
เกิดการเรียนรู้ มีเจตคติท่ีดีต่อกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ครูเป็นเพียงผูใ้หค้  าปรึกษา (Adviser) 
เท่านั้น 
                ค าช้ีแจง ใหน้กัเรียนตอบค าถามต่อไปน้ี  
                1. โครงงานวิทยาศาสตร์ หมายถึงอะไร (2 คะแนน) 
(เป็นการศึกษาค้นคว้าตามความสนใจ ตามความถนัด และตามความสามารถของผู้เรียนเอง ภายใต้
กระบวนการทางวทิยาศาสตร์ เพือ่ให้ได้มาซ่ึงค าตอบหรือผลงานซ่ึงมคีวามสมบูรณ์ในตวั โดย
ผู้เรียนเป็นผู้วางแผนการศึกษาค้นคว้าและด าเนินการด้วยตนเอง เพือ่ให้ผู้เรียนเกดิการเรียนรู้ มเีจต
คตทิี่ดีต่อกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ ครูเป็นเพยีงผู้ให้ค าปรึกษา (Adviser) เท่านั้น) 

                2. การเรียนโครงงานวิทยาศาสตร์ มีประโยชน์อยา่งไรบา้ง  (4 คะแนน) 



                  2.1 ได้ใช้ความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัตโิครงงานตามความสามารถ ความสนใจ  
                         และความถนดัของตนเอง  
                   2.2 ได้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ หาข้อมูลจากแหล่งความรู้ต่าง ๆ ด้วยตนเอง  
                   2.3 ได้แสดงออกซ่ึงความคดิริเร่ิมสร้างสรรค์  
                   2.4 ท าให้มเีจตคตทิี่ดีต่อการปฏิบัตงิาน และเหน็คุณค่าของการใช้กระบวนการ  
                          แก้ปัญหา  
                   2.5 ได้ผลติผลงานที่เป็นของผู้เรียนเอง และน าไปใช้ประโยชน์ได้  

                3. ประเภทของโครงงานแบ่งตามลกัษณะของการด าเนินงานมก่ีีประเภท อะไรบา้ง (2 
คะแนน) 
                   1.  โครงงานประเภทส ารวจข้อมูล รวบรวมข้อมูล 
                   2.  โครงงานประเภททดลอง                                                              
                   3.   โครงงานประเภทการสร้างส่ิงประดษิฐ์                                                           
                   4.  โครงงานประเภทการสร้างทฤษฎีหรือการอธิบาย 

                4. นกัเรียนคิดว่าการท าโครงงานมีประโยชน์ต่อตนเองอยา่งไร ใหเ้ขียนบรรยายเป็นความ
เรียง ( 2 คะแนน) 
(แนวตอบ – การท าโครงงานท าใหเ้กิดการน าความรู้และประสบการณ์จากการเรียนรู้ จากต ารา 
เอกสารและแหล่งเรียนรู้ต่างๆมาผลิตเป็นผลงานหรือช้ินงานของตนเอง สามารถน าไปใชป้ระโยชน์
ได ้ท าใหเ้กิดความคิดริเร่ิม สร้างสรรค ์ คิดวจิารณญาณ  เกิดความรู้ท่ีย ัง่ยนื ความภาคภูมิใจใน
ความส าเร็จของงาน ) 

  



 

                สาระการเรียนรู้  
                โครงงานวิทยาศาสตร์แบ่งออกเป็น 4 ประเภท 
                1.  โครงงานประเภทส ารวจขอ้มลู รวบรวมขอ้มลู 
                2.  โครงงานประเภททดลอง 
                3.   โครงงานประเภทการสร้างส่ิงประดิษฐ ์
                4.  โครงงานประเภทการสร้างทฤษฎีหรือการอธิบาย 
                ค าช้ีแจง  
                ใหน้กัเรียนน าหมายเลขหนา้ประเภทของโครงงานวิทยาศาสตร์เติมลงหนา้ช่ือโครงงาน
วิทยาศาสตร์ท่ีมีความสมัพนัธก์นั (ขอ้ละ 1 คะแนน) 
                ประเภทโครงงานวทิยาศาสตร์ 
                1.  โครงงานประเภทส ารวจขอ้มลู รวบรวมขอ้มลู 
                2.  โครงงานประเภททดลอง 
                3.  โครงงานประเภทการสร้างส่ิงประดิษฐ ์
                4.  โครงงานประเภทการสร้างทฤษฎีหรือการอธิบาย 
                ช่ือโครงงานวทิยาศาสตร์  
                ...........4.............ก. อตัราการสงัเคราะห์ดว้ยแสงของพืชในคล่ืนแสงท่ีแตกต่างกนั  
                ...........1.............ข. ความนิยมในการปลกูหญา้อุบลพลสัพาลัม่  ของเกษตร อ.วารินช าราบ  
                ...........2.............ค. การใชฮ้อร์โมนจากปลาเพศผูเ้พ่ิมมลูค่าของปลาหางนกยงู  
                ...........3.............ง. กงัหนัร้องเพลง  



                ...........2.............จ. การปลกูพืชไร้ดิน  
                ...........3.............ฉ. เคร่ืองตากผา้อตัโนมติั  
                ...........4.............ช. วงชีวิตของดว้งไมไ้ผ ่ 
                ...........1.............ซ. ความหลากหลายของพนัธุป์ลาในแม่น ้ ามลู  
                ...........1.............ฌ. ถ่ินก าเนิดของกุง้เดินขบวน  
                ...........4.............ญ. การผสมขา้มพนัธุป์ลา เพื่อพฒันาสายพนัธุใ์หม่ระหว่างปลาเทโพและ
ปลายาง เป็นปลาเขียวมรกต 
เฉลยชุดฝึกท่ี 2 เร่ิมตน้กบัโครงงานวิทยาศาสตร์  
  

 

       สาระการเรียนรู้ ปัญหา คือ ส่ิงท่ีเราตอ้งการหาค าตอบ    การคน้พบทางวิทยาศาสตร์เป็นผลมา
จากความสงสยัอยากรู้อยากเห็นของคนเรานัน่เอง 
โดยเราตอ้งสงัเกตส่ิงต่างๆ ท่ีเราไม่สามารถอธิบายได ้จะท าใหเ้กิดความสงสยั  อยากรู้อยากเห็นและ
เกิดปัญหาท่ีตอ้งการแสวงหาค าตอบข้ึนมา  
       ค าช้ีแจง  ใหน้กัเรียนตั้งปัญหาจากหวัขอ้ท่ีก  าหนดให ้ 

       1. ตั้งปัญหาเก่ียวกบั “ปลาร้า” มา 4 ขอ้ (ขอ้ละ 1 คะแนน)  

                 1.1 แรงดนัอากาศเก่ียวขอ้งกบัการหมกัปลาร้าหรือไม ่
                 1.2 ปลาร้าท ามาจากอะไรไดบ้า้ง 



                 1.3 วิธีการท าปลาร้ามีขั้นตอนอยา่งไร 
                 1.4 ปัจจยัท่ีมีผลท าใหร้สชาติของปลาร้าอร่อยมีอะไรบา้ง 
                 1.5 ปัจจยัท่ีมีผลท าใหป้ลาร้าเน่าเสียมีอะไรบา้ง 
                 1.6 ภาชนะท่ีใชบ้รรจุมีผลต่อคุณภาพปลาร้าหรือไม่ 

 
       2. ตั้งปัญหาเก่ียวกบัส่ิงท่ีพบเห็น / ส่ิงท่ีอ่าน  (ขอ้ละ 3 คะแนน) 
                2.1 ภายในบา้น (ขอ้ละ 1 คะแนน) 
                                                           (ตรวจผลงานนกัเรียน)  
.............................................................................................................................................................
........  
.............................................................................................................................................................
........  
.............................................................................................................................................................
........ 
                2.2 จากหนงัสือท่ีอ่าน (ขอ้ละ 1 คะแนน) 
                                                           (ตรวจผลงานนกัเรียน)  
....................................................................................... 
.............................................................................................................................................................
........  
.............................................................................................................................................................
........ 
      



 

  

       สาระการเรียนรู้  การตั้งปัญหาเป็นส่ิงท่ีส าคญัอยา่งยิง่เพราะหวัขอ้ท่ีไดจ้ากการตั้งปัญหาจะ
น าไปสู่การท าโครงงานวิทยาศาสตร์ ในขั้นต่อไป  
การเลือกปัญหาท่ีเหมาะสมท่ีจะท าโครงงานวิทยาศาสตร์มหีลกัเกณฑ ์ดงัน้ี 
       1. เป็นปัญหาท่ีสามารถหาค าตอบไดด้ว้ยตนเอง 
       2. เป็นปัญหาท่ีชดัเจนสามารถหาค าตอบดว้ยวิธีการต่างๆ ได ้
       ค าช้ีแจง             
       1. ใหน้กัเรียนกาเคร่ืองหมาย (a) หนา้ขอ้ความ ท่ีเห็นวา่เป็นปัญหาท่ีเหมาะสมจะท าโครงงาน
วิทยาศาสตร 
์์       2. ใหน้กัเรียนกาเคร่ืองหมาย (r) หนา้ขอ้ความ ท่ีเห็นว่าเป็นปัญหาท่ีไม่เหมาะสมจะท า
โครงงานวิทยาศาสตร์ (ขอ้ละ 1 คะแนน) 
       .........................1. ท าไมโลกจึงกลม 
       .........................2. บนทอ้งฟ้ามีดาวก่ีดวง 
       .........................3. ขนาดของใบพืชมีผลต่ออตัราการสงัเคราะห์ดว้ยแสง 
       .........................4. ปลากินพืชเจริญเติบโตเร็วกว่าปลากินสตัว ์
       .........................5. หญิงหรือชายใครเก่งกว่า 
       .........................6. ว่านหางจระเขรั้กษาอาการผมร่วงได ้
       .........................7. น ้าสบัปะรดใชห้มกัเน้ือใหนุ่้มได ้



       .........................8. จุลินทรียย์อ่ยสลายสารในอุณหภูมิสูงไดดี้กว่าอุณหภูมิต  ่า 
       .........................9. ท าไมมอดจึงกินไม ้
       .........................10. ชนิดของน ้ าผลไมมี้ผลต่อการหมกัแอลกอฮอล ์

       2. ใหน้กัเรียนกาเคร่ืองหมาย (r) ทบัหนา้ขอ้ท่ีเป็นปัญหาท่ีชดัเจน สามารถหาค าตอบโดย การชัง่ 
การตวง การวดั การนบั หรือ ทดสอบได ้(ขอ้ละ 1 คะแนน) 
       2.1   ก. จุลินทรียอี์เอม็ ใชด้บักล่ินเน่าเหมน็ของน ้ าเสียไดห้รือไม่ 
               ข. จุลินทรียอี์เอม็มีสูตรว่าอยา่งไร  
       2.2   ก. ท าไมจึงเค้ียวขา้ว 
               ข. การเค้ียวขา้วใหล้ะเอียดจะท าใหย้อ่ยง่ายหรือไม่  
       2.3   ก. แสงแดดท าใหเ้กิดการสงัเคราะห์ดว้ยแสงไดอ้ยา่งไร 
               ข. แสงสีใดท าใหเ้กิดอตัราการสงัเคราะห์ดว้ยแสงไดดี้ท่ีสุด  
       2.4   ก  ความช้ืนมีผลต่อการเจริญเติบโตของเช้ือรา 
               ข  ท าไมบริเวณท่ีมีความช้ืนจึงเกิดเช้ือรา 
                 
      3. ใหน้กัเรียนตั้งปัญหาท่ีเหมาะสมท่ีจะท าโครงงานวิทยาศาสตร่ี์เป็นปัญหาท่ีนกัเรียนชอบท่ีสุด
หลงั จากตั้งปัญหาแลว้ใหเ้ติมขอ้มลูของแต่ละปัญหา  
(ขอ้ละ 2  คะแนน) 
       3.1 ปัญหาท่ีพบในทอ้งถ่ิน 
………….............................................................................................................................................
...... 
………………………………………………………………………………………………………
…… 
………………………………………………………………………………………………………
……. 
              3.1.1 วสัดุอุปกรณ์ท่ีสามารถหาได ้
คือ…………………………………………………………… 
………….............................................................................................................................................
...... 
………………………………………………………………………………………………………



…… 
………………………………………………………………………………………………………
……. 
       3.2  ปัญหาจากความสงสยั/ความสนใจ 
……………………………………………………………… 
.…………............................................................................................................................................
....... 
………………………………………………………………………………………………………
…… 
………………………………………………………………………………………………………
……. 
              3.2.1 วสัดุอุปกรณ์ท่ีสามารถหาได ้คือ 
………….............................................................................................................................................
...... 
………………………………………………………………………………………………………
…… 
………………………………………………………………………………………………………
……. 
              3.2.2 แหล่งความรู้ท่ีสามารถหาได ้ คือ 
………….............................................................................................................................................
...... 
………………………………………………………………………………………………………
…… 
………………………………………………………………………………………………………
……. 



 

     สาระการเรียนรู้ การวิเคราะห์โครงงานวิทยาศาสตร์จากบทคดัยอ่  เป็นการศึกษาขอ้มลูท่ีปรากฏ
บนบทคดัยอ่ จากนั้นจึงจ  าแนกเน้ือความท่ีรวบรวม 
ไวอ้อกเป็นส่วนยอ่ย ๆ ดงัน้ี  

1. วตัถุประสงคข์องการศึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ในเร่ืองนั้นๆ  
2. วิธีการทดลองและวิธีการเก็บรวบรวมขอ้มลูนั้นๆ  
3. ผลการทดลอง  
4. รุปผลการทดลอง  

     ค าช้ีแจงใหน้กัเรียนศึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์จากบทคดัยอ่ท่ีก  าหนดให ้จากนั้นใหน้กัเรียน
ตอบค าถาม  (  ขอ้ละ 2  คะแนน) 
      ช่ือโครงงาน  มะเกลือป้องกนัแปลงศตัรูพืช  
      โรงเรียนพยหุะพิทยาคม  
      อ าเภอ พยหุะคีรี  
      จงัหวดั นครสวรรค ์ 
      บทคดัยอ่ 
                โครงงานน้ีเป็นการศึกษาปฏิกิริยาของน ้ ามะเกลือกบัแมลงศตัรูพืชลม้ลุกในตระกลูผกักาด 
โดยเลือกศึกษากบัผกักาดกวางตุง้เขียว โดยแบ่ง 
การทดลองออกเป็น 2 ตอน  



                ตอนท่ี 1 ศึกษาความเขม้ขน้ของน ้ ามะเกลือท่ีมีผลต่อการป้องกนัแมลง  ตอนท่ี 2 ศึกษา
ระยะเวลาในการฉีดพ่นน ้ ามะเกลือ 
ท่ีมีผลต่อการป้องกนัแมลง ตอนท่ี 1 ศึกษาความเขม้ขน้ของน ้ ามะเกลือท่ีมีผลต่อแมลง โดยท าการ
ทดลองน าผลมะเกลือสดมาคั้นน ้ า โดยการโขลกผล 
มะเกลือแลว้คั้นดว้ยเคร่ืองคั้นละน าไปฉีดพ่นในแปลงผกักวางตุง่ี้มีการควบคุมใหเ้หมือนกนัดยใช้
ความเขม้ขน้ของน ้ ามะเกลือต่างกนัแต่ใชป้ริมาณเท่ากนั 
และเปรียบเทียบผลกบัแปลงผกักวางตุง้ท่ีไม่ไดฉี้ดพ่นน ้ ามะเกลือซ่ึงรดน ้ าธรรมดาโดยใชเ้กณฑ์
เปรียบเทียบจากตน้กวางตุง้ท่ีใบมีรูพรุนเน่ืองจากแมลงรบกวน  
                ตอนท่ี 2 ศึกษาระยะเวลาในการฉีดพ่นน ้ ามะเกลือท่ีมีผลต่อการป้องกนัแมลง โดยทดลอง
น าความเขม้ขน้ท่ีไดผ้ลจากตอนท่ี 1 มาฉีดพ่นลงบนแปลง 
ผกักวางตุง้ท่ีมีการควบคุมใหเ้หมือนกนั  แต่แตกต่างกนัท่ีระยะเวลาจ านวนวนัในการฉีดพ่นน ้ า
มะเกลือไม่เท่ากนั แลว้เปรียบเทียบจ านวนตน้ผกักวางตุง้  ท่ีใบมีรูพรุน 
เน่ืองจากแมลงมารบกวน  เป็นเกณฑใ์นการเปรียบเทียบผลการทดลองปรากฏว่าแปลงผกักวางตุง้ท่ี
ฉีดพ่นน ้ ามะเกลือท่ีมีความเขม้ขน้ 50% โดยปริมาตรข้ึนไป  
จะไม่มีแมลงมารบกวนหรือรบกวนในปริมาณนอ้ยมาก  ซ่ึงต่างจากแปลงผกัท่ีรดดว้ยน ้ าธรรมดา
อยา่งเดียวจะมีแมลง 
มาเจาะกินใบเป็นปริมาณมาก   ส าหรับผลการทดลองตอนท่ี 2  ปรากฏว่าระยะเวลาท่ีใชฉี้ดพ่นน ้ า
มะเกลือไดผ้ลดีท่ีสุดคือการฉีดพน่ 3 วนั ต่อ 1 คร้ัง  
      1. การทดลองน้ีก  าหนดวตัถุประสงคไ์วว้่าอยา่งไร 
                (ศึกษาปฏิกิริยาของน ้ ามะเกลือกบัแมลงศตัรูพืชลม้ลุกในตระกลูผกักาด) 

           2. ปัญหาของการทดลองน้ี คืออะไร             
                (1) ศึกษาความเขม้ขน้ของน ้ ามะเกลือท่ีมีผลต่อการป้องกนัแมลง 
                (2) ศึกษาระยะเวลาในการฉีดพ่นน ้ ามะเกลือท่ีมีผลต่อการป้องกนัแมลง) 

      3. สมมติฐานของการทดลองน้ี คืออะไร  
                (1) ศึกษาความเขม้ขน้ของน ้ ามะเกลือท่ีมีผลต่อการป้องกนัแมลง 
                (2) ศึกษาระยะเวลาในการฉีดพ่นน ้ ามะเกลือท่ีมีผลต่อการป้องกนัแมลง) 

      4. วิธีด  าเนินการทดลอง 
            4.1การทดลองไดเ้ลือกอุปกรณ์อะไรเพื่อใชท้ดลองบา้ง 



                - เคร่ืองฉีดพน่ 
                - น ้ามะเกลือ 
                - ผกักาดกวางตุง้ 
                - แมลงศตัรูพืช) 

            4.2 การทดลองน้ี ไดแ้บ่งออกเป็นก่ีขั้นตอน และมีขั้นตอนอยา่งไร 
               แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดงัน้ี 
               (1) ศึกษาความเขม้ขน้ของน ้ ามะเกลือท่ีมีผลต่อการป้องกนัแมลง 
               (2) ศึกษาระยะเวลาในการฉีดพ่นน ้ ามะเกลือท่ีมีผลต่อการป้องกนัแมลง) 

      5. ผลการทดลองเป็นอยา่งไร  
               ผลการทดลองปรากฏว่า 
               1. แปลงผกักวางตุง้ท่ีฉีดพ่นน ้ ามะเกลือท่ีมีความเขม้ขน้ 50% โดยปริมาตรข้ึนไปจะไม่มี
แมลงมารบกวนหรือรบกวนในปริมาณนอ้ยมาก 
               2. ระยะเวลาท่ีใชฉี้ดพ่นน ้ ามะเกลือไดผ้ลดีท่ีสุดคือการฉีดพ่น 3 วนั ต่อ 1 คร้ัง) 

      6. สรุปผลการทดลองไดว้่าอยา่งไร           
               การศึกษาวิธีการท ามะเกลือป้องกนัแมลงศตัรูพืชจะไดผ้ลดงัน้ี 
               1.  แปลงผกักวางตุง้ท่ีฉีดพ่นน ้ ามะเกลือท่ีมีความเขม้ขน้ 50% โดยปริมาตรข้ึนไปจะไม่มี
แมลงมารบกวนหรือรบกวนในปริมาณนอ้ยมาก 
               2. ระยะเวลาท่ีใชฉี้ดพ่นน ้ ามะเกลือไดผ้ลดีท่ีสุดคือการฉีดพ่น 3 วนั ต่อ 1 คร้ัง) 

      7. โครงงานวิทยาศาสตร์น้ีมีประโยชน์อยา่งไรบา้ง         
               1. ลดปัญหาแมลงศตัรูพืช 
               2. ลดปัญหาการใชส้ารเคม ี
               3. ใชป้ระโยชน์จากสมุนไพรทอ้งถ่ิน) 
 


