


 
 

 

 
 
 แบบฝึกโครงงานวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 2 จัดท าขึ้นเพื่อใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน รายวิชา วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม รหัสวิชา  
ว 22202 โดยจัดตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกยมศึกษาปีที่ 2 ของกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในสาระที่8 ธรรมชาติของ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดนเน้นให้นักเรียนศึกษา ใบความรู้  แล้วท าแบบฝึกหัดฝึกทักษะด้วยตนเอง 
หรือท าเป็นกลุ่ม ตามขั้นตอน ตั้งแต่ต้นจนงานส าเร็จบรรลุผลตามเป้าหมาย โดยมีครูให้ค าแนะน าและ
ช่วยเหลือ โดยแบบฝึกโครงงานวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ส าหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 
มีทั้งหมด 7 เล่ม ดังนี้ 
 แบบฝึกเล่มที่1 เร่ือง ความรูเ้บื้องต้นเกี่ยวกับโครงงานวิทยาศาสตร์ 
 แบบฝึกเล่มที่2 เร่ือง ฝึกทักษะการเรียนรู้ 
 แบบฝึกเล่มที่3 เร่ือง เปิดประตูสู่โลกกว้าง 
 แบบฝึกเล่มที่4 เร่ือง เลือกแนวทางที่สนใจ 
 แบบฝึกเล่มที่5 เร่ือง ร่วมแก้ไขในปัญหา 
 แบบฝึกเล่มที่6 เร่ือง สร้างสรรค์มาขีดเขียน 
 แบบฝึกเล่มที่7 เร่ือง ได้แลกเปลี่ยนและชื่นชม 
 แบบฝึกโครงงานวิทยาศาสตร์ ส าหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 เล่มที่1 เร่ือง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
โครงงานวิทยาศาสตร์เป็นการให้นักเรียนศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโครงงานวิทยาศาสตร์  
 ผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแบบฝึกโครงงานวิทยาศาสตร์เล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนและ
ผู้สนใจ ในการส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้พื้นฐาน ความเข้าใจในการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ ช่วยกระตุ้น
ให้เกิดความสนใจที่จะเรียนรู้ มีความมุ่งมั่นและมีความสุขในการค้นคว้า โดยใช้ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์สืบเสาะหาความรู้ ตามขั้นตอนวิธีการทางวิทยาศาสตร์ จนกระทั่งท าโครงงานวิทยาศาสตร์ได้
ส าเร็จ ตลอดจนน าไปใช้แก้ปัญหาต่างๆในการด ารงชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
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 แบบฝึกการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ เล่มนี้ได้จัดท าขึ้นเพื่อใช้สอนนักเรียนวิชาวิทยาศาสตร์สาระ
เพิ่มเติมภาคเรียนที่ 2 รหัสวิชา ว .22202     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เกี่ยวกับการน าทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์  ไปใช้ในการท าโครงงานวิทยาศาสตร์  ซึ่งแบบฝึกทักษะที่จัดท าขึ้นนี้ได้ก าหนดเนื้อหาและ
วัตถุประสงค์ตามหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์กลุ่มสาระเพิ่มเติมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ผู้เรียน
สามารถศึกษาและฝึกทักษะตามกิจกรรมและประเมินผลการเรียนตามขั้นตอนที่ก าหนดไว้ เนื้อหาการฝึก
แบ่งเป็นชุด จ านวน 7 ชุด ซึ่งแต่ละชุด  ประกอบด้วย แบบทดสอบก่อน จุดประสงค์การเรียนรู้  ใบความรู้    
แบบฝึก แบบทดสอบหลังเรียนและเฉลยแบบทดสอบก่อน-หลังเรียน เฉลยแบบฝึก  แต่ละเล่มมีกิจกรรมย่อย  
ดังนี ้

เล่มที่ 1  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโครงงานวิทยาศาสตร์ 
   แบบฝึกที่ 1.1 ความหมายและความส าคัญของโครงงานวิทยาศาสตร์  
   แบบฝึกที่ 1.2  ประเภทของโครงงานวิทยาศาสตร์ 

       เล่มที่ 2 ฝึกทักษะการเรียนรู้ 
   แบบฝึกที่ 2.1  การฝึกตั้งปัญหา 
   แบบฝึกที่ 2.2  การตั้งสมมติฐานตามสถานการณ์ 
   แบบฝึกที่ 2.3 ตัวแปรที่เกี่ยวข้อง   
  เล่มที่ 3  เปิดประตูสู่โลกกว้าง 

 แบบฝึกที่ 3.1  วิเคราะห์โครงงานวิทยาศาสตร์เร่ือง  ไข่เค็มเร็วหลากรส 
 แบบฝึกที่ 3.2  วิเคราะห์โครงงานวิทยาศาสตร์เร่ือง วัชพืชคืนชีพ 

  เล่มที่ 4  เลือกแนวทางที่สนใจ 
   แบบฝึกที่ 4.1  การเลือกหัวข้อโครงงาน 
   แบบฝึกที่ 4.2  การเขียนเค้าโครงโครงงาน 
                       เล่มที่ 5 ร่วมแก้ไขในปัญหา 
   แบบฝึกที่ 5.1  ผ้าสวยด้วยสีจากธรรมชาติ 
   แบบฝึกที่ 5.2  เคร่ืองดักจับแมลงวัน 
  เล่มที่ 6 สร้างสรรค์ขีดเขียน 
   แบบฝึกที่ 6.1  การเขียนบทคัดย่อ 
   แบบฝึกที่ 6.2  การเขียนรายงานโครงงาน 

ค ำชี้แจง 
 



 
 

 

  เล่มที่ 7 ได้แลกเปลี่ยนและชื่นชม 
   แบบฝึกที่ 7.1  การจัดแสดงผลงาน 
   แบบฝึกที่ 7.2  การประเมินผลโครงงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

 

 แบบฝึกโครงงานวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  2 ท่ีสร้างขึ้น มีจุดมุ่งหมายดังนี้ 
1. เพื่อให้นักเรียนเป็นผู้มีความใฝ่รู้  ใฝ่เรียน  สร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง 
2. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้  ความเข้าใจ  และมีทักษะกระบวนการ ทางวิทยาศาสตร์ 

เพื่อน าไปใช้ในการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ท่ีถูกต้อง 
3. เพื่อให้นักเรียนมีความรับผิดชอบและฝึกการท างานกลุ่ม 
4. เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
5. เพื่อให้นักเรียนได้น าความรู้ท่ีได้รับไปใช้ในการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ได้\ 

อย่างมีคุณภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จุดมุ่งหมำยในกำรใช้แบบฝึก 



 
 

 

 
 
 

 1.  ครูแนะน าให้นักเรียนศึกษากิจกรรมในแบบฝึกทักษะ ท าแบบทดสอบก่อนเรียน
และหลังเรียน 
 2.  แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มๆ ละ 4 คน   
 3.  ครูแนะน าบทบาทของสมาชิก 
 4.  จัดเตรียมอุปกรณ์ สื่อการเรียนให้ครบตามจ านวนนักเรียนและจ านวนกลุ่ม 
 5.  เตรียมแบบฝึกโครงงานวิทยาศาสตร์ให้นักเรียน 
 6.  ขณะท่ีนักเรียนใช้แบบฝึกครูคอยดูแลชี้แนะและให้ค าปรึกษาสังเกตพฤติกรรมการ
ท างานกลุ่ม  เพื่อเสนอแนะและปรับปรุงการท างานให้ดีขึ้น 
 7. ครูตรวจผลงานนักเรียนและประเมินผล พร้อมแจ้งผลการประเมินให้นักเรียนทราบ 
 8. ครูให้นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ำแนะน ำส ำหรับครู 



 
 

 

 
 
 

 

 1.  แบบฝึกโครงงานวิทยาศาสตร์ เล่มนี้  นักเรียนพยายามปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับ
สมาชิกในกลุ่มอย่างเต็มตามความสามารถ ซึ่งมีกิจกรรมให้นักเรียนปฏิบัติ  มีแนวคิดให้นักเรียน
ได้ศึกษา มีเฉลยแบบฝึก  แบบทดสอบ 
 2.  นักเรียนควรท าความเข้าใจก่อนว่า  แบบฝึกโครงงานวิทยาศาสตร์เล่มนี้  มุ่งให้
นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ 
 3.  นักเรียนควรมีสมาธิและมีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง ในขณะปฏิบัติกิจกรรมในแบบฝึก
ทักษะ ไม่เปิดดูเฉลยก่อน  จนกว่านักเรียนจะท าแบบฝึกเสร็จแล้ว จึงค่อยเปิดดูเฉลยค าตอบ 
 4.  ขอให้นักเรียนท าแบบฝึกด้วยความมั่นใจ ตั้งใจ  ถ้าท าไม่ได้หรือสงสัยก็ปรึกษา
เพื่อนในกลุ่มหรือปรึกษาครู 
 5. ก่อนท่ีนักเรียนจะท าแบบฝึกต้องท าแบบทดสอบก่อนเรียนก่อน เมื่อปฏิบัติกิจกรรม
ตามแบบฝึกเสร็จแล้วจึงท าแบบทดสอบหลังเรียนพร้อมตรวจค าตอบกับเฉลย เพื่อทราบ
ความก้าวหน้าของนักเรียน 
 6.  เมื่อนักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมเสร็จแล้ว ให้เก็บอุปกรณ์ท่ีน ามาใช้ในการปฏิบัติ
กิจกรรมให้เรียบร้อย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ำแนะน ำส ำหรับนักเรียน 



 
 

 

 
 

 
1.  แบบฝึกที่นักเรียนศึกษาเป็นแบบฝึกโครงงานวิทยาศาสตร์ ในเล่มที่ 1  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโครงงาน
วิทยาศาสตร์  ประกอบด้วย 
 แบบฝึกที่ 1.1 ความหมายและความส าคัญของโครงงานวิทยาศาสตร์ เวลา  60 นาที 
 แบบฝึกที่ 1.2 ประเภทของโครงงานวิทยาศาสตร์   เวลา 60  นาที 
2.  เอกสารชุดนี้ประกอบด้วย 
 -  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 -  ใบความรู้ 
 -  แบบฝึก 
 - แบบทดสอบก่อน-หลังเรียน 
 - เฉลยแบบทดสอบก่อน-หลังเรียน 
3.  นักเรียนแบ่งกลุ่มและสมาชิกในแต่ละกลุ่มจะประกอบด้วยสมาชิก จ านวน 4 คน ให้นักเรียนเลือก
ประธาน รองประธานและเลขานุการ  ประธานมอบหมายงานให้ทุกคนในกลุ่มช่วยกันศึกษากิจกรรมตาม
แบบฝึกให้เข้าใจ  
4.  ในการท ากิจกรรม  นักเรียนจะได้รับแบบฝึกคนละ 1 เล่ม  โดยให้ท างานเป็นกลุ่มซึ่งนักเรียนสามารถ
ช่วยเหลือกันท างานได้ตามความเหมาะสม  แต่จะให้คะแนนผลงานเป็นรายบุคคล  และให้คะแนน
พฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรมในกลุ่มเท่ากัน  ถ้าสมาชิกคนใดในกลุ่มไม่เข้าใจให้ช่วยกันอธิบายจนเข้าใจ
หรือปรึกษาครู 
 5.  นักเรียนจะท าแบบทดสอบก่อนและหลังเรียนโดยให้คะแนนเป็นรายบุคคล 
6. ในการฝึกการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ นักเรียนจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
 6.1  ท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
 6.2  นักเรียนต้องซื่อสัตย์ต่อตนเองไม่เปิดดูเฉลยก่อน เพราะจะท าให้นักเรียนไม่มีความรู้ที่แท้จริง 
ไม่ประสบผลส าเร็จในการเรียนอีกด้วย 
 6.3 อ่านรายละเอียดของแบบฝึกก่อนลงมือปฏิบัติทุกครั้ง 
 6.4 เมื่อปฏิบัติกิจกรรมตามแบบฝึกเสร็จแล้ว ส่งตัวแทนมาน าเสนอผลกิจกรรมตามแบบฝึก  
หลังจากนั้นครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยและอภิปรายเกี่ยวกับค าตอบในแบบฝึก 

 6.5 ท าแบบทดสอบหลังเรียน 

ค ำชี้แจงส ำหรับนักเรียน 



 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
จุดประสงค์กำรเรียนรู้ 

หลังจำกท ำแบบฝึกนี้แล้ว  นกัเรียนสำมำรถ 
1. อธิบายความหมาย และความส าคัญของโครงงานวิทยาศาสตร์ได้ 
2. ระบุประเภทของโครงงานวิทยาศาสตร์ได้ 
3.  จ าแนกชื่อโครงงานวิทยาศาสตร์ตามประเภทของโครงงานวิทยาศาสตร์ได้ 



 
 

 

 

 

 

 
ค ำชี้แจง ให้นักเรียนท าเคร่ืองหมาย X ลงในช่อง     ของกระดาษค าตอบที่แจกให้ โดยเลือกข้อที่ 
               ถูกต้องที่สุดเพียงค าตอบเดียว 

1. ข้อใดไม่ใช่คุณค่าของโครงงานวิทยาศาสตร์ 

ก. สร้างความส านึกและความรับผิดชอบ  
ข. ช่วยให้ผู้สอนกับผู้เรียนได้ท างานร่วมกัน 
ค. ส่งเสริมให้สมาชิกในกลุ่มมีคุณธรรม 
ง. ช่วยให้ผู้เรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

2. ข้อใดไม่ใช่โครงงานวิทยาศาสตร์ 
ก. อุณหภูมิน่าจะมีผลต่อการละลายของน้ าตาล 
ข. ความเข้มข้นของเกลือมีผลต่อการลอยของไข่ไก่ 
ค. ความเข้มของแสงมีผลต่อการบานของดอกไม้ 
ง. การบริการที่ดีมีผลต่อจ านวนผู้ป่วยของโรงพยาบาล 

 
3. โครงงานวิทยาศาสตร์ มีกี่ประเภท 
ก.  3 ประเภท 
ข. 4 ประเภท 
ค. 5 ประเภท 
ง. 6 ประเภท 

 

 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน เรื่อง   ควำมรู้เบื้องต้นเก่ียวกับโครงงำนวิทยำศำสตร์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2  

จ านวน 10 ข้อ   เวลา  15 นาที 
******************* 



 
 

 

4. ด.ญ.หน่อยกับนิด เดินดมดอกไม้ในสวนสาธารณะแห่งหนึ่ง แล้วจดข้อมูลของดอกไม้ที่มีกลิ่น
หอม ถ้าจะน าข้อมูลนี้ไปท าโครงงาน จะท าโครงงานประเภทใด 

ก.  ทฤษฏ ี
ข. การทดลอง 
ค. สิ่งประดิษฐ์ 
ง. ส ารวจรวบรวมข้อมูล 

 
5. โครงงานที่น าเอาหลักการ กฎ แนวคิดใหม่ ๆ ซึ่งอาจอยู่ในรูปสูตร สมการ หรือค าอธิบายก็

ได้  คือโครงงานประเภทใด 
ก. โครงงานประเภททดลอง  
ข. โครงงานประเภทส ารวจรวบรวมข้อมูล 
ค. โครงงานประเภททฤษฎี 
ง. โครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์ 

 
6. การจัดท าโครงงานที่ดี นักเรียนต้องท าอย่างไร 

ก. เป็นโครงงานที่มากจากโครงงานอื่น 
ข. เป็นโครงงานที่มีอาจารย์ที่ปรึกษาเก่ง ๆ 
ค. เป็นโครงงานที่เราคิดเอง ท าเอง แก้ปัญหาเอง น าเสนอเองอย่างมีรูปแบบขั้นตอน  
ง. เป็นโครงงานที่ ส่งเข้าประกวดได้รางวัล   

 
7. ในการที่จะได้มาศึกษาหัวเร่ืองของโครงงาน ควรจะได้มาจากที่ใด เป็นอันดับแรก 

ก. สังเกตส ารวจสิ่งแวดล้อมรอบตัว 
ข. ไปศึกษา แนวคิดของโครงงานอ่ืน 

ค. ไปศึกษานอกสถานที่ 
ง. ปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

8. ผู้ที่ควรเป็นที่ปรึกษาโครงงานที่ดี ควรเป็นใคร 
ก. อาจารย์ประจ าชั้น  
ข. บุคคลที่ไม่ใช่ครูอาจารย์  หรือ ผู้อ านวยการโรงเรียน 
ค. ใครก็ได้ที่มีความรู้ในเร่ืองของโครงงาน  
ง. ใครก็ได้ที่มีความรู้ในเร่ืองที่เราศึกษา  

 
9. สิ่งที่ควรท าเป็นอันดับแรกในการท าโครงงาน คือท าอย่างไร 
ก. สอบถามเร่ืองที่จะท าจากอาจารย์ที่ปรึกษา 
ข. คิดหัวเรื่องที่จะท า 
ค.  เตรียมสถานที่ที่จะท าโครงงาน 
ง. ศึกษาหาสถานที่ที่จะประกวด 

 
10. โครงงานวิทยาศาสตร์เร่ือง "การศึกษาการ ตัดใบข้าวโพดที่มีผลกระทบต่อการเจริญ เติบโตและ

ผลผลิต" จัดเป็นโครงงาน ประเภทใด 
ก. ทดลอง 
ข. สิ่งประดิษฐ์ 
ค. ส ารวจ 
ง. สร้างทฤษฎี 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

 

ใบควำมรู้ที่1 
เร่ือง ควำมรู้เบื้องต้นเก่ียวกับโครงงำนวิทยำศำสตร์ 

 

  
 
 
 ควำมหมำยของโครงงำนวิทยำศำสตร์ 

                        โครงงานวิทยาศาสตร์ คือ กิจกรรมส าหรับนักเรียนในการศึกษาเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งด้วยตนเอง 

โดยอาศัยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ภายใต้ค าแนะน าปรึกษาของครูหรือผู้เชี่ยวชาญ กิจกรรมนี้อาจท าเป็นกลุ่ม
หรือรายบุคคลก็ได้ และจะกระท าในเวลาเรียนหรือนอกเวลาเรียนก็ได้ โดยไม่จ ากัดสถานที่ เช่น อาจท านอก
ห้องเรียน ในห้องปฏิบัติการ หรือนอกโรงเรียน แม้กระทั่งที่บ้านของนักเรียนก็ได้ 
                        กิจกรรมการท าโครงงานวิทยาศาสตร์นี้เรียกได้ว่า เป็นการวิจัยทางวิทยาศาสตร์เบื้องต้นส าหรับ
นักเรียน 

 ควำมส ำคัญและคุณค่ำของกำรท ำโครงงำนวิทยำศำสตร์ 

                        จุดมุ่งหมายระหว่างการเรียนวิทยาศาสตร์ทีก าหนดไว้ในหลักสูตรนั้น นอกจากจะต้องการให้
นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาสาระของวิชาวิทยาศาสตร์แล้ว  ยังต้องการให้นักเรียนมีทักษะใน
การศึกษาค้นคว้า มีความสนใจวิทยาศาสตร์ มีเจตคติและค่านิยมทางวิทยาศาสตร์อีกด้วย เช่น       มีความใฝ่รู้ 
ซื่อสัตย์ มีเหตุผล มีใจเป็นกลาง มีความเพียรพยายาม มีความละเอียดรอบคอบก่อนตัดสินใจ เป็นต้น 

                        แต่การเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เพียงในชั้นเรียนตามเวลาที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรเท่านั้น ไม่อาจ
ช่วยให้จุดมุ่งหมายดังกล่าวสัมฤทธิ์ผลโดยสมบูรณ์ได้ ทั้งนี้เพราะครูจ าเป็นจะต้องสอนเน้ือหาต่าง ๆ   ใน
หลักสูตรให้ครบถ้วนภายในเวลาที่ก าหนด นักเรียนจึงไม่ค่อยมีโอกาสมีประสบการณ์ตรงในการใช้  วิธีการ
ทางวิทยาศาสตร์อย่างครบถ้วนทุกขั้นตอนในกระบวนการเรียนรู้ 

                        การให้นักเรียนกระท ากิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ จะช่วยส่งเสริมให้จุดมุ่งหมายของ
หลักสูตรสัมฤทธิ์ผลโดยสมบูรณ์ยิ่งขึ้น เพราะในการท าโครงงาน นักเรียนจะได้มีโอกาสด าเนินการศึกษา จะ
ศึกษาเอง การวางแผนการศึกษาเพื่อตอบปัญหานั้น ๆ ด้วยตนเอง ออกแบบการทดลองหรือวิธีการศึกษาด้วย
ตนเอง ลงมือทดลองเพื่อตรวจสอบสมมุติฐาน ตลอดจนสรุปผลของการศึกษาด้วยตนเอง โดยมีครูเป็นเพียง
ผู้ให้ค าปรึกษาและชี้แนะ สรุปได้ว่านักเรียนจะมีโอกาสได้รับประสบการณ์ตรงในกระบวนการเสาะ
แสวงหาความรู้ทุกขั้นตอน มีโอกาสได้ฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ต่าง ๆ และจะช่วยพัฒนา
คุณสมบัติอ่ืน ๆ ให้แก่นักเรียนด้วย เช่น ความเป็นคนช่างสังเกต มีความคิดริเร่ิม สร้างสรรค์ มีความเชื่อมั่น
ในตนเอง มีวินัยและซื่อสัตย์ในการท างาน มีความละเอียดรอบคอบ มีความรับผิดชอบ ยอมรังฟังค าติชมและ
ความคิดเห็นของผู้อ่ืน มีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ รู้จักแบ่งเวลาในการท างานและการกระท ากิจกรรมอ่ืน ๆ 

และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ เป็นต้น 

 



 
 

 

 
ประเภทโครงงำนวิทยำศำสตร์ 

1. โครงงำนประเภทส ำรวจ  หมายถึง การส ารวจข้อมูลต่าง ๆ ที่เกิดจากความอยากรู้อยากเห็น เพื่อ
น ามาประกอบการศึกษาหรือการจ าแนกเป็นหมวดหมู่ ทั้งนี้ไม่ต้องค านึงถึงตัวแปรต่าง ๆ การเก็บข้อมูลโดย
การออกไปส ารวจนอกห้องปฏิบัติการหรือที่เรียกว่า ส ารวจภาคสนามหรือบางคร้ังอาจจะน าส่วนต่าง ๆ นั้น
มาศึกษาในห้องปฏิบัติการด้วยก็ได้ 
ตัวอย่ำงโครงงำนประเภทส ำรวจ 
ตัวอย่างที่ 1 โครงงานวิทยาศาสตร์เร่ือง การส ารวจจ านวนนักเรียนหญิงชั้น ป.5-6 ที่เป็นเหา การศึกษา โดย
การออกไปส ารวจนักเรียนชั้น ป.5-6 ทั้งหมด มีจ านวนกี่คน ที่เป็นเหาใครที่เป็นเหา จ านวนนักเรียนกี่คนที่
ไม่เป็นเหา 
ตัวอย่างที่ 2 โครงงานวิทยาศาสตร์ เร่ืองการส ารวจสัตว์เลี้ยงในชุมชน การศึกษาโดยการส ารวจสัตว์ชนิดต่าง 
ๆ มีกี่ชนิด และแต่ละชนิดมีจ านวนเท่าไร 
ตัวอย่างที่ 3 โครงงานวิทยาศาสตร์ เร่ือง การศึกษาตัวหนอนแมลงที่เป็นศรัตรูของข้าวการศึกษา โดยการ
ออกไปส ารวจตัวหนอนของแมลงที่เป็นศรัตรูของข้าว ในบริเวณนาข้าว บริเวณหนึ่งแล้วศึกษาการวิธีท าลาย
ต้นขาวของตัวหนอน 

2. โครงงำนประเภทกำรทดลอง   หมายถึง โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลองเป็นโครงงานที่มี
การออกแบบการทดลองเพื่อศึกษาผลของตัวแปรอิสระที่มีผลต่อตัวแปรตาม โดยควบคุมตัวแปรอ่ืน ๆ ที่จะ
มีอิทธิพลต่อผลการทดลอง 
ตัวอย่ำงโครงงำนประเภทกำรทดลอง 
ตัวอย่างที่ 1 โครงงานวิทยาศาสตร์เร่ือง มะขาวเปียก ตะไคร้ ฆ่าเห็บ เหา การศึกษา โดยการทดลองศึกษาผล
ของน ามะขามเปียก น าตะไคร้ ที่มีผลต่อการฆ่าเห็บ เหา 
ตัวอย่างที่ 2  โครงงานวิทยาศาสตร์เร่ืองสมุนไพรไล่ยุง การศึกษา โดยการทดสอบน าพืชสมุนไพรชนิดต่าง 
ๆ ที่ต้องการศึกษา มาท ายาไล่ยุง 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
3. โครงงำนประเภทสิ่งประดิษฐ์  เป็นโครงงานที่ประยุกต์หลักการหรือทฤษฎีต่าง ๆ ทาง

วิทยาศาสตร์ มาประดิษฐ์เป็นเคร่ืองมือเคร่ืองใช้หรืออุปกรณ์ที่เป็นประโยชน์ในการใช้สอย อาจคิดประดิษฐ์
ของใหม่ ๆ หรือปรับปรุงดัดแปลงของเดิมที่มีอยู่แล้ว ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น  

ตัวอย่ำงโครงงำนประเภทสิ่งประดิษฐ์ 
ตัวอย่างที่ 1 โครงงานวิทยาศาสตร์ กังหันลม การศึกษา โดยการประดิษฐ์กังหันลมจากลูกปิงปองน ามา
ทดลองศึกษาการหมุนของกังหันที่มีความยาวแขนต่างกัน 
ตัวอย่างที่ 2 โครงการวิทยาศาสตร์เร่ือง ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์การศึกษา โดยการประดิษฐ์ตู้อบพลังงาน
แสงอาทิตย์อย่างง่ายจากวัสดุในท้องถิ่น แล้วน ามาทดลองหาประสิทธิภาพของตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ 

4. โครงงำนประเภททฤษฏี  เป็นโครงงานที่เสนอทฤษฏี หลักการใหม่ ตามแนวคิดของตนเอง หรือ
การอธิบายแนวคิดใหม่ ๆ ซึ่งอาจอยู่ในรูปของสูตรสมการ ในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งอย่างมีเหตุผล 

ตัวอย่ำงโครงงำนประเภททฤษฏี 
ตัวอย่างที่ 1 โครงงานวิทยาศาสตร์เร่ืองทฤษฎีโลกกลมโลกแบน การศึกษา โดยการทดลองศึกษาโดยอาศัย
ทฤษฎีเดิมและน าเสนอแนวคิดใหม่ของตนเองโดยยกเหตุผลหรือพิสูจน์แนวความคิดของตนเองว่าน่าเชื่อถือ
กว่า 

ล ำดับขั้นตอนกำรท ำโครงงำน 
1. ส ารวจและตัดสินใจเลือกเร่ืองที่จะโครงงาน 
2. ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเร่ืองที่จะท าจากเอกสารและแหล่งข้อมูลต่าง ๆ 
3. วางแผนการทดลอง การใช้วัสดุอุปกรณ์และระยะเวลาในการด าเนินงาน 
4. เขียนเค้าโครงของโครงงานวิทยาศาสตร์ 
5. ลงมือศึกษาทดลอง วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล 
6. เขียนรายงานโครงงานวิทยาศาสตร์ 
7. เสนอผลงานของโครงงานวิทยาศาสตร์ 

 
 
 
 
 

 
 



 
 

 

 
 
 

 
ชื่อ............................................................ 
ชื่อกลุ่ม...................................................... 
                                                             สมาชิก 
                                     1......................................................ประธาน 
   2......................................................รองประธาน 
   3....................................................... 
   4…………………………………..เลขานุการ 
 
กิจกรรมท่ี 1 ให้นักเรียนศึกษำควำมหมำยของโครงงำนวิทยำศำสตร์จำกกรอบแนวคิดแล้วเขียนอธิบำยตำม
ควำมเข้ำใจของนักเรียน 
1. โครงงานวิทยาศาสตร์หมายถึง(2 คะแนน)   
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................... 
2. การเรียนโครงงานวิทยาศาสตร์ มีประโยชน์อย่างไรบ้าง  (4 คะแนน) 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 
3. ประเภทของโครงงานแบ่งตามลักษณะของการด าเนินงานมีกี่ประเภท อะไรบ้าง (2 คะแนน) 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 
4. นักเรียนคิดว่าการท าโครงงานมีประโยชน์ต่อตนเองอย่างไร ให้เขียนบรรยายเป็นความเรียง ( 2 คะแนน) 
 

 
 

แบบฝึก ควำมรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับโครงงำนวิทยำศำสตร์ 
แบบฝึกที่  1.1  ควำมหมำยและควำมส ำคัญของโครงงำนวิทยำศำสตร์ 



 
 

 

 
 
 
 
ชื่อ............................................................ 
ชื่อกลุ่ม...................................................... 
                                                             สมาชิก 
                                     1......................................................ประธาน 
   2......................................................รองประธาน 
   3....................................................... 
   4…………………………………..เลขานุการ 
ให้นักเรียนน าหมายเลขหน้าประเภทของโครงงานวิทยาศาสตร์เติมลงหน้าชื่อโครงงานวิทยาศาสตร์ที่มี
ความสัมพันธ์กัน (ข้อละ 1 คะแนน) 
                ประเภทโครงงำนวิทยำศำสตร์ 
                1.  โครงงานประเภทส ารวจข้อมูล รวบรวมข้อมูล 
                2.  โครงงานประเภททดลอง 
                3.  โครงงานประเภทการสร้างสิ่งประดิษฐ์ 
                4.  โครงงานประเภทการสร้างทฤษฎีหรือการอธิบาย 
                ชื่อโครงงำนวิทยำศำสตร์  
                ........................ก. อัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชในคลื่นแสงที่แตกต่างกัน  
                ........................ข. ความนิยมในการปลูกหญ้าอุบลพลัสพาลั่ม  ของเกษตร อ.วารินช าราบ  
                ........................ค. การใช้ฮอร์โมนจากปลาเพศผู้เพิ่มมูลค่าของปลาหางนกยูง  
                ........................ง. กังหันร้องเพลง  
                ........................จ. การปลูกพืชไร้ดิน  
                ........................ฉ. เคร่ืองตากผ้าอัตโนมัติ  
                ........................ช. วงชีวิตของด้วงไม้ไผ่  
                ........................ซ. ความหลากหลายของพันธุ์ปลาในแม่น้ ามูล  
                ........................ฌ. ถิ่นก าเนิดของกุ้งเดินขบวน  
                ........................ญ. การผสมข้ามพันธุ์ปลา เพื่อพัฒนาสายพันธุ์ใหม่ระหว่างปลาเทโพ 

และปลายาง เป็นปลาเขียวมรกต 

แบบฝึก ควำมรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับโครงงำนวิทยำศำสตร์ 
แบบฝึกท่ี 1.2  ประเภทของโครงงำนวิทยำศำสตร์ 



 
 

 

 

 

 

 
ค ำชี้แจง ให้นักเรียนท าเคร่ืองหมาย X ลงในช่อง     ของกระดาษค าตอบที่แจกให้ โดยเลือกข้อที่ 
               ถูกต้องที่สุดเพียงค าตอบเดียว 

1.ข้อใดไม่ใช่คุณค่าของโครงงานวิทยาศาสตร์ 
ก.   สร้างความส านึกและความรับผิดชอบ  
ข. ช่วยให้ผู้สอนกับผู้เรียนได้ท างานร่วมกัน 
ค. ส่งเสริมให้สมาชิกในกลุ่มมีคุณธรรม 
ง. ช่วยให้ผู้เรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

 
2. ข้อใดไม่ใช่โครงงานวิทยาศาสตร์ 

ก. อุณหภูมิน่าจะมีผลต่อการละลายของน้ าตาล 
ข. ความเข้มข้นของเกลือมีผลต่อการลอยของไข่ไก่ 
ค. ความเข้มของแสงมีผลต่อการบานของดอกไม้ 
ง. การบริการที่ดีมีผลต่อจ านวนผู้ป่วยของโรงพยาบาล 

3.ด.ญ.หน่อยกับนิด เดินดมดอกไม้ในสวนสาธารณะแห่งหนึ่ง แล้วจดข้อมูลของดอกไม้ที่มีกลิ่นหอม 
      ถ้าจะน าข้อมูลนี้ไปท าโครงงาน จะท าโครงงานประเภทใด 

ก. ทฤษฏ ี
ข. การทดลอง 
ค. สิ่งประดิษฐ์ 
ง. ส ารวจรวบรวมข้อมูล 

 
 
 
 
 

แบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง   ควำมรู้เบื้องต้นเก่ียวกับโครงงำนวิทยำศำสตร์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2  

จ านวน 10 ข้อ   เวลา  15 นาที 
******************* 



 
 

 

4.โครงงานที่น าเอาหลักการ กฎ แนวคิดใหม่ ๆ ซึ่งอาจอยู่ในรูปสูตร สมการ หรือค าอธิบายก็ได้  
 คือโครงงานประเภทใด 

ก. โครงงานประเภททดลอง  
ข. โครงงานประเภทส ารวจรวบรวมข้อมูล 
ค. โครงงานประเภททฤษฎี 
ง. โครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์ 

5.ในการที่จะได้มาศึกษาหัวเร่ืองของโครงงาน ควรจะได้มาจากที่ใด เป็นอันดับแรก 

ก. สังเกตส ารวจสิ่งแวดล้อมรอบตัว 
ข. ไปศึกษา แนวคิดของโครงงานอ่ืน 

ค. ไปศึกษานอกสถานที่ 
ง. ปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน 

      6. ผู้ที่ควรเป็นที่ปรึกษาโครงงานที่ดี ควรเป็นใคร 

ก. อาจารย์ประจ าชั้น  
ข. บุคคลที่ไม่ใช่ครูอาจารย์  หรือ ผู้อ านวยการโรงเรียน 
ค. ใครก็ได้ที่มีความรู้ในเร่ืองของโครงงาน  
ง. ใครก็ได้ที่มีความรู้ในเร่ืองที่เราศึกษา  

      7. สิ่งที่ควรท าเป็นอันดับแรกในการท าโครงงาน คือท าอย่างไร 

ก. สอบถามเร่ืองที่จะท าจากอาจารย์ที่ปรึกษา 
ข. คิดหัวเรื่องที่จะท า 
ค.  เตรียมสถานที่ที่จะท าโครงงาน 
ง. ศึกษาหาสถานที่ที่จะประกวด 

 
 
 
 



 
 

 

     8.โครงงานวิทยาศาสตร์เร่ือง "การศึกษาการ ตัดใบข้าวโพดที่มีผลกระทบต่อการเจริญ เติบโตและ 
          ผลผลิต" จัดเป็นโครงงาน ประเภทใด 

ก.  ทดลอง 
ข. สิ่งประดิษฐ์ 
ค. ส ารวจ 
ง. สร้างทฤษฎี 

 
     9.โครงงานวิทยาศาสตร์ มีกี่ประเภท 

ก.  3 ประเภท 
ข. 4 ประเภท 
ค. 5 ประเภท 
ง. 6 ประเภท 

     10.การจัดท าโครงงานที่ดี นักเรียนต้องท าอย่างไร 

ก. เป็นโครงงานที่มากจากโครงงานอื่น 
ข. เป็นโครงงานที่มีอาจารย์ที่ปรึกษาเก่ง ๆ 
ค. เป็นโครงงานที่เราคิดเอง ท าเอง แก้ปัญหาเอง น าเสนอเองอย่างมีรูปแบบขั้นตอน  
ง. เป็นโครงงานที่ ส่งเข้าประกวดได้รางวัล   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เก่งมากค่ะ 
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ภำคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

“เก่งมำกครับ” 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลังเรียน 

1. ข 

2. ง 

3. ง 

4. ค 

5. ก 

6. ง 

7. ข 

8. ก 

9. ข 

10. ค 

ก่อนเรียน 

1. ข 

2. ง 

3. ข 

4. ง 

5. ค 

6. ค 

7. ก 

8. ง 

9. ข 

10. ก 

เฉลยแบบทดสอบกอ่นเรียนหลังเรียน 

เร่ือง ควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโครงงำนวิทยำศำสตร์ 
 



 
 

 

   
ควำมหมำยและควำมส ำคัญของโครงงำนวิทยำศำสตร์ 

 

 
                                                                         เฉลยแบบฝึกที่ 1.1 
 
 

1.โครงงานวิทยาศาสตร์ หมายถึงอะไร (2 คะแนน) 
(เป็นการศึกษาค้นคว้าตามความสนใจ ตามความถนัด และตามความสามารถของผู้เรียนเอง ภายใต้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อให้ได้มาซึ่งค าตอบหรือผลงานซึ่งมีความสมบูรณ์ในตัว โดยผู้เรียน
เป็นผู้วางแผนการศึกษาค้นคว้าและด าเนินการด้วยตนเอง เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ มีเจตคติที่ดีต่อ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ครูเป็นเพียงผู้ให้ เท่านั้น 
  2. การเรียนโครงงานวิทยาศาสตร์ มีประโยชน์อย่างไรบ้าง  (4 คะแนน) 
                  2.1 ได้ใช้ความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติโครงงานตามความสามารถ ความสนใจ  
                         และความถนัดของตนเอง  
                   2.2 ได้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ หาข้อมูลจากแหล่งความรู้ต่าง ๆ ด้วยตนเอง  
                   2.3 ได้แสดงออกซึ่งความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  
                   2.4 ท าให้มีเจตคติที่ดีต่อการปฏิบัติงาน และเห็นคุณค่าของการใช้กระบวนการ  
                          แก้ปัญหา  
                   2.5 ได้ผลิตผลงานที่เป็นของผู้เรียนเอง และน าไปใช้ประโยชน์ได้  

                3. ประเภทของโครงงานแบ่งตามลักษณะของการด าเนินงานมีกี่ประเภท อะไรบ้าง (2 คะแนน) 
                   1.  โครงงานประเภทส ารวจข้อมูล รวบรวมข้อมูล 
                   2.  โครงงานประเภททดลอง                                                              
                   3.   โครงงานประเภทการสร้างสิ่งประดิษฐ์                                                           
                   4.  โครงงานประเภทการสร้างทฤษฎีหรือการอธิบาย 

3. นักเรียนคิดว่าการท าโครงงานมีประโยชน์ต่อตนเองอย่างไร ให้เขียนบรรยายเป็นความเรียง  
( 2 คะแนน) 
(แนวตอบ – การท าโครงงานท าให้เกิดการน าความรู้และประสบการณ์จากการเรียนรู้ จากต ารา 
เอกสารและแหล่งเรียนรู้ต่างๆมาผลิตเป็นผลงานหรือชิ้นงานของตนเอง สามารถน าไปใช้ประโยชน์
ได้ ท าให้เกิดความคิดริเร่ิม สร้างสรรค์  คิดวิจารณญาณ  เกิดความรู้ที่ยั่งยืน ความภาคภูมิใจใน
ความส าเร็จของงาน  



 
 

 

  เฉลยแบบฝึกท่ี 1.2 
ประเภทของโครงงำนวิทยำศำสตร์ 

 
 

 
 
 
 
ให้นักเรียนน าหมายเลขหน้าประเภทของโครงงานวิทยาศาสตร์เติมลงหน้าชื่อโครงงานวิทยาศาสตร์ที่มี
ความสัมพันธ์กัน (ข้อละ 1 คะแนน) 
                ประเภทโครงงำนวิทยำศำสตร์ 
                1.  โครงงานประเภทส ารวจข้อมูล รวบรวมข้อมูล 
                2.  โครงงานประเภททดลอง 
                3.  โครงงานประเภทการสร้างสิ่งประดิษฐ์ 
                4.  โครงงานประเภทการสร้างทฤษฎีหรือการอธิบาย 
                ชื่อโครงงำนวิทยำศำสตร์  
 
                ...........4.............ก. อัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชในคลื่นแสงที่แตกต่างกัน  
                ...........1.............ข. ความนิยมในการปลูกหญ้า  
                ...........2.............ค. การใช้ฮอร์โมนจากปลาเพศผู้เพิ่มมูลค่าของปลาหางนกยูง  
                ...........3.............ง. กังหันร้องเพลง  
                ...........2.............จ. การปลูกพืชไร้ดิน  
                ...........3.............ฉ. เคร่ืองตากผ้าอัตโนมัติ  
                ...........4.............ช. วงชีวิตของด้วงไม้ไผ่  
                ...........1.............ซ. ความหลากหลายของพันธุ์ปลาในแม่น้ ามูล  
                ...........1.............ฌ. ถิ่นก าเนิดของกุ้งเดินขบวน  
                ...........4.............ญ. การผสมข้ามพันธุ์ปลา เพื่อพัฒนาสายพันธุ์ใหม่ระหว่างปลาเทโพและ 
    ปลายาง เป็นปลาเขียวมรกต 
 

 
 
 
 
 



 
 

 

แบบบันทึกผลกำรเรียนรู ้
เร่ือง ควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโครงงำนวิทยำศำสตร์ 

 
 

 
 
 
 
 
 

กิจกรรม 
คะแนน 
ท่ีได้ 

ร้อยละ 
ผลกำรประเมิน 

ผ่ำน ไม่ผ่ำน 
แบบทดสอบก่อนเรียน(10)     
แบบฝึกที่1.1(10)     
แบบฝึกที่1.2(10)     
รวมคะแนนแบบฝึกทั้งหมด(20)     
แบบทดสอบหลังเรียน(10)     

 
เกณฑ์กำรประเมิน 
 ร้อยละ 80 -100 หมายถึง  ดีมาก 
 ร้อยละ 70 -79 หมายถึง  ดี 
 ร้อยละ 60 -69 หมายถึง  ปานกลาง 
 ร้อยละ 50 -59 หมายถึง  พอใช้ 
 ร้อยละ 0 -49 หมายถึง  ต้องปรับปรุง 
เกณฑ์กำรผ่ำน 

1. นักเรียนผ่านการประเมินแต่ละแบบฝึก และผลรวมคะแนนของแบบฝึกทั้งหมดต้องได้คะแนน
ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

2. นักเรียนผ่านการประเมินของแบบทดสอบหลังเรียนต้องได้คะแนนร้อยละ 80 ขึ้นไป 
 

 


