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ความรูเกีย่ วกับโครงงงานวิทยาศศาสตร

คววามหมายของโครงงานนวิทยาศาสตตร
โครงงงานวิทยาศาสตร คือ การศึกษาเรื่องใดเรืรือ่ งหนึ่งที่เปนเรื่องเกี่ยวกับวิทยาศาสตรรและ
เททคโนโลยี โดยยที่นักเรียนจะะตองเปนผูททํที่ าการศึกษาคคนควาดวยตนนเอง โดยใชววิิธีการทางวิทยาศาสตร
แลละทักษะกระบวนการทางวิทิ ยาศาสตร ซึ่งจะมีครูเปนผู
น ใหคําแนะะนํารวมทั้งใหหคําปรึกษาในนทุก ๆ
เรืองตั
่ ้งแตการเเลือกใชอุปกรรณ เครื่องมือตตาง ๆ ในการรทดลอง การพพานักเรียนไปปปรึกษากับผูเชี่ยวชาญ
เฉฉพาะเรื่องเพือให
อ่ การศึกษาคนควานั้นบรรรลุตามวัตถุประสงค
ป
กิจกรรมนี
ก
้อาจทําเปนรายบุคคลหรื
ค อ
ทําเป
า นกลุม แลละจะทําในเวลลาเรียนหรือนอกเวลาเรี
น
ยนก็
น ได โดยไมจํจํากัดสถานที่

หลักการของกิกิจกรรมโครรงงานวิทยาาศาสตร
1. เนนการแสวงหาความรูดว ยตนนเอง โดยนักเรียนจะเปนผูร ิเริ่มวางแผนน และดําเนินการ
ศึกษาดวยตนเออง โดยมีครูเปนเพียงผูชแี้ นะแนวทางแลละใหคําปรึกษา
2. เนนกระบวนการรแสวงหาควาามรูโดยใชวิธกี ารทางวิทยาาศาสตร โดยเเริ่มจากการกําหนด
ปญหา เลือกหัวขอที่ตนสนใใจจะศึกษา วาางแผนการศึกษาคนควา ดําเนินการรวบบรวมขอมูล
ทําการทดลอง และสรุปผลกการศึกษาคนควา
3. เนนการคิดเปน ทําเปน และกการแกปญหาเเปนดวยตนเออง
การเรียนรูแบบโโครงงาน
ไมมยากอยางที่คิดหรอกคะ
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ความสําคัญและคุณคาของการทําโครงงานวิทยาศาสตร
จุดมุงหมายระหวางการเรียนวิทยาศาสตรทกี่ ําหนดไวในหลักสูตรนั้น นอกจากจะตองการ
ใหนกั เรียนมีความรูความเขาใจในเนื้อหาสาระของวิชาวิทยาศาสตรแลว ยังตองการใหนักเรียน
มีทักษะในการศึกษาคนควา มีความสนใจวิทยาศาสตร มีเจตคติและคานิยมทางวิทยาศาสตรอีกดวย
เชนมีความใฝรู ซื่อสัตย มีเหตุผล มีใจเปนกลาง มีความเพียรพยายาม มีความละเอียดรอบคอบ
กอนตัดสินใจ เปนตน

ประเภทของโครงงานวิทยาศาสตร
โครงงานวิทยาศาสตร อาจแบงไดเปน 4 ประเภท คือ
1. โครงงานประเภทการสํารวจ
2. โครงงานประเภทการทดลอง
3. โครงงารประเภทการพัฒนาหรือการประดิษฐ
4. โครงงานประเภทการสรางทฤษฎีหรือการอธิบาย
โครงงานแตละประเภทมีรายละเอียดดังนี้
1. โครงงานประเภทสํารวจ เปนการศึกษารวบรวมปญหาจากธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
เพื่อศึกษาหาความรูที่มีอยูในธรรมชาติ โดยใชวิธีสํารวจและรวบรวมขอมูล แลวนําขอมูลที่ไดมาจัด
กระทําใหเปนระบบระเบียบและสื่อความหมาย แลวนําเสนอในรูปแบบตาง ๆ เชน ตาราง กราฟ
แผนภูมิ และคําอธิบายประกอบการทําโครงงานประเภทนี้ ไมมีการจัดหรือกําหนดตัวแปรหรือ
ควบคุมตัวแปร อาจกระทําในลักษณะใดลักษณะหนึ่งตอไปนี้
1) การเก็บรวบรวมขอมูลในสนามหรือในธรรมชาติไดทันที โดยไมตอ งนําวัสดุ
ตัวอยางมาวิเคราะหในหองปฏิบัติการ ตัวอยางเชน “การศึกษาพฤติกรรมของสัตวบางชนิดในธรรมชาติ”
“การศึกษามลพิษในสิ่งแวดลอม” “การศึกษาการเจริญเติบโตของตัวออนของสัตวบางชนิด” เปนตน
2) การเก็บรวบรวมวัสดุตวั อยางมาวิเคราะหในหองปฏิบัติการ เชน โครงงานเรื่อง
“การศึกษาปริมาณของอะฟลาทอกซินในถั่งลิสงปนตามรานอาหารตาง ๆ ในจังหวัดใดจังหวัดหนึ่ง”
“การสํารวจหมูเลือดของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดใดจังหวัดหนึ่ง” เปนตน
3) จําลองธรรมชาติขึ้นในหองปฏิบัติการ แลวสังเกตและศึกษารวบรวมขอมูลตาง ๆ
เชน โครงงานเรื่อง การเลี้ยงผึ้ง ดวยการนําผึ้งมาเลี้ยงแลวทําการศึกษารวบรวมขอมูลตาง ๆ
เกี่ยวกับการดํารงชีวิตของผึ้ง
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2. โครงงานประเภททดลอง เปนการศึกษาหาคําตอบของปญหาใดปญหาหนึ่ง โดย
การออกแบบการทดลอง และดําเนินการทดลอง ลักษณะสําคัญของโครงงานประเภทนี้คือ
การออกแบบการทดลอง เพือ่ ศึกษาผลของตัวแปรที่มีตอตัวแปรอีกตัวหนึ่งที่ตองการศึกษา โดย
ควบคุมตัวแปรอื่น ๆ ที่อาจมีผลตอตัวแปรที่ตองการศึกษาไว ตัวอยางของโครงงานประเภทนี้ ไดแก
- การศึกษาอิทธิพลของแสงสีตาง ๆ ที่มีตอ การเจริญเติบโตของพืชบางชนิด
- การศึกษาการเจริญเติบโตของพืชในสนามแมเหล็ก
- การศึกษาอิทธิพลของฮอรโมนเพศชายในสัตวตัวเมีย
- การทดลองใชผักตบชวาในการกําจัดน้ําเสีย
3. โครงงานประเภทพัฒนาหรือการประดิษฐ เปนการพัฒนาหรือประดิษฐ หรือ การ
สรางอุปกรณ หรือเครื่องมือเครื่องใชเพื่อประโยชนใชสอย โดยการประยุกตทฤษฎี หรือหลักการทาง
วิทยาศาสตรมาใชในการพัฒนาหรือการประดิษฐดังกลาว อาจเปนการประดิษฐสิ่งใหม หรือ การ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงของเดิมที่มีอยูแลวใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้นก็ได หรืออาจเปนการเสนอ
แบบจําลองทางความคิดเพื่อแกปญหาใดปญหาหนึ่งก็ได เชน
- โครงงานเรื่อง “เครื่องเตือนอัคคีภัยระบบความดัน”
- การประดิษฐเครื่องรอน
- บานยุคนิวเคลียร
- รูปแบบการจัดการจราจรบริเวณทางแยก ฯลฯ
4. โครงงานประเภทการสรางทฤษฎีหรือการอธิบาย เปนโครงงานที่เสนอทฤษฎีหรือ
คําอธิบายสิ่งตาง ๆ หรือปรากฏการณตาง ๆ ซึ่งเปนแนวคิดใหม ๆ โดยมีหลักการทางวิทยาศาสตรหรือ
ทฤษฎีอื่น ตลอดจนขอมูลตาง ๆ สนับสนุน ทฤษฎีหรือคําอธิบายดังกลาวอาจใหม หรือขัดแยงหรือ
ขยายแนวความคิด หรือคําอธิบายเดิมที่มีผใู หไวกอนแลวก็ได อาจเปนการอธิบาย ปรากฏการณเกาใน
แนวใหม อาจเสนอในรูปของคําอธิบาย สูตร หรือสมการก็ได แตจะตองมีขอมูลหรือทฤษฎีอื่นมา
สนับสนุนอางอิง
ตัวอยางโครงงานประเภทนี้ ไดแก โครงงานเรื่อง “กําเนิดของทวีปและมหาสมุทร”
เปนการสรางแบบจําลองทฤษฎี อธิบายการเกิดของทวีปและมหาสมุทรวาเกิดขึน้ ไดอยางไร
โดยอาศัยหลักฐานทางประวัติศาสตรและทฤษฎีทางวิทยาศาสตรมาอางอิง ซึ่งเปนแนวความคิด
ที่แตกตางไปจากแนวความคิดเดิมที่เคยมีผูเสนอไวกอนแลว
ตั้งใจเรียนนะครับเพื่อน ๆ
จะไดปฏิบัติงานโครงงานไดถูกตอง
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ขั้นตอนในการทําโครงงานวิทยาศาสตร
ขั้นตอนในการทําโครงงานวิทยาศาสตรไว 5 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นที่ 1 การคิดและเลือกชื่อเรื่องหรือปญหาที่จะศึกษา
ขั้นตอนนี้เปนขั้นที่สําคัญที่สุดและยากทีส่ ุด ตามหลักการแลวนักเรียนควรจะ
เปนผูคิดและเลือกหัวขอเรื่องที่จะศึกษาดวยตนเอง แตครูอาจมีบทบาทหรือมีสวนชวยเหลือ
ใหนกั เรียนสามารถคิดหัวขอเรื่องไดดวยตนเอง ดังจะไดกลาวตอไป
ขั้นที่ 2 การวางแผนในการทําโครงงาน
ไดแก การวางแผนวิธีดําเนินงานในการศึกษาคนควาทั้งหมด เชน วัสดุอุปกรณ
ที่จําเปนตองใชในการออกแบบการทดลอง และควบคุมตัวแปร วิธีดําเนินการรวบรวมขอมูล
การวางแผนปฏิบัติงานอยางคราว ๆ วาจะดําเนินการอยางไรบางเปนขัน้ ตอน แลวนําเสนอครูที่ปรึกษา
เพื่อขอคําแนะนําเพิ่มเติม และขอความเห็นชอบ โดยทั่วไปแลวในการเขียนแผนการทําโครงงานนั้น
จะประกอบดวยหัวขอตาง ๆ ดังนี้
1) ชื่อโครงงาน (ปญหาที่สนใจจะศึกษา ซึ่งควรเขียนเปนขอความสั้น กระชับ
ชัดเจน สื่อความหมายไดตรงกับงานที่นกั เรียนกําลังศึกษา)
2) ชื่อผูทําโครงงาน
3) ชื่อครูที่ปรึกษาโครงงาน
4) ที่มาและความสําคัญของโครงงาน (อธิบายถึงความเปนมาเกีย่ วกับ
ปญหาที่สนใจที่จะศึกษาวามีความเปนมาอยางไร เหตุใดจึงเลือกทําโครงงานนั้น ๆ มีเหตุจูงใจอะไร
ที่ทําใหสนใจเปนกรณีพเิ ศษ โครงงานนี้มีความสําคัญอยางไร มีหลักการหรือทฤษฎีอะไรบางที่
เกี่ยวของ เปนเรื่องที่คิดขึ้นมาใหมหรือเปนการศึกษาตอยอดจากโครงงานเดิมที่มีคนทํามาแลวแตยัง
ไมไดศึกษาในบางเรื่องหรือเปนการทําซ้ําเพื่อตรวจสอบผลอีกครั้ง )
5) จุดมุงหมายของการศึกษา (เปนการระบุความตองการในการศึกษา
หรือจุดประสงคเฉพาะในการศึกษา ซึ่งอาจเขียนเปนขอ ๆ โดยตองเขียนใหผูอื่นทราบวาเราจะ
ทําการศึกษาอะไรและอยางไร แตไมใชนาํ เอาประโยชนที่จะเกิดขึ้นจาการทําโครงงานมาเขียนเปน
วัตถุประสงค)
6) สมมติฐานของการศึกษา (ถาเปนโครงงานที่เกีย่ วกับการทดลองมักจะมี
การคาดเดาคําตอบไวลวงหนา หรือการตัง้ สมมติฐานนัน่ เอง ซึ่งอาจเปนคําตอบที่ถูกหรือไมถูกก็ได
แตตองคํานึงไวดว ยวาการเขียนสมมติฐานนั้นควรมีเหตุผลโดยอาจมีหลักการหรือทฤษฎีทาง
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วิทยาศาสตรรองรับ ซึ่งมักเขียนเปนขอความที่สามารถมองเห็นแนวทางในการดําเนินงานทดสอบ
หรือตรวจสอบได )
7) วิธีดําเนินการ (จะตองบอกดวยวาตองใชอุปกรณอะไรลักษณะเปน
อยางไร มีขนาดเทาใด ทําดวยอะไร จะหามาจากแหลงใดไดบาง วัสดุใดบางที่ตองจัดซื้อหรือ
หยิบยืมไดจากที่ใด จะใชวัสดุเหลานั้นในการทดลองปริมาณเทาใด บอกแนวทางในการศึกษา หรือ
ทําการทดลองอยางไร จะมีการออกแบบการทดลองเปนอยางไร มีการเก็บขอมูลดวยอะไรและ
อยางไร มีการบันทึกขอมูลดวยวิธีการใด ขอมูลที่เก็บมาไดแลวนัน้ จะทําการวิเคราะหอยางไร จะมี
เวลาในการดําเนินงานในแตละขั้นตอนเทาใด เมื่อทําการวิเคราะหขอมูลเสร็จเรียบรอยแลวจะมี
วิธีการนําเสนอในรูปแบบใดบาง ฯลฯ)
8) ประโยชนหรือผลที่คาดวาจะไดรับจากการทําโครงงานนี้ ทั้งที่จะไดกับ
ตนเอง เพื่อน ๆ หรือคนอื่น ๆ
9) เอกสารอางอิง หรือบรรณานุกรม เปนการบอกใหผูอื่นไดทราบวา
นักเรียนไดทําการศึกษาคนควาหาขอมูลมาจากแหลงใดบาง
ขั้นที่ 3 การลงมือทําโครงงาน
ไดแก การลงมือปฏิบัติตามแผนงานที่ไดวางไวลวงหนาแลวในขั้นที่สองนั่นเอง
ประกอบดวยการเก็บรวบรวมขอมูล การสรางหรือการประดิษฐ การปฏิบัติการทดลอง ซึ่งสุด
แลวแตจะเปนโครงงานประเภทใดและการคนควาจากเอกสารตาง ๆ แลวดําเนินการวิเคราะหขอมูล
แบงความหมายของขอมูล และสรุปผลของการศึกษาคนควา
ขั้นที่ 4 การเขียนรายงาน
เปนการเสนอผลจากการศึกษาคนควาในรูปแบบของการรายงานเปนเอกสารเพื่อขยาย
ผลใหผูอื่นทราบวาสิ่งที่เราทําการศึกษานัน้ มีผลเปนอยางไรบาง วิธีการเขียนรายงานจะมีลักษณะหรือ
มีแนวทางในการเขียนแบบเดียวกับการเขียนรายงานผลการวิจยั ซึ่งจะมีหวั ขอดังนี้
1) ชื่อโครงงาน
2) ชื่อผูทําโครงงาน
3) ชื่อครูที่ปรึกษาโครงงาน
4) บทคัดยอ (เปนการเขียนเรือ่ งที่เราศึกษาโดยยอ บอกวัตถุประสงคของ
การศึกษา วิธีการในการดําเนินการศึกษา และผลสรุปที่ไดจากการศึกษาคนควาอยางยอซึ่งมีความยาว
โดยประมาณ 600 คํา)
5) ที่มาและความสําคัญของโครงงาน
6) จุดมุงหมายของการศึกษาคนควา
7) สมมติฐานของการศึกษาคนควา

7

8) วิธีดําเนินการ
9) ผลของการศึกษาคนควา (นําเสนอผลที่ไดจากการศึกษาในรูปแบบตาง ๆ เชน
ตาราง แผนภูมิ วาดภาพ ฯลฯ)
10) สรุปผลของการศึกษาคนควา (เขียนอธิบายผลสรุปของการศึกษาคนควาวา
ไดผลอยางไร ถาเปนโครงงานประเภททดลอง ผลที่ไดสนับสนุนหรือคัดคานสมมติฐานที่ตั้งไว
อยางไรบาง การสรุปผลการศึกษาดังกลาวเหมือนหรือตางกับโครงงานของผูอื่นหรือไมอยางไร มี
ขอบกพรองหรือขอจํากัดใดบางในการศึกษาครั้งนี้)
11) ขอเสนอแนะ (ใหขอเสนอแนะตาง ๆ ที่คิดวาควรจะปรับปรุงแกไขกอนที่จะมี
ใครนําเรื่องทํานองดังกลาวไปศึกษาคนควาเพิ่มเติม และจากการศึกษาคนควาในครั้งนี้ไดประโยชน
อะไรบาง สามารถนําไปประยุกตใชไดหรือไม )
12) เอกสารอางอิง (บอกชื่อหนังสือ เอกสารตาง ๆ รวมทั้งแหลงขอมูลอื่น ๆ ที่
ผูทําโครงงานใชในการศึกษาคนควาอางอิง โดยควรเขียนใหถูกตองตามหลักการเขียนเอกสารดวย)
13) กิตติกรรมประกาศ (อางอิงเปนการเขียนคําขอบคุณผูที่ใหความรวมมือทั้ง
บุคคลและหนวยงานที่ใหการสนับสนุนในการทําโครงงานนี้จนสําเร็จลุลวงไปดวยดี เปนการให
เกียรติคนที่ชว ยเหลือ ซึ่งนิยมเขียนไวหลังบทคัดยอหรือทายสุดหลังขอเสนอแนะ)
รูปแบบในการเขียนรายงานที่เสนอไวนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามประเภท
ของแตละโครงงานแตสิ่งที่ผูเขียนจะตองคํานึงคือเขียนใหชัดเจนเพื่อใหผูอื่นเขาใจไดงาย
โดยไมตองถามอีก ใชภาษาและคําศัพททางวิทยาศาสตรที่เหมาะสม ถูกตองเขาใจงาย ครอบคลุม
สวนที่สําคัญ ๆทั้งหมดของโครงงาน
ขั้นที่ 5 การแสดงผลงาน
เปนการเสนอผลงานที่ไดศึกษาคนควาสําเร็จลงแลวใหผอู ื่นไดรับรูและเขาใจ
ซึ่งอาจกระทําไดหลายรูปแบบ เชน การจัดนิทรรศการ การสาธิตแสดงประกอบการรายงาน
ปากเปลา ฯลฯ
การจัดเตรียมผลงานที่จะนําเสนอตอชุมชนโดยประชุมตกลงกันเสียกอนในเรื่องของ
รูปแบบของแผงโครงงาน หัวขอสําคัญที่จะนําเสนอ การเขียนขอความที่จะติดในแผงโครงงาน
กระบวนการหรือขั้นตอนในการทําโครงงานซึ่งโดยทั่วไปแลวจะประกอบดวยหัวขอตอไปนี้
1) ชื่อผูจัดทําโครงงาน
2) ชื่อที่ปรึกษาโครงงาน
3) ที่มาและความสําคัญของโครงงาน
4) ปญหาที่ตองการศึกษา
5) สมมติฐาน (ถามี)
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6) วิธีดําเนินการ (ถามีรูปประกอบดวยจะดีมาก)
7) ผลการทดลอง
8) สรุปผล
9) ขอเสนอแนะ
ทั้งหมดที่ไดกลาวมาแลวนัน้ จะตองเขียนดวยความประณีต สวยงามและหาสิ่ง
ประดับตาง ๆ มาตกแตงแผงโครงงานใหสวยงามในการจัดแสดงผลงานของการทําโครงงาน
วิทยาศาสตรทคี่ รูอาจกระทําไดในหลายระดับ เชน การจัดเสนอผลงานภายในชั้นเรียน
- การจัดแสดงนิทรรศการภายในโรงเรียนเปนการภายใน
- การจัดแสดงนิทรรศการในงานประจําปของโรงเรียน
- การสงโครงงานเขารวมในงานแสดงหรือประกวดภายนอกโรงเรียน
ในระดับตาง ๆ เชน ระดับกลุมโรงเรียน ระดับจังหวัด ระดับเขตการศึกษา และระดับชาติ เปนตน

ขั้นตอนการทําโครงงานวิทยาศาสตร
มี 5 ขั้นตอน ไมยากเลยใชไหมคะ
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หลักการจัดทําโครงงาน
ขั้นัตอนการดํดําเนินโครงงงาน
ในกาารจัดทําโครงงงานมีขั้นตอนนการจัดทํา 5 ขั้นตอน ไดแก
1. ขัน้ กําหนดปญหา (สิ่งที่อยากกรู)
ปปญหา คือ สิ่งที่สงสัย อยากกรูในสิ่งที่ไมมีมใี ครตอบได ซึ่งเกิดจากกาารสังเกต
สิ่งแวดลอมรอบบตัว เห็นควาามเปลี่ยนแปลลงจากปกติทเี่ คยมีมา เกิดความสนใจตองการแสวงหหา
คําตอบ จึงนําเออาคําถามนั้นมากําหนดเปนหัวขอปญหาา เชน
ทําไมนักเรีรียนบานหัวถนนจึงมีเสียงดดังมากในเวลากลางวัน
2. ขัน้ ตัง้ สมมติฐาน
สมมติฐาน คือ การเดาคําตออบของปญหาาวานาจะเปนอยางนั้น นาจะเปนอยางนี้ เชน
คําถาม : ทําไมสวนปาในโรงเรียนบานถนนจึงมีตนไมลดนอยลลง
สมมติฐานน : ตนไมถูกตััดนํามาเผาถาน
3. ขัน้ รวบรวมขอมูล
ขัน้ รวบรวมเปนขั้นที่จะทําใหขอมูลจากแแหลงตาง ๆ ซึ่งใชวิธีตาง ๆ ตามความ
เหหมาะสม เชนการใชแบบสออบถาม สัมภาษณ สังเกต ควรปรึกษาครูผูสอน ครูที่ปรึกษาโครงงงาน
ผูทีท ี่มีความรูเกีย่ วกับเรื่องที่จะศึกษาเพื่อจะะไดขอมูลที่ถกู ตอง กําหนดดเนื้อหาที่จะศึศึกษาไดอยาง
ครรอบคลุม แนววทางจัดเก็บขอมูลจะไดจากใครแหลงใดบาง
4. ขัน้ วิเคราะห
เปปนการนําขอมูลในการเก็บรวบรวมไดมาจัดเรียงเปนระบบและวิเคราะห ออกมมาเปน
คําอธิบายถึงกาารทําโครงงานนอยางยอ ๆ และจะตองกลลาวถึงขอเท็จจริงในการคนพบ ขอสรุปตาง ๆ
จาากการวิเคราะะหขอมูล
5. ขัน้ สรุปอภิปราายผล
เปปนขั้นตอนสุดท
ด ายของการรนําเสนอโดยยการสรุปตองกล
ง าวขอความที่เปนปญหาและ
อธิธิบายถึงการทํทําโครงงานอยยางยอ ๆ และะจะตองกลาวถึงขอเท็จจริงในการค
ง
นพบบ ขอสรุปตาง ๆ
จาากการวิเคราะะหขอมูล
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ตัวอยาง
การรวิเคราะหโครงงาน
ชือ่ โครงงาน การศึกษาเปรียบเทียบอาหาารที่ใชลอหอยยเชอรี่
ชือ่ ผูทําโครงงาน
1. เด็กหญิงภาวิณี อุทาโย
2. เด็กหญิงวรัญญา ลือฉาย
3. เด็กหญิงพิชญา หิรัตพรม
หนนวยงาน โรงงเรียนบานกลลาง ตําบลเหลลาไฮงาม อําเภอกุฉินารายยณ จังหวัดกาาฬสินธุ
โดดยสรุปโครงงานนี้ทําขึ้นเพืพือ่ ตอบขอสงสสยั ปญหา หรืรือคําถามใด หรือมีจุดมุงหมายใด
1. เพืพื่อศึกษาเปรียบเทียบอาหารที่ใชลอหอยยเชอรี่เขากับดัก
2. เพืพื่อศึกษาแนวทางในการลอหอยเชอรี่เขากับดักใหไดมากโดยใชอาหารที่หอยเชชอรี่ชอบ
3. เพืพื่อศึกษาวิธีการกําจัดหอยเชอรี่ โดยวิธกี ารที่ไมมีสารรพิษและไมทําลายสิ่งแวดลลอม
4. เพืพื่อสงเสริม แลละอนุรักษภูมิมิปญญาทองถิถิ่นในการทํากับดัก (อีหลง)
5. เพืพื่อฝกทักษะกกระบวนทางกการวิทยาศาสตตร และกระบบวนการกลุม
เหหตุจูงใจที่ทําใหหผูทําโครงงาานเลือกทําโครรงงานนี้ คือ
ชุมชนของคณะผูจัจ ดทําก็มหี อยยเชอรี่ระบาดมมากซึ่งเปนปญหามากสํ
ญ
าหหรับผูปกครองงหรือ
ชาาวนา โดยเฉพพาะในนาขาวช
ว วงตนขาวปปกดําใหม จึึงทําใหเกิดแนนวความคิดที่จะทําโครงงาาน
วิทยาศาสตร
ท
ค จัดทําจึงมาปรึ
คณะผู
ง กษาคุณครู
ณ ปรียา นามเหลา ครูผูผสู อนวิทยาศาาสตร จึงทําใหเกิด
เปปนโครงงานวิทยาศาสตร เรืรื่อง การศึกษาเปรี
ษ ยบเทียบอาหารที
บ
่ใชลลอหอยเชอรี่ ผูจัดทําไปดักหอย(ใส
ก
)
ตออนเย็น อาหารรที่ใชลอหอยยเชอรี่คือใบมะละกอ และหหยวกกลวย ซึ่งเปนการศึกกษาวาหอยเชออรี่
ชออบกินอาหารชนิดใดจาก 2 ชนิดอาหาร
ตัวแปรตาง ๆ ที่เกี่ยวของในโโครงงานนีค้ อื อะไร ( ถามี )
ตัวแปรรอิสระ/ตัวแปปรตน คือ อาาหารที่ลอหอยเชอรี่
ตัวแปรรตาม คือ อัตราการเขากับดัก(อีหลง)ขของหอยเชอรี่
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ตัวแปรควบคุม คือ
- ขนาดของกับดัก (อีหลง)
- จํานวนกับดัก (อีหลง)
- ระยะหางระหวางกับดัก (อีหลง)
ขอสรุปของโครงงานคืออะไร
จากการทดลอง 10 วัน ในการดักหอยเชอรี่โดยใชอาหารลอ ปรากฏวา
1. ใบมะละกอ หอยเชอรี่จะชอบมากที่สดุ สังเกตไดจากการเขากับดัก (อีหลง) มากที่สุด
2. รองลงไปคือ หยวกกลวย และไมไดใสอาหาร
จากการวิเคราะหโครงงานนักเรียนมีแนวคิดที่จะศึกษาเพิ่มเติมดานใดบาง
1. กอนปกดํานาตองใชกับดัก (อีหลง) ดักหอยเชอรี่กอน เพราะชวงนาขาวไมมีอาหารให
หอยเชอรี่กนิ จึงเหมาะในการดักหอยเชอรี่มาก โดยใชใบมะละกอลอ
2. ลองใชอาหารอื่นนอกเหนือจากใบมะละกอ และหยวกกลวย ทีใ่ ชศึกษาในครั้งนีไ้ ด เชน
ใบมันสําปะหลัง ใบมันแกว เปนตน
3. ในการดักหอยใชเวลามากกวา 2 คืน ยิ่งดีเพราะหอยจะเขามากและออกไมได ทําให
ประหยัดเวลาในการไปเก็บ

ลองทํากิจกรรมตอไปนี้ดูนะจะ
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ตัวอยาง
บทคัดยอ
ชือ่ โครงงาน
กาารศึกษาเปรียบเทียบอาหารรที่ใชลอหอยยเชอรี่
ผูจัจ ัดทําโครงงาน
1. เด็กหญิงภาวิณี อุทาโย
2. เด็กหญิงวรัญญา ลือฉาย
3. เด็กหญิงพิชญา หิรัตพรม
คุณครูที่ปรึกษาา
นางปรีรียา นามเหลา
บทคัดยอ
โครงงงานวิทยาศาสตร เรื่อง กาารศึกษาเปรียบเทียบอาหารรที่ใชลอหอยยเชอรี่ เปนกาารศึกษา
วาหอยเชอรี
า
่ชอบกิ
อ นอาหารชชนิดใดจาก ใบมะละกอ
ใ
และหยวกกล
แ
ว
วย
ผลปปรากฏวา ใบมมะละกอ หอยยเชอรี่เขากับดักมากที่สุด รองลงไปคือ หยวกกลวย
จากกการทดลองสาามารถสรุปไดดวาหอยเชอรีรีช่ อบใบมะละะกอมากที่สดุ เพราะหอยเเขากับดัก
ทีมีม่ ีใบมะละกออมากกวา หยววกกลวย

บบทคัดยอ เปนสสวนสรุปเรื่องราวของการ
ทํทาโครงงานวิทยาศาสตร
ย
ครับ
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กาารคิดหาปญหาหรือเลือกหัวขอที่จะทําโครงงานน
การคิดและเลื
ด
อกหัวข
ว อเรื่องเพื่อทํทาโครงงานวิทยาศาสตร เกิกิดขึ้นจากความสนใจของนักเรียน
ทีจะศึ
จ่ กษาโดยไไดแนวคิดมาจจากแหลงตาง ๆ เชน การออานหนังสือตาง ๆ การเขาชชมสถานที่ตาง
า ๆ
กาารฟงบรรยายทางวิชาการ การเรียนการสสอนในชั้นเรียน การทํางานอดิเรก การเขาชมนิทรรศศการ
หรืรือการประกววดโครงงาน การศึกษาโครรงงานที่ผูอื่นทําไว การสนทนาพูดคุยกัน การสังเกต
ปรรากฏการณตาง ๆ รอบตัว
หัวขอเรื่องที่ดี คววรมีลักษณะดัังนี้
1. คิดขึ้นจากปปญหา คําถาม หรือสิ่งที่อยาากรู
2. มีความชัดเจจน เจาะจงหรืรือบงชัดวาจะศึกษาเรื่องใดด
3. มีความแปลลกใหมทแี่ สดงงถึงความคิดสรางสรรค
4. เปนเรื่องที่มีมคี ุณคา ผลที่ไดจากการศึกษาเปนประโยยชน
5. เปนเรื่องที่มีมคี วามรูความสามารถและเเหมาะสมที่จะทํา คือ นักเรีรียนมีความรู และ
ทักษะเพียงพอ มีแหลงความมรูเพียงพอ จัดหาวัสดุอุปกรณที่จําเปนได มีเวลาเพียงพอที่จะจัดทํา
มีครูหรือผูทรงคุณวุฒิรับเปนที่ปรึกษา มีความปลอดภัยั และมีงบปรระมาณเพียงพพอ
ตัวอยยางหัวขอเรือ่ ง
1. การเปลี่ยนเพศปลาหางนนกยูง
2. ผลของน้ํามัันหอมระเหยยจากผิวสมทีมีม่ ตี อ ยุง
3. ขาวเกรียบฟฟกทองสมุนไพร
4. คุณภาพของงน้ํากับการเจริริญเติบโตของปลา
5. ผลของอุณหภูมิ แสงและะความชื่นที่มตี อ การเจริญเติบโตของไสสเดือน
6. การศึกษาเปปรียบเทียบอาหารที่ใชลอหอยเชอรี่
ศึกษาจากตัวอยยาง
ก็ไดครับ
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การตั้งสมมติฐาน
การตั้งสมมติฐาน หมายถึง คําตอบที่คิดไวลวงหนากอนการทดลอง โดยอาศัยการสังเกต
ความรู ประสบการณเดิมเปนพื้นฐาน ซึ่งเปนขอความทีบ่ อกความสัมพันธระหวางตัวแปร
การกําหนดและควบคุมตัวแปร หมายถึง การบงชี้ตัวแปรตน ตัวแปรตาม และตัวแปร
ควบคุม เมื่อตองการตั้งสมมติฐาน
ตัวแปรตนหรือตัวแปรอิสระ หมายถึง สิ่งที่เปนสาเหตุทจี่ ะทําใหเกิดผลตาง ๆ เปนสิ่งที่
เราตองการทดลองดูวาเปนสาเหตุที่ทําใหเกิดผลจริงหรือไม
ตัวแปรตาม หมายถึง สิ่งที่ตองติดตามดูผล
ตัวแปรควบคุม หมายถึง สิ่งอื่น ๆ นอกเหนือจากตัวแปรตนที่เขามาเกีย่ วของจะทํา
ใหผลการทดลองคลาดเคลื่อน
ตัวอยาง
ปญหา ปุยมีผลตอการเจริญเติบโตของพืชหรือไม
สมมติฐาน
1. พืชที่ปลูกในดินผสมปุยจะเจริญเติบโตเร็วกวาพืชที่ปลูกในดินไมใสปุย
2. พืชที่ไดรับปุยจะเจริญเติบโตไดดีกวาพืชที่ไมไดรับปุย
จากสมมติฐาน นักเรียนจะตองนิยามศัพทเชิงปฏิบัติการของคําวา การเจริญเติบโต เชน
การเจริญเติบโต คือ ความสูง และจํานวนใบของพืช
การกําหนดตัวแปร
ตัวแปรตน
ไดแก พืชที่ปลูกในดินที่ใสปุย กับพืชที่ปลูกในดินที่ไมใสปุย
ตัวแปรตาม ไดแก การเจริญเติบโตของพืช
ตัวแปรควบคุม ไดแก ชนิดของดิน ปริมาณดิน ขนาดของกระถาง ชนิดของพืช
ขนาดของพืช ปริมาณน้ํา ปริมาณแสง และจํานวนพืชทีป่ ลูก

15

การระบุตัวแปร
กอนอื่นมารูจกั ตัวแปรกอนจะลงมือทําการทดลอง โดยพิจารณาดังนี้
ตัวแปรตน คือ สิ่งที่เปนตนปญหา
ตัวแปรตาม หมายถึง สิ่งที่เกิดตามมาเนื่องจากตัวแปรตน
ตัวแปรควบคุม หมายถึง สิ่งอื่น ๆ นอกเหนือจากตัวแปรตนที่เขามาเกีย่ วของจะทํา
ใหผลการทดลองคลาดเคลื่อน
ตัวอยาง
ปญหา พืชเจริญเติบโตไดดีโดยใชแสงแดดหรือแสงไฟ
ตัวแปรตน
ไดแก แสงแดดและแสงไฟ
ตัวแปรตาม ไดแก การเจริญเติบโตของพืช
ตัวแปรควบคุม ไดแก ชนิดของดิน ปริมาณดิน ขนาดของกระถาง ชนิดของพืช
ขนาดของพืช ปริมาณน้ํา ปริมาณแสง และจํานวนพืชทีป่ ลูก
ปญหา ปุยคอกและปุย หมักชนิดใดทําใหพืชเจริญเติบโตไดดีที่สุด
ตัวแปรตน
ไดแก ปุยคอกและปุยหมัก
ตัวแปรตาม ไดแก การเจริญเติบโตของพืช
ตัวแปรควบคุม ไดแก ปริมาณของปุยคอกและปุยหมัก ชนิดของดิน ปริมาณดิน
ขนาดของกระถาง ชนิดของพืช ขนาดของพืช ปริมาณน้ํา ปริมาณแสง และจํานวนพืชที่ปลูก

ความพยายามอยูที่ไหน
ความสําเร็จอยูที่นั้นคะ
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การเขียนเคาโครงของโครงงานวิทยาศาสตร
ในการวางแผนทําโครงงานวิทยาศาสตรนนั้ นักเรียนจะตองเขียนโครงรางหรือเคาโครงของ
งานเสนอตอครูที่ปรึกษา การเขียนเคาโครงของโครงงานเปนการกําหนดแผนงานวาจะดําเนินการ
อยางไรบางเปนขั้นตอน โดยมีจุดมุงหมายใหสามารถดําเนินการไดโดยไมสับสน ซึ่งไดแก แนวทาง
ในการศึกษาคนควา วัสดุอปุ กรณที่จําเปนตองใช การออกแบบการทดลองและควบคุมตัวแปร
วิธีการสํารวจและรวบรวมขอมูล วิธีการประดิษฐ วิธีการวิเคราะหขอมูลและการวางแผนการ
ปฏิบัติงาน เชน กําหนดระยะเวลาในการทํางานแตละขัน้ ตอน เปนตน
หัวขอตางๆ ในการเขียนเคาโครงของโครงงานวิทยาศาสตร มีดังนี้
1. ชื่อโครงงาน ควรเปนขอความที่ชัดเจน สื่อความหมายตรง และมีความเฉพาะเจาะจงวา
จะศึกษาอะไร
2. ชื่อผูทําโครงงาน
3. ชื่อที่ปรึกษาโครงงาน
4. ที่มาและความสําคัญของโครงงาน
อธิบายวา เหตุใดจึงเลือกทําโครงงานนั้น ๆ มีเหตุจูงใจอะไรที่ทําใหสนใจเปนกรณีพเิ ศษ
โครงงานนี้มีความสําคัญอยางไร มีหลักการหรือทฤษฎีอะไรบางที่เกีย่ วของ เปนเรื่องที่คิดขึ้นมาใหม
หรือเปนการศึกษาตอยอดจากโครงงานเดิมที่มีคนทํามาแลวแตยังไมไดศึกษาในบางเรื่องหรือเปนการ
ทําซ้ําเพื่อตรวจสอบผลอีกครั้ง
5. จุดมุงหมายของการศึกษา
เปนการระบุความตองการในการศึกษาหรือจุดประสงคเฉพาะในการศึกษา ซึ่งอาจเขียน
เปนขอ ๆ โดยตองเขียนใหผอู ื่นทราบวาเราจะทําการศึกษาอะไรและอยางไร แตไมใชนําเอาประโยชน
ที่จะเกิดขึ้นจาการทําโครงงานมาเขียนเปนวัตถุประสงค
ควรมีเฉพาะเจาะจงและเปนสิ่งที่สามารถวัดได เปนการบอกขอบเขตของงานที่จะทําได
ชัดเจนขึ้น
6. สมมติฐานของการศึกษา (ถาเปนโครงงานที่เกีย่ วกับการทดลองมักจะมี
การคาดเดาคําตอบไวลวงหนา หรือการตัง้ สมมติฐานนัน่ เอง ซึ่งอาจเปนคําตอบที่ถูกหรือไมถูกก็ได
แตตองคํานึงไวดว ยวาการเขียนสมมติฐานนั้นควรมีเหตุผลโดยอาจมีหลักการหรือทฤษฎีทาง
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วิทยาศาสตรรองรับ ซึ่งมักเขียนเปนขอความที่สามารถมองเห็นแนวทางในการดําเนินงานทดสอบ
หรือตรวจสอบได )
7. วิธีดําเนินการ
7.1 วัสดุอุปกรณ จะตองบอกดวยวาตองใชวัสดุอุปกรณอะไรลักษณะเปน
อยางไร มีขนาดเทาใด ทําดวยอะไร จะหามาจากแหลงใดไดบาง วัสดุใดบางที่ตองจัดซื้อหรือ
หยิบยืมไดจากที่ใด จะใชวัสดุเหลานั้นในการทดลองปริมาณเทาใด
7.2 บอกแนวทางในการศึกษา หรือทําการทดลองอยางไร จะมีการออกแบบการทดลอง
เปนอยางไร มีการเก็บขอมูลดวยอะไรและอยางไร
8. แผนปฏิบัติการอธิบายเกีย่ วกับกําหนดเวลาเริ่มตนและเวลาเสร็จของการดําเนินงาน
ภายในแตละขัน้ ตอน
9. ประโยชนหรือผลที่คาดวาจะไดรับจากการทําโครงงานนี้ ทั้งที่จะไดกบั ตนเอง เพื่อน ๆ
หรือคนอื่น ๆ
10. เอกสารอางอิง
เปนการเขียนชื่อผูแตง ชื่อหนังสือที่นํามาประกอบการศึกษาคนควา เรียงลําดับ
การเขียนตามลําดับตัวอักษร พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน โดยไมใสเลขหนากํากับรายการ
โดยมีวิธีการเขียนดังนี้
ชื่อ//ชื่อสกุล.////ชื่อหนังสือ.////ครั้งที่พิมพ.//เมืองที่พิมพ.//://สํานักพิมพ.//ปที่พิมพ.
หมายเหตุ / หมายถึง เวน 1 วรรค
ตัวอยาง
กระทรวงศึกษาธิการ. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551. กรุงเทพฯ :
โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย, 2551.
กาญจนา วัฒนายุ. “ความหลากหลายของการเรียนรู, ” สารวิชาการ. 10(20) : 5-6 ; มกราคม,
2544.
บุญชม ศรีสะอาด. การวิจัยเบื้องตน. พิมพครั้งที่ 7. กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาสน, 2545.
วัฒนาพร ระงับทุกข. แผนการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง. พิมพครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ :
ไทยวัฒนาพานิช, 2542.
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การจัดกระทําขอมูลและสือ่ ความหมายขอมูล
การจัดกระทําขอมูลและสื่อความหมายของขอมูลเปนการนําผลการสังเกต การวัด การ
ทดลองจากแหลงตาง ๆ โดยการหาความถี่ เรียงลําดับจัดแยกประเภทหรือคํานวณหาคาใหมเพื่อให
ผูอื่นเขาใจความหมายของขอมูลดียิ่งขึ้น โดยอาจเสนอในรูปตาราง แผนภูมิ แผนภาพวงจร กราฟ
และการเขียนบรรยาย เปนตน
การจัดกระทําขอมูลสามารถทําไดโดย
1. เรียงลําดับขอมูลใหเปนขัน้ ตอนและมีความตอเนื่อง
2. จําแนกประเภทขอมูล เพือ่ แบงขอมูลออกเปนกลุมเปนประเภท
3. แจกแจงความถี่ เพื่อหาปริมาณขอมูลในประเภทตาง ๆ
4. คํานวณเพื่อหาคาใหมที่มคี วามหมายมากกวาเดิม โดยการหาคาเฉลี่ย การหารอยละ
การคํานวณเปรียบเทียบ การหาอัตราสวน
การเลือกรูปแบบสําหรับสื่อความหมายขอมูล ขึ้นอยูกับลักษณะของขอมูลและ
วัตถุประสงคที่ตองการนําเสนอ การนําเสนอขอมูลไมจํากัดวาตองนําเสนอไดเฉพาะแบบใดแบบหนึ่ง
อาจนําเสนอในหลาย ๆ รูปแบบผสมกันไปก็ได ทั้งนี้ขนึ้ อยูกับความเหมาะสมและวัตถุประสงค
การแปลผลและสรุปผลการศึกษาคนควา
การแปลผลและสรุปผลการศึกษาคนควา เปนกระบวนการที่จะสรุปผลการทดลอง
ขอมูลที่ไดจากการทดลอง เมื่อผานการจัดกระทําและนําเสนอแลว สวนใหญจะอยูใ นรูปกราฟ
แผนภาพ แผนภูมิและตารางตาง ๆ การนําเสนอขอมูลในรูปแบบเหลานี้จะไมสามารถรวบรวม
รายละเอียดตาง ๆ ไวไดครบถวน แตก็ยังไมมีอยูในรูปแบบการนําเสนอเหลานั้นใหเปนคําบรรยาย
เพื่อไดสื่อความหมายใหเขาใจตรงกัน
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การเขียนรายงานโครงงาน
การเขียนรายงานโครงงานเปนขั้นตอนที่สําคัญที่จะประมวลและรวบรวมสิ่งที่นํามาตั้งแตตน
ซึ่งจะเปนการเขียนอธิบายขอมูล และผลการศึกษาคนควา ในขัน้ ตอนการเขียนรายงานโครงงานนี้จะทํา
หลังจากนักเรียนไดลงมือดําเนินการทดลองเรียบรอยแลว ดังนั้นการเขียนรายงานโครงงานจึงเปนการ
เขียนเรียบเรียงขอมูลตาง ๆ จากที่ทําเคาโครงไวแลว
การเขียนรายงานควรใชภาษาที่เขาใจงาย ชัดเจน สั้น และครอบคลุมหัวขอตางๆ ดังตอไปนี้
1. สวนนํา
เปนการใหขอมูลเกี่ยวกับโครงงานนั้น ประกอบดวย
1) ปกนอก มีชื่อโครงงาน ชื่อคณะที่ทํางาน ชื่อที่ปรึกษาโครงงาน ชื่อโรงเรียน
2) ปกรอง จะเหมือนกับปกนอก
3) กิตติกรรมประกาศ เปนการเขียนคําขอบคุณที่ผูเกี่ยวของหรือผูใหการ
สนับสนุนที่ทําใหเราไดรับความสําเร็จจากการทํางาน
4) บทคัดยอ เปนการเขียนเรือ่ งที่เราศึกษาโดยยอ บอกวัตถุประสงคของ
การศึกษา วิธีการในการดําเนินการศึกษา และผลสรุปที่ไดจากการศึกษาคนควาอยางยอ ซึ่งมีความยาว
โดยประมาณ 600 คํา
5) คํานํา
6) สารบัญ
2. บทที่ 1 บทนํา
ประกอบดวย
1) ที่มาและความสําคัญของโครงงาน
2) จุดมุงหมายของการศึกษาคนควา
3) สมมติฐานของการศึกษาคนควา
4) ตัวแปรตาง ๆหรือการควบคุมตัวแปร (ถามี)
5) ขอบเขตของการศึกษา
6) นิยามศัพทเฉพาะหรือขอตกลงเบื้องตน (ถามี)
7) สถานที่ทําการศึกษา
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3. บทที่ 2 เอกสารและหลักการทางวิทยาศาสตรที่เกี่ยวของ
เปนการศึกษาเอกสารหรืองานวิจยั ที่เกีย่ วของ อาจเปนหลักการ ทฤษฎี หรือวิธีการ
ศึกษาคนควาที่สอดคลองกับหัวเรื่องที่จะทําโครงงานวิทยาศาสตร
4. บทที่ 3 วิธีดําเนินการ
อธิบายขั้นตอนการทํางานโดยละเอียด และระบุวัสดุอปุ กรณ สารเคมีตาง ๆ
ที่ตองใชในการทํางาน
5. บทที่ 4 ผลการศึกษา
เปนการนําเสนอขอมูลที่สังเกตได หรือจดบันทึกรวบรวมไวจากการศึกษาคนควา
รวมทั้งเสนอผลการวิเคราะหขอมูลดวย ซึ่งขอมูลที่ไดมี 2 รูปแบบ คือ
- ขอมูลเชิงปริมาณ อาจจะกระทําและสื่อความหมายขอมูลในรูปตารางหรือ
แผนภูมกิ ็ได โดยพิจารณาใหเหมาะสมกับจุดมุงหมายของการศึกษาคนควา
- ขอมูลเชิงคุณภาพ อาจเขียนในลักษณะขอความเชิงบรรยายสั้น ๆ หรือ
มีภาพประกอบขอมูลดวยก็ได เพื่อใหผูอา นเขาใจไดโดยงาย
6. บทที่ 5 สรุป อภิปรายผลการศึกษาและขอเสนอแนะ ประกอบดวย
สรุปผลการศึกษา ควรยึดจุดมุงหมายของการศึกษาของเรือ่ งเปนหลักแลวเขียน
สรุปผลตามจุดมุงหมายทีว่ างไว
อภิปรายผลการศึกษา เปนการอางอิงหลักการ ทฤษฎี หรือผลงานที่ผูอื่นศึกษาไว
แลววา สัมพันธ สอดคลองหรือขัดแยงกับผลการศึกษาคนควาครั้งนี้อยางไร
ขอเสนอแนะ เปนการเสนอแนะสิ่งที่นาจะศึกษาเพิ่มเติม และการปรับปรุงแกไข
ซึ่งจะเปนประโยชนตอผูที่ศึกษาคนควาในเรื่องลักษณะเดียวกันตอไป
7. เอกสารอางอิง
อางอิงชื่อหนังสือ เอกสารตาง ๆ รวมทั้งแหลงขอมูลอื่น ๆ ที่ผูทําโครงงานใชใน
การศึกษาคนควาอางอิง โดยควรเขียนใหถกู ตองตามหลักการเขียนเอกสารดวย
รูปแบบในการเขียนรายงานที่เสนอไวนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามประเภท
ของแตละโครงงานแตสิ่งที่ผูเขียนจะตองคํานึงคือเขียนใหชัดเจนเพื่อใหผูอื่นเขาใจไดงายโดยไมตอ ง
ถามอีก ใชภาษาและคําศัพททางวิทยาศาสตรที่เหมาะสม ถูกตองเขาใจงาย ครอบคลุมสวนที่สําคัญ ๆ
ทั้งหมดของโครงงาน
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การเสนอผลงานและจัดแสดงผลงานโครงงานวิทยาศาสตร
การแสดงผลงานเปนขั้นตอนที่แสดงออกถึงผลผลิตของความคิด และเปนวิธีที่ทําใหผูอื่น
ไดรับรูเขาใจถึงผลงาน อาจทําไดหลายรูปแบบ เชน การจัดนิทรรศการ ซึ่งเปนการจัดแสดงใหผอู ื่น
ทราบถึงกระบวนการและขั้นตอนตางๆ ของการศึกษาคนควา มีอุปกรณ เครื่องมือหรือภาพ และ
แผนภูมิประกอบการอธิบาย อาจมีหรือไมมีการสาธิตประกอบดวยก็ได หรืออาจจัดแสดงในรูปแบบ
อื่น ๆ เชน บรรยายประกอบสไลด บรรยายประกอบแผงโครงงาน
การเสนอผลงานและการจัดแสดงผลโครงงานวิทยาศาสตร ควรครอบคลุมประเด็นสําคัญ
ตอไปนี้
1. ชื่อโครงงาน ชื่อผูทําโครงงาน ชื่อที่ปรึกษา
2. คําอธิบายยอ ๆ ถึงเหตุจูงใจในการทําโครงงาน และความสําคัญของโครงงาน (ที่มา
และความสําคัญของโครงงาน)
3. วิธีดําเนินการ โดยเลือกเฉพาะขั้นตอนที่สําคัญ
4. แสดงผลที่ไดจากการทดลอง หรือตั้งสาธิตการทดลองไว
5. สรุปผลการทดลอง และชี้ประเด็นของขอมูลเดน ๆ หรือขอสังเกตที่สําคัญที่ไดจาก
โครงงานนั้น
ขอควรคํานึงในการจัดแสดงโครงงานวิทยาศาสตร
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ความปลอดภัยของการจัดแสดง
ความเหมาะสมกับเนื้อหาที่จัดแสดง
คําอธิบายที่เขียนแสดง ควรเนนเฉพาะประเด็นสําคัญ ชัดเจน เขาใจงาย
ดึงดูดความสนใจของผูเขาชม โดยใชสที ี่สดใสเนนจุดสําคัญ
ใชตารางและรูปภาพประกอบ โดยจัดวางอยางเหมาะสม
สิ่งที่แสดงทุกอยางถูกตอง ทั้งการอธิบายหลักการและขอความหรือคําที่เขียน
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การทําแผงโครงงานสําหรับแสดงโครงงาน
ในการจัดแสดงผลงานโครงงานประเภททดลอง ตามปกติทั่วไปจะใชแผงแสดงผลงาน
ที่มีขนาด ดังนี้
120 ซ.ม.

60 ซ.ม.
ชื่อเรื่อง
ชื่อผูทําโครงงาน
สังกัด
ครูที่ปรึกษา

แนวคิด ที่มา
ความสําคัญ

60 ซ.ม.
วิธีดําเนินการ

สรุป
ประโยชน
ขอเสนอแนะ

ความมุงหมายของการศึกษา ผลการศึกษา
วัสดุอุปกรณ
ทดลอง

อุปกรณที่จําเปนในการทําแผงแสดงโครงงาน
1. ไมอัด กระดาษลูกฟูกหรือกลองกระดาษ
2. มีดคัตเตอร
3. กรรไกร
4. กาว
5. กระดาษสีตาง ๆ
6. ไมบรรทัด
7. ปากกาเคมี
8. ผลงาน
9. ดอกไมประดับตกแตงอืน่ ๆ

60 ซ.ม.
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ตัวอยยาง
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การอธิบายหรือรายงานปากเปลา
1. ตองทําความเขาใจกับเรื่องที่จะอธิบายเปนอยางดี
2. คํานึงถึงความเหมาะสมของภาษา ควรใหชัดเจนและเขาใจงาย
3. รายงานตรงไปตรงมาไมออมคอม
4. พยายามหลีกเลี่ยงการอานรายงาน แตอาจจดหัวขอสําคัญ ๆ ไวเพื่อชวยใหการ
รายงานเปนไปตามขั้นตอน
5. ขณะที่รายงาน ควรมองตรงไปยังผูฟง
6. เตรียมตัวตอบคําถามที่เกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ
7. ควรใชสื่อประเภทโสตทัศนูปกรณ ประกอบการรายงานดวย เชน สไลด แผน
โปรงใส เพาเวอรพอยด เปนตน

เพื่อน ๆ เกงจริง ๆ เลยครับ

