
โครงงานวทิยาศาสตร์
และ

เทคโนโลยคืีออะไร



กจิกรรมที่เกี่ยวกับวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยทีี่เปิดโอกาสให้นักเรียน
ได้ศึกษาค้นคว้าและลงมือปฏิบัติ
ด้วยตนเองทั้งในและนอกโรงเรียน

โดยมอีาจารย์ที่ปรึกษา
เป็นผู้ดูแลและให้ค าแนะน า



ลกัษณะของโครงงาน
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เป็นอย่างไร ?



นักเรียนวางแผนทดลอง รวบรวมข้อมูล  
ประดิษฐ์   แปลผล  สรุปผล และเสนอผล

นักเรียนเป็นผู้ริเร่ิม

เป็นกิจกรรมเกีย่วกบัวทิยาศาสตร์หรือเทคโนโลยี

ใช้วธีิทางวทิยาศาสตร์



ประเภทส่ิงประดิษฐ์

ประเภททฤษฎี

ประเภทส ารวจ

ประเภทการทดลอง

ประเภทของโครงงาน



โครงงานประเภทการทดลอง

เป็นโครงงานทีม่ีลกัษณะ
การออกแบบการทดลอง 
เพ่ือศึกษาตวัแปรหน่ึง 
โดยควบคุมตวัแปรอ่ืนๆ



แก้ปัญหาโดย
สรุปผล

การทดลอง

ใช้กระบวนการ
ทางวทิยาศาสตร์ เกบ็ข้อมูล

โดยเร่ิมจาก ปัญหา



- ศึกษาการตัดใบข้าวโพดทีม่ผีลกระทบต่อการ

เจริญเติบโตและผลผลติ

- การท ายากนัยุงจากใบพืชท้องถิ่น

- การป้องกนัการเป็นหนอนของปลาเคม็โดย

ใช้สารสกดัพืชทีม่รีสขม

- การใช้มูลววัป้องกนัววักนิใบพืช

- การบงัคบัผลแตงโมเป็นรูปส่ีเหลีย่ม

ตัวอย่างโครงงานวทิยาศาสตร์ประเภททดลอง



โครงงานประเภทส ารวจ

เป็นโครงงานท่ีรวบรวมข้อมูลบางอย่าง 
หรือจ าแนกเป็นหมวดหมู่ โครงงาน
ประเภทนี ้ไม่ก าหนดตัวแปร
ในการเกบ็ข้อมูล



• การส ารวจพืช พนัธ์ุไม้ในโรงเรียน ในท้องถิ่น
• การส ารวจพฤติกรรมด้านต่างๆ ของสัตว์
• การส ารวจปัญหาส่ิงแวดล้อมในชุมชน
• การศึกษาวงจรชีวติของสัตว์ชนิดใดชนิดหน่ึง
• การศึกษาลกัษณะของอากาศในท้องถิ่น

ตัวอย่างโครงงานประเภทส ารวจ



โครงงานประเภทส่ิงประดษิฐ์

เป็นการประดิษฐส่ิ์งใดส่ิงหน่ึง เคร่ืองมือ
เคร่ืองใชห้รืออุปกรณ์ เพือ่ใชส้อยต่างๆ โดย
ประยกุตห์ลกัการทางวทิยาศาสตร์ใชก้ระบวน
การทางวทิยาศาสตร์



• กรงดักแมลงและแมลงสาบ
• เคร่ืองโรยปุ๋ยยางพารา
• เคร่ืองย า่ยางพารา
• เคร่ืองตีไข่ส าหรับเด็ก
• เคร่ืองให้อาหารปลา

ตวัอย่างโครงงาน
วทิยาศาสตร์

ประเภทส่ิงประดษิฐ์



ตวัอย่าง

ให้นักเรียนจ าแนกประเภท
ของโครงงาน

จากช่ือผลงานต่อไปนี้



ส ารวจ

ประดษิฐ์

ทดลอง

ทฤษฎี

1.  ศึกษาวงจรชีวติของตัวไหม

2. เคร่ืองจกัรกลพลงังานแม่เหลก็

3. ศึกษาการท าวุ้นจากน า้สับปะรด

4. การอธิบายอวกาศแนวใหม่



ค าช้ีแจง

ให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม น าอกัษรประเภทโครงงาน 
ไปใส่ไว้หน้าช่ือ โครงงานท่ีตรงกบัประเภทของ
โครงงานน้ัน ตามความเข้าใจ

ก.  ทดลอง  ข.  ส ารวจ
ค.  ประดิษฐ์ ง.  ทฤษฎี



……1. ไซดักไขมนั

……2. ประปาจิ๋วแบบประหยดั

……3. เคร่ืองตัดโฟมด้วยลวดนิโครม 

……4. โคมไฟถนนพลงังานลม

……5. การศึกษาวธีิการยืดอายุของไข่



……6. การศึกษาการชักใยของแมงมุม 

……7. เคร่ืองช่ังน า้หนักแรงดันน า้ 

……8. ยากนัยุงจากพืชท้องถิ่น 

……9. เคร่ืองบ าบัดน า้ทิง้จากโรงอาหาร 

……10. น า้ใสปลาสวย 



…11. แปรงลบกระดานไร้ฝุ่น

…12. เคร่ืองท ากระดาษอดัจากกระดาษฟาง

…13. การศึกษาพฤตกิรรมของมดแดง

…14. การศึกษาวสัดุทีใ่ช้ล่อและไล่

แมลงวนัทอง 
…15. การเปลีย่นแปลงทางสรีรวทิยาใน

เมลด็ข้าว ด้วยความร้อน



……16. ด า มนั วาว ด้วยกาบมะพร้าว

……17. อุปกรณ์เตมิสารส้มอตัโนมตัิ

……18. เคร่ืองเจาะกระดาษค าตอบ

……19. การศึกษาการเพิม่ผลผลติจาก

เห็ดฟาง

……20. การก าจัดน า้เสียด้วยสาหร่าย



การท าโครงงานวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

มีการด าเนินงานอย่างไร 



1. ส ารวจปัญหาที่จะท าโครงงาน

2. ศึกษาเอกสารที่เกีย่วข้อง

3. จัดท าเค้าโครงย่อของโครงงาน

ขั้นตอนการท าโครงงาน



4. ลงมือท าโครงงาน

5. การเขียนรายงาน

6. การแสดงผลงาน



เค้าโครงย่อ
1. ขั้นก าหนดปัญหา

ปัญหา………………………….
2. ขั้นตั้งสมมติฐาน ( การคาดคะเนค าตอบล่วงหนา้ )

สมมติฐาน……………………….
3.  ตรวจสอบสมมติฐาน

ออกแบบการทดลอง
ตวัแปรตน้………………………….
ตวัแปรตาม…………………………
ตวัแปรควบคุม………………………

4. ศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง( ถ่ายเอกสารเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งแนบมา
ดว้ย).



เค้าโครงงานย่อ

1.  ช่ือโครงงาน

2.  ช่ือผู้ท าโครงงาน

3.  ช่ือที่ปรึกษาโครงงาน

4.  ทีม่าและความส าคญั 

4.1เหตุใดจึงเลือกท าโครงงานนี้

4.2โครงงานนีม้คีวามส าคญั           

อย่างไร



4.3 มหีลกัการหรือทฤษฎอีะไรที่
เกีย่วข้อง

4.4 เร่ืองที่ท านีข้ยายเพิม่เตมิ
จากใคร  ขยายเพิม่เตมิอย่างไร

5.  จุดมุ่งหมาย

6.  สมมตฐิานของการศึกษา  

ค้นคว้า



7.  วธีิด าเนินการ
7.1 วสัดุอุปกรณ์ทีใ่ช้
7.2 แนวการศึกษาค้นคว้า                              

8.  แผนปฏิบตังิาน

9.  ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

10. เอกสารอ้างองิ



การเขียนรายงาน

ช่ือโครงงาน
ช่ือผู้ท าโครงงาน

บทคดัย่อ

ที่มาและความส าคญัของโครงงาน

จุดมุ่งหมายของการศึกษาค้นคว้า

สมมติฐานของการค้นคว้า

ช่ือทีป่รึกษา



วธีิด าเนินการ

ผลการศึกษาค้นคว้า

สรุปและข้อเสนอแนะ

เอกสารอ้างองิ

ค าขอบคุณ



ช่ือเร่ือง

วธีิด าเนินงานผล

องค์ประกอบของโครงงาน


