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บทคัดย่อ
โครงงานวิทยาศาสตร์เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียน
ได้เลือกเรื่องที่ต้องการศึกษาด้วยตนเอง กาหนดประเด็นปัญหาขึ้นตามความสนใจ แก้ปัญหาด้วยตัวนักเรียนเอง
อย่างเป็นระบบ นาเสนอผลการศึกษาตามวิธีการของตนอย่างเป็นขั้นตอน ภายใต้การแนะนาปรึกษาและการ
ดูแลของครู โครงงานวิทยาศาสตร์แบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่ โครงงานประเภทสารวจ โครงงานประเภททดลอง
โครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์ และโครงงานประเภททฤษฎี ขั้นตอนการทาโครงงานวิทยาศาสตร์ประกอบด้วย 6
ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นที่ 1 การคิดและเลือกหัวข้อโครงงานจากปัญหาหรือเรื่องที่น่าสนใจ ขั้นที่ 2 การวางแผนการ
ทาโครงงาน เป็นการออกแบบและเขียนโครงร่างโครงงานวิทยาศาสตร์ ขั้นที่ 3 การลงมือทาโครงงานตามที่
วางแผนไว้ ขั้นที่ 4 การเขียนรายงานโครงงานเพื่อนาเสนอรายละเอียดของโครงงานทั้ง หมดตามแบบฟอร์มที่
กาหนด ขั้นที่ 5 การนาเสนอโครงงานโดยการจัดป้ายนิเทศและการนาเสนอด้วยวาจา ขั้นที่ 6 การประเมินและ
การพัฒนาโครงงาน การประเมินโครงงานต้องประเมิน ความสามารถเชิงวิทยาศาสตร์ ซึ่งได้แก่ ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ การใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ (ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ) การแสดงให้เห็นถึงความรู้
ความเข้าใจในเรื่องที่ทา การแสดงหลักฐานการบันทึกข้อมูลอย่างเพียงพอ และคุณค่าของโครงงาน รวมถึงการ
เขียนรายงาน การจัดแสดงโครงงาน และการนาเสนอผลงาน
คาสาคัญ โครงงานวิทยาศาสตร์ การประเมิน
Abstract
A science project organizes learner-centered learning activities. In doing so, the learner
chooses his own topic to study, determines the problem according to his own interest, and
solves the problem by himself systematically. The results of the study are presented in a
step-by-step manner under the guidance, supervision and care of the teacher. Science projects
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between measurement and evaluation and teaching, and the role of measurement and
evaluation that affects teaching in higher education level; 2) Measurement and evaluation of
musical instrument practice in higher education is “learning development” of musical
instrument performance of learners, not just merely for “learning examination” of performance;
and 3) Authentic assessment of musical instrument practice is the use of the theory of
authentic assessment according to the actual condition with measurement and evaluation
of musical instrument performance and presenting models and guidelines for measuring and
evaluating musical instrument performance.
Keywords: authentic assessment, instrument practice
บทนา
การวัดและประเมินผลมีความสาคัญในการเรียนการสอน และมีความสัมพันธ์กับจุดประสงค์การสอน
ซึ่ง จาเป็นอย่างยิ่ง ที่ผู้สอนจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในองค์ประกอบ รวมทั้งกระบวนการทางการวัดและ
ประเมินผลเป็นอย่างดี เพื่อให้ผู้สอนดาเนินการวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการดาเนินการวัดผลและ
ประเมินผลในรูปแบบของการวัด (Measurement) ที่ได้ข้อมูลออกมาในรูปแบบของตัวเลข จากนั้นนาข้อมูล
นั้นมาทาการประเมินผล (Evaluation) โดยการตัด สินคุณค่าว่าผลการเรียนรู้นั้นมีคุณภาพ มาก หรือน้อย
เพียงใด และเป็นการประเมินผล (Assessment) ที่เป็น ข้อมูลตอบกลับ ทางการเรียนการสอน ให้ผู้เรียนไป
พัฒนาตนเองต่อไปในอนาคต
การวัดประเมินผลตามสภาพจริง (Authentic Assessment) เป็นการวัดและประเมินผลแนวใหม่
ที่ได้มุ่งเน้นการประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียนที่พิจารณาพัฒนาการ ความประพฤติ และการสังเกตพฤติกรรม
การเรียน การร่วมกิจกรรม และการทดสอบควบคู่ไปในกระบวนการเรี ยนการสอน ทั้งด้านความรู้และด้าน
ทักษะเข้ าด้วยกั น ให้ผู้ เรียนแสดงความรู้ ความสามารถ และทักษะในด้านต่างๆ ที่จะประเมินในสภาพที่
ใกล้เคียงกับชีวิตจริงของผู้เรียน ทาให้ผู้เรียนมีทักษะในการวางแผน และทักษะในการแก้ไขปัญหา โดยมีวิธีการ
วัด และใช้เครื่องมือที่หลากหลาย เพื่อตรวจสอบความรู้ความสามารถในการเรียนรู้ โดยที่ผู้เรียนรับรู้ข้อมูล
ที่เป็น จุดเด่น และสิ่ ง ที่ค วรพั ฒนาเพิ่มเติม ซึ่ง การวั ดประเมิน ผลตามสภาพจริง นี้ เป็น การปรับปรุง การวั ด
ประเมินผลแบบดั้งเดิมที่มีเพียงการวัดด้วยการทดสอบเพียงอย่างเดียว (โชติกา ภาษีผล และคณะ, 2554)
การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง เป็นวิธีหนึ่งที่สามารถใช้กับการสอนดนตรีได้อย่างเหมาะสม
เนื่องจากเป็นการมุ่งเน้นการประเมินตามพัฒนาการของผู้เรียนแต่ละคนเป็นสาคัญ จึงเหมาะอย่างยิ่งกับการวัด
และประเมินผลในรายวิชาทักษะการปฏิบัติเครื่ องดนตรี ที่จัดการเรียนการสอนเป็นการเรียนเดี่ยว การฝึก
ปฏิบัติเ ดี่ยวจึง ต้องมี การประเมิน ผลเป็น รายบุ คคล ดู พฤติกรรมทางการเรียนรู้ ของผู้เ รียน ทาการวัดและ
ประเมินผลตลอดกระบวนการทางการเรียนการสอน เพื่อเป็นการตรวจสอบผู้เรียนเป็นระยะ อีกทั้ง ผู้เรียน
แต่ละคนมีพัฒนาการด้านทักษะทางดนตรีไม่เท่ากัน จึงไม่ควรนาผู้เรียนมาเปรียบเทียบเพราะความถนัดของแต่ละ
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ศึกษาอย่างเป็นระบบและมีขั้นตอนต่อเนื่อง มีการวางแผนในการศึกษาอย่างละเอีย ดแล้วลงมือปฏิบัติตาม
แผนงานที่วางไว้ จนได้ข้อสรุปหรือผลการศึกษาหรือคาตอบเกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ
ชาตรี เกิดธรรม (2557) กล่าวถึงความหมายของโครงงานวิทยาศาสตร์ว่า เป็นการจัดการเรียนรู้แบบหนึ่ง
ที่ทาให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง ได้ปฏิบัติจริงในลักษณะของการศึกษา สารวจ ค้นคว้า ทดลอง ประดิษฐ์คิดค้น
ด้วยตนเอง โดยมีครูเป็นผู้คอยกระตุ้น แนะนาและให้คาปรึกษาอย่างใกล้ชิด
โดยสรุป โครงงานวิทยาศาสตร์เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ โดยเปิดโอกาสให้
ผู้เรียนได้เลือกเรื่องที่ต้องการศึกษาด้วยตนเอง กาหนดประเด็นปัญหาขึ้นตามความสนใจ แก้ปัญหาด้วยตัวตนเอง
อย่างเป็นระบบ นาเสนอผลการศึกษาตามวิธีการของตนอย่างเป็นขั้นตอน ภายใต้การแนะนาปรึกษาและการดูแล
ของครู
ประเภทของโครงงานวิทยาศาสตร์
เนตรณพิชญ์ จาปาทองเทศ (2554) เพชรา วงศ์ประไพโรจน์ (2545) วิมลศรี สุวรรณรัตน์ และมาฆะ
ทิพย์คีรี (2555) ได้แบ่งประเภทของโครงงานวิทยาศาสตร์ออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้
1. โครงงานประเภทสารวจ เป็นโครงงานที่ศึกษา ติดตามรวบรวมข้อมูล เพื่อนาข้อมู ลมาเสนอ
การศึกษารวบรวมข้อมูล อาจเป็นการสารวจภาคสนามหรือนามาศึกษาในห้องปฏิบัติการ เช่น การศึกษาการเจริญ
เติบโตของแมลงปอ
2. โครงงานประเภททดลอง เป็นโครงงานที่มีการออกแบบการทดลองเพื่อศึกษาผลของตัวแปรหนึ่ง
โดยการควบคุมตัวแปรอื่น ๆ เพื่อหาคาตอบของปัญหานั้น ๆ อาจเป็นปัญหาที่เคยเรียนในชั้นเรียนแล้วนาไป
พิสูจน์ให้เห็นจริงด้วยตนเองแต่เป็นการทดลองที่คิ ดต่างไปจากที่เคยทาในชั้นเรียน เช่น การศึกษาเปรียบเทียบ
การเจริญเติบโตของต้นเฟื่องฟ้าเมื่อรดน้าแบบต่าง ๆ
3. โครงงานประเภทการพัฒนาหรือการประดิษฐ์ เป็นโครงงานประดิษฐ์ เครื่องมือเครื่องใช้ อุปกรณ์
ต่าง ๆ ให้ใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ สิ่งประดิษฐ์นี้อาจคิดขึ้นมาใหม่หรือปรับปรุงจากของเดิมที่มีอยู่แล้วให้ใช้งาน
ได้ดีกว่าเดิมหรืออาจเป็นการเสนอความคิดหรือสร้างแบบจาลองทางความคิดเพื่อแก้ปัญหาใดปัญหาหนึ่ง เช่น
การพัฒนาพลังงานความร้อนจากแก๊สชีวภาพมาใช้แทนพลังงานไฟฟ้า
4. โครงงานประเภทสร้า งทฤษฎีหรื ออธิ บาย เป็ นโครงงานที่ นาเสนอแนวคิ ดหรื อทฤษฎีใ หม่ ๆ
อาจจะอยู่ในรูปสมการ สูตรหรือคาอธิบายในรูปแบบใหม่ที่ยังไม่มีผู้ใดคิดมาก่อน การทาโครงงานประเภทนี้ผู้ทา
จะต้องเป็นผู้มีความรู้ในเรื่องนั้นเป็นอย่างดี
ขั้นตอนการจัดทาโครงงานวิทยาศาสตร์
กรมวิชาการ (2554) ได้เสนอขั้นตอนของการทาโครงงานไว้ 5 ขั้นตอน ดังนี้
1. คิดและเลือกปัญหาที่จะศึกษา นักเรียนจะต้องเป็นผู้กาหนดปัญหาแนวคิด วิธีการที่จะ
แก้ปัญหาตามความสนใจอยากรู้ของตนเอง ทั้งนี้ต้องคานึงถึงความเหมาะสมในเรื่องเวลา ความรู้ความสามารถ
และแหล่งข้อมูลที่มีอยู่
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2. วางแผนในการทาโครงงาน นักเรียนจะต้องวางแผนการทางานในทุกขั้นตอนอย่างละเอียด
เพื่อป้องกันความผิดพลาดและสับสน ขั้นตอนดังกล่าวประกอบด้วย
2.1 การกาหนดปัญหาและขอบเขตการศึกษา
2.2 การกาหนดวัตถุประสงค์ แนวคิด วิธีการที่จะนามาแก้ปัญหา สมมติฐานและนิยาม
เชิงปฏิบัติการ
2.3 การวางแผนรวบรวมข้อมูลและการค้นคว้าเพิ่มเติม
2.4 กาหนดวิธีดาเนินงาน ได้แก่ แนวทางการศึกษาค้นคว้า วัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้ การ
ออกแบบการทดลอง การควบคุมตัวแปร การสารวจและรวบรวมข้อมูล การประดิษฐ์คิดค้น การวิเคราะห์ข้อมูล
การกาหนดระยะเวลาในการทางานแต่ละขั้นตอน
3. การลงมื อทาโครงงาน นั กเรีย นจะต้ องปฏิ บัติตามแผนที่กาหนดไว้ ในข้อ 2 และถ้า มี
ปัญหาให้ขอคาแนะนาปรึกษาจากครู อาจารย์ที่ปรึกษา
4. การเขียนรายงาน นักเรียนจะต้องเสนอผลงานการศึกษาค้นคว้า เป็นเอกสารอธิบายให้
ผู้อื่นเข้าใจและทราบถึงปัญหาวิธีการ และผลสรุปที่ได้จากการศึกษาพร้อมอภิปรายผล และให้ข้อเสนอแนะเพื่อ
เป็นแนวทางในการที่จะศึกษาค้นคว้าต่อไป
5. การแสดงผลงาน การแสดงผลงานเป็นอีกขั้นตอนหนึ่งของการทาโครงงานหลังจากที่ได้มี
การศึกษาและหาวิธีการในการแก้ปัญหาที่อยากรู้ และได้ผลแล้วต้องการนาความรู้ที่ได้จากการศึกษาทดลองนั้น
มาเล่าให้ผู้อื่นได้รับรู้รับทราบ ซึ่งนักเรียนจะต้องคิดรูปแบบของการนาเสนอเองโดยการเขียนรูปแบบรายงานเป็น
เอกสาร หรือรายงานปากเปล่า หรือจัดนิทรรศการผลงาน
วิมลศรี สุวรรณรัตน์ และมาฆะ ทิพย์คีรี (2555) ได้กล่าวถึงขั้นตอนการสอนโครงงาน ดังนี้
1. การเลือกเรื่องที่จะให้นักเรียนทาโครงงาน ครูควรจะสอนให้นักเรียนได้รับกระบวนการ
หาความรู้หรือที่เ รี ยกว่า ค้นพบความรู้ด้วยตนเอง การเลือกหัวข้อโครงงานให้นักเรียนศึ กษาที่ ง่ายที่สุด คื อ
ให้นักเรียนไปสารวจรวบรวมข้อมูลจากเรื่องที่เราจะสอนนักเรียน เช่น รวบรวมความรู้และข้อปฏิบัติต่าง ๆ
ในการช่วยเหลือตนเอง
2. ออกแบบการทางาน ครูอาจจะนาหัวเรื่องที่เขียนไว้ให้นักเรียนเลือกหัวเรื่องที่จะศึกษา
แล้วนาหัวเรื่องที่เราต้องการสอนมาวิเคราะห์ และควรจะมีแนววิเคราะห์ของผู้สอนเอง แต่อาจใช้แบบวิเคราะห์
โดยตรง ดังนี้
- ชื่อเรื่อง
- ผู้ทาโครงงาน
- ปัญหาหรือเหตุจูงใจในการทางาน
- ตัวแปร (ถ้ามี) ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม ตัวแปรควบคุม
- ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- แหล่งข้อมูลที่นักเรียนจะศึกษา
- ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา
- ต้องใช้วัสดุ อุปกรณ์และค่าใช้จ่ายใดบ้าง
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3. การลงมือทาโครงงาน มีขั้นตอนการศึกษาค้นคว้าอย่างไร ทาอย่างไร เก็บรวบรวมข้อมูล
อย่างไร
4. การเขียนรายงาน การเขียนรายงานการทาโครงงาน อาจเขียนตามหัวข้อที่กาหนด หรือมี
สิ่งอื่นที่ต้องการบอกให้ทราบ ซึ่งสามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้
5. การนาเสนอโครงงาน เป็นขั้นตอนที่สาคัญ เพราะสะท้อนการทางานของนักเรียน ความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่ทา การตอบข้อซักถาม บุคลิกท่าทาง ท่วงท่าวาจาไหวพริบปฏิภาณ นักเรียนสมควร
ได้รับการฝึกบุคลิกภาพในการนาเสนอให้สง่าผ่าเผย พร้อมทั้งฝึกนักเรียนให้มีมารยาทในการฟังด้วย
6. การวัดผล ประเมินผล โดยการสังเกตพฤติกรรมระหว่างการทางาน วัดตัวความรู้โดยการ
ซักถาม หรือวิธีการอื่น ๆ ควรให้นักเรียนได้มีการประเมินตนเอง ประเมินโดยเพื่อน ครู และผู้ปกครอง หรือ
บุคคลอื่น ๆ ที่มาเยี่ยมชม
บูรณชัย ศิริมหาสาคร (2556) ได้เสนอขั้นตอนการทาโครงงาน 6 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นที่ 1 การคิดและเลือกหัวข้อโครงงาน
1.1 นักเรียนคิดและเลือกหัวข้อโครงงานด้วยตนเอง
1.2 หัวข้อโครงงานได้มาจากปัญหา คาถาม หรือความอยากรู้ อยากเห็นเกี่ยวกับ
เรื่องต่างๆ ของนักเรียน
1.3 หัวข้อโครงงานมีความเฉพาะเจาะจง สามารถสื่อได้ถึงเนื้อหาของโครงงานที่ทา
ขั้นที่ 2 การวางแผน (โครงร่างของโครงงาน) การวางแผนการทาโครงงาน เป็นการคิด
วิธีการทางานตลอดโครงงานไว้ล่วงหน้า เป็นการมองภาพตลอดแนวว่า จะต้องทาอะไรก่อน – หลัง ตามลาดับ
งานที่กาหนด จากนั้น จัดทาเป็นโครงร่างของโครงงานไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อใช้เป็นแผนในการกากับ
ติดตามงานของตนเองและเพื่อเสนอให้อาจารย์ผู้สอนหรืออาจารย์ที่ปรึกษาอนุมัติโครงงานก่อนปฏิบัติจริง
ขั้นที่ 3 การดาเนินงาน (ปฏิบัติการโครงงาน) ผู้จัดทาโครงงานปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ตาม
ขั้นตอนที่ได้เขียนไว้ในโครงร่างของโครงงาน โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาคอยเสนอแนะ และให้กาลังใจเพื่อให้ผู้เรียน
มีความมั่นใจในการทาโครงงานว่า ดาเนินการได้ถูกต้องแล้ว
ขั้นที่ 4 การเขียนรายงานโครงงาน การเขียนรายงานโครงงานฉบับสมบูรณ์ จัดทาหลังจาก
ทาโครงงานตามขั้นตอนต่างๆ ที่วางแผนไว้ในโครงร่างของโครงงานเสร็จสิ้ นแล้วเพื่ออธิบายให้ผู้อื่นได้เข้าใจถึง
แนวคิด ที่มาของโครงงาน วัตถุประสงค์ วิธีดาเนินการ ผลที่ได้รับ ข้อสรุป และข้อเสนอแนะต่าง ๆ เกี่ยวกับ
โครงงานนั้น เพื่อใช้เผยแพร่ให้ผู้สนใจได้ศึกษาค้นคว้าทาการทดลองเรื่องต่อไป
ขั้นที่ 5 การนาเสนอโครงงาน เป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงงานในรูปแบบต่างๆ
เพื่อให้ผู้อื่นได้รับทราบ และนาผลโครงงานไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวัน หรือเพื่อใช้เป็ นข้อมูลในการทา
โครงงานต่อเนื่อง เพื่อต่อยอดความรู้ในเรื่องเดิมหรือความรู้ในเรื่องใหม่ และเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
ขั้นที่ 6 การพัฒนาโครงงาน การพัฒนาโครงงานเป็นผลสืบเนื่อ งมาจากการทาโครงงาน
เสร็จสิ้นแล้ว ผู้จัดทาโครงงานต้องทบทวนโครงงานที่ทา ว่ามีประเด็นเรื่องใดที่น่าศึกษาต่อจากเรื่องที่ทาแล้ว
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เพื่อการศึกษาค้นคว้าสมบูรณ์ อาจจะทาในรูปแบบการบูรณาการไปสู่โครงงานกลุ่มสาระต่าง ๆ ทั้ง 8 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ก็ได้
สรุปขั้นตอนการทาโครงงานวิทยาศาสตร์ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นที่ 1 การคิดและเลือก
หัวข้อโครงงานจากปัญหาหรือเรื่องที่น่าสนใจ ขั้นที่ 2 การวางแผนการทาโครงงาน เป็นการออกแบบและเขียน
โครงร่างโครงงานวิทยาศาสตร์ ขั้นที่ 3 การลงมือทาโครงงานตามที่วางแผนไว้ ขั้นที่ 4 การเขียนรายงานโครงงาน
เพื่อนาเสนอรายละเอียดของโครงงานทั้งหมดตามแบบฟอร์มที่กาหนด ขั้นที่ 5 การนาเสนอโครงงาน ต้องนาเสนอ
2 ส่วน ทั้งจัดป้ายนิเทศและการนาเสนอด้วยวาจา ขั้นที่ 6 การประเมินและการพัฒนาโครงงาน
บทบาทของครูผู้สอนโครงงานวิทยาศาสตร์สาหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา
นักเรียนระดับประถมศึกษาเป็นวัยที่ยังไม่สามารถวางแผนการทางานโดยด้วยตนเอง ดังนั้นในการ
จัดทาโครงงานวิทยาศาสตร์ครูผู้สอนจาเป็นต้องดูแลอย่างใกล้ชิด โดยจะต้องร่วมวางแผนและจัดทาโครงงาน
วิทยาศาสตร์ไปพร้อม ๆ กับนักเรียนทุกขั้นตอน ซึ่งบทบาทของครูผู้สอนโครงงานวิทยาศาสตร์สาหรับนักเรียน
ระดับประถมสามารถสรุปได้ดังนี้
สุพล วังสินธุ์ (2553) ได้กล่าวถึงแนวทางการช่วยเหลือสนับสนุนให้ผู้เรียนจัดทาโครงงานของครูผู้สอน
ดังนี้
1. ชี้ชวน ชักชวน จัดกิจกรรมให้มีการศึกษาสภาพแวดล้อมรอบตัวหรือชุมชน เพื่อจุดประกายความ
สงสัยใคร่รู้ให้กับนักเรียนไปสู่แรงจูงใจที่อยากศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่งในเชิงลึก
2. ใช้คาถามเชื่อมโยงจากข่าว เหตุการณ์ หรือปัญหาจากชุมชน กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความอยากติดตาม
3. ใช้คาถามเชื่อมโยงจากบทเรียนปกติ เช่น มีเรื่องอะไรอีกที่นักเรียนต้องการรู้
4. ใช้สื่ออื่น ๆ เช่น ภาพนิ่ง ป้ายนิเทศ วีดีทัศน์ ฯลฯ และสื่อที่ใช้ควรทิ้งปัญหาให้นักเรี ยนคิดที่จะ
ศึกษาต่อ
5. ช่วยเหลือผู้เรียนให้สามารถเลือกเรื่อง ปัญหา ประเด็นที่ตนสนใจใคร่จะรู้เพิ่มขึ้นเพื่อจะทาโครงงาน
6. ร่วมกับผู้เรียนวางแผนกาหนดเรื่องโดยร่วมคิดหาความเชื่อมโยงเรื่องโดยใช้เครือข่ายใยแมงมุม
7. ใช้คาถามให้ผู้เรียนคิดถึงความต้องการหรือประเด็นที่ต้องการศึกษาเรื่องที่เลือกได้แล้ว
8. วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของจุดประสงค์ของผู้ เรียนที่เลือกโครงงานนั้น ๆ และให้ความคิดเห็น
ข้อเสนอแนะให้คิดอย่างรอบคอบ
9. ใช้คาถามกระตุ้นให้คาดเดาคาตอบล่วงหน้า เช่น นักเรียนคิดว่าจะเป็นเช่นไร หรือ นักเรียนคิดว่า
น่าจะมีผลต่อชุมชนอย่างไร โดยครูเป็นผู้ให้กาลังใจ ร่วมวิเคราะห์ เพื่อให้ผู้เรียนได้คิดอย่างรอบคอบ และมั่นใจ
ในคาตอบที่คาดคะเน
10. กระตุ้น ส่งเสริม และให้คาปรึกษาในการคิดวิธีการศึกษาที่หลากหลาย เลือกวิธีการศึกษาที่สามารถ
ทาได้ เลือกแหล่งข้อมูลที่เหมาะสม และจัดทาเค้าโครงของโครงงาน ตลอดจนประสานงานเพื่ออานวยความ
สะดวกและดูแลความปลอดภัยในการศึกษาตามขั้นตอนของโครงงาน
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11. ให้ความช่วยเหลือเมื่อต้องการ และให้คาแนะนาในกรณีที่ผู้เรียนมีการศึกษาที่กว้างขวางขึ้น เช่น
อาจแนะนาแหล่งความรู้เพิ่มเติม ตลอดทั้งจัดเวทีให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเป็นระยะ ๆ
12. ให้คาปรึกษาในการเลือกวิธีการนาเสนอ และจัดบรรยากาศในการนาเสนอ ตลอดทั้งให้การ
เสริมแรง
วิมลรัตน์ สุนทรโรจน์ (2555) ได้เสนอบทบาทของครูตามขั้นตอนการสอนโครงงาน ดังนี้
1. ครูศึกษาหลักสูตรและเนื้อหา
2. ครูกาหนดจุดประสงค์การเรียนรู้
3. ครูวางแผนการสอนโดยประยุกต์วิธีสอนและกิจกรรมมาใช้ให้สอดคล้องกับจุดประสงค์และเนื้อหา
4. ครูและนักเรียนช่วยกันทา Mind Mapping จากเรื่องที่เรียน โดยแยกประเด็นสาคัญหรือที่สนใจ
ออกเป็นหัวข้อย่อย
5. ครูและนักเรียนเลือกหัวข้อย่อยมาทดลองทา Mind Mapping 1 หัวข้อเป็นตัวอย่าง
6. ครูเสนอขั้นตอนการทาโครงงาน
7. ครูและนักเรียนช่วยกันดาเนินการทาเค้าโครงของโครงงานตามขั้นตอน
8. ครูและนักเรียนช่วยกันเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วบันทึกไว้
9. เริ่มเขียนรายงานโครงงานร่วมกันจนเสร็จ
10. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายถึงโครงงานทีท่ า
11. ครูให้นักเรียนแบ่งเป็นกลุ่ม เลือกหัวข้อย่อยจาก Mind Mapping ที่ครูและนักเรียนร่วมกันทางาน
กลุ่มละ 1 หัวข้อ แล้วช่วยกันทา Mind Mapping
12. ครูให้แต่ละกลุ่มนาเสนอ Mind Mapping ของตนเพื่อจะให้เพื่อน ๆ ในชั้นเรียนให้ข้อเสนอแนะ
แล้วปรับปรุง
13. นักเรียนแต่ละกลุ่มเริ่มประชุมเพื่อวางแผนการเขียนเค้าโครงงาน
14. นักเรียนแต่ละกลุ่มเก็บรวบรวมข้อมูล แล้วบันทึกไว้
15. นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันนาข้อมูลที่บันทึกไว้มาเรียบเรียงเพื่อเขียนรายงานโครงงาน
16. นักเรียนแต่ละกลุ่มนาเสนอโครงงานเพื่อ ให้ค รูแ ละเพื่อ น ๆ ประเมิน ร่ว มอภิป ราย และให้
ข้อเสนอแนะ
17. แต่ละกลุ่มปรับปรุง งาน แล้วส่ง ครูเพื่อตรวจและประกาศเกียรติคุณหรือเก็บไว้ในแฟ้มสะสม
ผลงาน หรือเผยแพร่ต่อไป
สรุปบทบาทของครูผู้ สอนโครงงานวิทยาศาสตร์ จะต้ องกระตุ้นนั กเรียนด้วยค าถามหรือสื่อ ต่าง ๆ
เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง คอยช่วยเหลือนักเรียนอย่างใกล้ชิดทุกขั้นตอน และช่วยแก้ปัญหาเมื่อ
นักเรียนเกิดปัญหาในการทาโครงงาน
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การประเมินโครงงานวิทยาศาสตร์อย่างเป็นรูปธรรม
การประเมินผลเป็นหัวใจของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่ทาให้มองเห็นถึงสภาพความสาเร็จหรือ
บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้หรือไม่ การประเมินผลโครงงานก็เช่นเดียวกัน ผู้สอนและผู้เรียนต้องร่วมกัน
ประเมินผลว่า กิจกรรมที่ทาไปนั้นได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้หรือไม่ อย่างไร ได้ใช้วิธีการแก้ไขอย่างไร
ผู้เรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างจากการทาโครงงาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
แนวทางในการประเมินโครงงาน
อุดมศักดิ์ ธนะกิจรุง่ เรือง และคณะ (2553) การประเมินผลโครงงานควรใช้การประเมินผล
ตามสภาพที่แท้จริง (Authentic Assessment) ซึ่งมีลักษณะ ดังนี้
1. ทาไปพร้อม ๆ กับการเรียนของผู้เรียน
2. ยึดพฤติกรรมของผู้เรียนที่แสดงออกเป็นสาคัญ
3. เน้นการพัฒนาตนและการประเมินผลตนเอง
4. ให้ความสาคัญในการพัฒนาจุดเด่นของผู้เรียน
5. มีการเก็บข้อมูลระหว่างปฏิบัติได้ทุกบริบท (Context ) ทั้งที่บ้าน โรงเรียน และชุมชน
6. อยู่บนพื้นฐานของเหตุการณ์ในชีวิตจริง เอื้อต่อการเชื่อมโยงการเรียนรู้สู่ชีวิตจริง
7. เน้นคุณภาพของผลงานซึ่งเป็นผลจากการบูรณาการความรู้สู่ความสามารถของผู้เรียน
8. เน้นความสามารถในการคิดระดับสูง เช่น ใช้ข้อมูลในการสังเคราะห์ อธิบาย สรุป เป็นกฎ
ทั่วไป ตั้งสมมติฐาน สรุปและแปรผล เป็นต้น
9. วัดปฏิสัมพันธ์เชิงบวก มีการชื่นชม ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสุข สนุกสนานไม่เครียด
10. สนับสนุนการมีส่วนร่วม และรับผิดชอบร่วมกัน
วิธีประเมินผลโครงงาน
1. การสังเกต เป็นวิธีประเมินพฤติกรรมที่สามารถทาได้ทุกเวลา และทุกสถานการณ์
ทั้งแบบมีเครื่องมือ และไม่มีเครื่องมือในการสังเกต
2. การสัมภาษณ์ การสอบถาม อาจมีลักษณะเป็นทางการหรือสัมภาษณ์ สอบถามขณะ
ปฏิบัติโครงงานก็ได้
3. การวัดความรู้ ความสามารถ ควรเป็นแบบทดสอบแบบอัต นัย เพื่อดูค วามเชื่อมโยง
ระหว่างความรู้ ความเข้าใจกับสิ่งที่ได้เพิ่มเติมจากประสบการณ์ในการปฏิบัติ โครงงาน ดังนี้
3.1 ครอบคลุมสิ่งที่ต้องการวัด
3.2 เป็นคาถามที่เกี่ยวข้องกับการทาโครงงาน
3.3 เชื่อมโยง บูรณาการความรู้ ความสามารถได้หลายด้าน และใช้ความคิดที่ลึกซึ้งขึ้นตามวัย
3.4 มีเกณฑ์การให้คะแนนตามความสมบูรณ์ของพฤติกรรม
3.5 เปิดโอกาสให้ผู้เรียน ได้คิดและเขียนคาตอบเอง
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4. การรายงาน จะเป็นการเขียนรายงาน หรือประสบการณ์ ในการทาโครงงานได้ เพื่อให้
ผู้เรียนได้ประเมินตนเอง จากการที่ไ ด้พูดหรือเขียนบรรยาย สะท้อนความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึกนึกคิดตาม
แนวทางการเรียนรู้ที่ผ่านประสบการณ์ ขณะปฏิบัติกิจกรรมตามโครงงาน
5. แฟ้มผลงาน เป็นการเก็บรวบรวมผลงานที่มีความโดดเด่น ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งที่รวบรวม
ไว้อย่างเป็นระบบเพื่อแสดงถึงความรู้ ความเข้าใจ ความถนัด ทักษะความสามารถ อันแสดงออกถึงพัฒนาการ
ความก้าวหน้า ความสาเร็จในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือหลาย ๆ เรื่อง หรือจะเป็นการเก็บผลการประเมินการปฏิบัติ
โครงงานในวิธีที่ 1-4 ด้วยก็ได้ ทั้งนี้เพื่อเป็นการติดตามพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนได้อย่างต่อเนื่อง
ผู้ประเมินโครงงาน
1. ผู้เรียนประเมินตนเอง จะแสดงออกให้เห็นว่า ผู้เรียนเจ้าของโครงงาน ซึ่งอาจเป็นรายบุคคล
หรือรายกลุ่มงาน มีความพึงพอใจต่อขั้นตอนของกิจกรรมแต่ละขั้นตอนที่ได้กาหนดหรือร่วมกันกาหนดขึ้นเอง
มีหัวข้อกิจกรรมใดที่ยังไม่เรียบร้อย ต้องเพิ่มเติมในแต่ละขั้นให้เสร็จสมบูรณ์
2. เพื่อนเป็นผู้ประเมิน ช่วยให้ข้อคิดเห็นสะท้อนภาพเพิ่มเติม เช่น ในระดับประถมศึกษา
เพื่อนอาจให้ความเห็นในเรื่องการเขียน การใช้ตัวสะกดการันต์ วรรคตอน ซึ่งเน้นไปในด้านภาษา ระดับชั้น
มัธยมศึกษาการประเมินโครงงานเริ่มขยายขอบเขตจากด้านการใช้ภาษาออกไป ถึงการแสดงความสัมพันธ์
ระหว่างชื่อโครงงานกับจุดประสงค์ของโครงงาน และตามด้วยความเข้าใจของผู้ประเมินเสนอแนะวิ ธีการศึกษา
ของผู้ประเมินเพื่อพิจารณาจัดรูปเล่ม เพื่อการนาเสนอโครงงาน
3. ครูผู้สอนหรือครูที่ปรึกษาเป็นผู้ประเมิน ช่วยให้คาแนะนาเพิ่มเติมในเรื่ องวิธีการศึกษาหา
คาตอบ ความสัมพันธ์ของวิชาตามหัวเรื่องที่ศึกษากับวิชาอื่น ข้ อค้นพบที่ผู้เรียนได้จากโครงงาน การนาคาตอบ
จากการศึกษาที่ได้ไปใช้ประโยชน์ การนาข้อค้นพบที่ต่างไปจากเป้าหมายของการศึกษาไปใช้ประโยชน์หรือขยาย
ผลการศึกษาเป็นโครงงานใหม่
4. ผู้ปกครองเป็นผู้ประเมิน จะได้ทราบถึงความสามารถ ความถนัดทางการเรียนของลูกหรือ
เด็กในความปกครอง ว่ามีความรู้สึก ความต้องการของเด็กผู้ทาโครงงาน ทาให้สามารถสนับสนุนทั้งด้านการเงิน
กาลังใจ ให้โอกาส ให้เวลาร่วมกิจกรรมตามความสนใจของเด็ก ชี้แนะอุปสรรค ปัญ หาเบื้องต้น ที่อาจเกิดขึ้น
ระหว่างการปฏิบัติตามกิจกรรมขั้นตอนต่าง ๆ ของโครงงาน ข้อเสนอแนะสาหรับการทาโครงงานครั้งต่อไป
สมชัย โกมล (2554) ได้กล่าวถึงการประเมินผลการทาโครงงาน ดังนี้
1. เกณฑ์ต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการให้ผู้เรียนทาโครงงาน
2. โครงงานของผู้เรียนแต่ละคนไม่ควรเอามาประกวดหรือเปรียบเทียบกัน
3. ควรพิจารณาด้วยความยุติธรรม ตามความสามารถ ความสนใจ และพื้นฐานของผู้เรียนที่ทา
โครงงาน
4. ควรพิจารณาว่าผู้เรียนสามารถทาโครงงานได้สาเร็จตามที่วางแผนไว้เป็นสาคัญ
นอกจากนี้ สมชัย โกมล (2554) ได้กล่าวถึงเกณฑ์การประเมินคุณค่าของโครงงาน ดังนี้
1. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ หมายถึง ความแปลกใหม่ของเรื่องที่ทา วิธีการศึกษาค้นคว้า
เครื่องมือหรือวัสดุอุปกรณ์ในการทาโครงงาน
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2. ความถูกต้องและเหมาะสมของวิธีการศึกษาค้นคว้า โดยการนาวิธีการทางวิทยาศาสตร์มาใช้
อย่างถูกต้อง และเหมาะสมเพียงใด
3. การเขียนรายงานของโครงงาน หรือการจัดแสดงโครงงาน ความถูกต้องชัดเจนในการสื่อ
ความหมายให้ผู้อื่นเข้าใจ มีความจูงใจและชัดเจนเพียงใด
4. การอธิบายโครงงานด้วยวาจา หมายถึง ความสามารถในการพูด อธิบาย การตอบข้อคาถาม
ได้อย่างถูกต้อง คล่องแคล่ว เหมาะสม
เพชรา วงศ์ประไพโรจน์ (2545) กล่าวถึงการประเมินผลโครงงานว่า เป็นการประเมินสภาพของ
การศึกษาและความสาเร็จของนักเรียนต้องแยกพิจารณา ดังนี้
ประเมินสภาพการศึกษา
1. การประเมินการวางแผนการทาโครงงาน หัวข้อที่ประเมิน คือ การกาหนดขั้นตอนการ
ทางาน การปฏิบัติงาน การเตรียมงาน ความคิดริเริ่ม
2. การประเมินกระบวนการทางาน หัวข้อที่ประเมิน คือ ทางานตามแผนงาน การเก็บรักษา
เครื่องมือ (ถ้ามี) การรักษาความสะอาด (ถ้ามี)
3. การประเมินผลงานที่สาเร็จ หัวข้อที่ประเมิน คือ ทางานสาเร็จ ความถูกต้อง เหมาะสม
ความประณีตเรียบร้อย สวยงาม คุ้มค่า คุ้มเวลาและแรงงาน
ประเมินความสาเร็จและคุณภาพของงาน
1. ประเมินการวางแผนการทาโครงงาน หัวข้อที่ประเมิน คือ
- ชื่อโครงงานสัมพันธ์กับเนื้อหาหรือไม่
- คาถามเป็นคาถามเพื่อการค้นพบหรือไม่
- สมมุติฐานที่ตั้ง (ถ้ามี) แสดงพื้นฐานความรู้เดิมของนักเรียนมากน้อยเพียงใด
- กาหนดวิธีการศึกษา แหล่งข้อมูลมีความเหมาะสมหรือไม่
- วิธีเสนอผลการศึกษาเหมาะสมมากน้อยเพียงใด
2. ประเมินผลงานของโครงงาน หัวข้อที่ประเมิน คือ
- ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
- ความถูกต้องและความเหมาะสมของวิธีการศึกษา
- การเขียนรายงานหรือโครงงาน หรือการจัดแสดงโครงงาน
- การนาเสนอโครงงานด้วยวาจา
เกณฑ์การประเมินโครงงานตามเกณฑ์ของสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
(มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์, 2561)
1. ความสามารถเชิงวิทยาศาสตร์ (40 คะแนน)
1.1 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ความแปลกใหม่ของปัญ หา การเสนอแนวคิดและการระบุตัวแปรที่ต้องการศึกษา (การดัดแปลง
เปลี่ยนแปลงจากที่ผู้อื่นเคยทามาก่อน การคิดขึ้นใหม่)
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การออกแบบการทดลอง (การดัดแปลง เปลี่ยนแปลงที่ผู้อื่นเคยทามาก่อน การคิดขึ้นใหม่ วิธีการ
แก้ปัญ หา วิธีการวัดและควบคุมตัวแปร วิธีการรวบรวมข้อมูล การทดลองซ้า การเลือกและทดสอบความ
เหมาะสมของอุปกรณ์เป็นไปอย่างถูกต้อง เหมาะสม ละเอียดรอบคอบ สอดคล้องกับปัญหา)
จัดทาโครงงานให้สอดคล้องกับวิถีคนไทยโดยน้อมนาแนวพระราชดาริเศรษฐกิจพอเพียง
มุ่งสู่ผลผลิตที่นาไปใช้ได้จริงในชีวิตประจาวัน
1.2 การใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ (ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์)
การสังเกตที่นามาสู่ปัญหา
การตั้งสมมติฐานที่ถูกต้อง ชัดเจน
การให้นิยามเชิงปฏิบัติการอย่างถูกต้อง
การทาการทดลองโดยใช้หลักวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้องและเหมาะสม
การจัดกระทากับข้อมูล การนาเสนอ การแปลความหมายและการสรุปข้อมูล
1.3 การแสดงให้เห็นถึงความรู้ ความเข้าใจในเรื่องที่ทา
การใช้หลักการทางานทางวิทยาศาสตร์ได้ถูกต้องเหมาะสมกับระดับความรู้และปัญญา โดยมี
ความเข้าใจอย่างดี การอ้างถึงความรู้ที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม มีความเข้าใจในความรู้ที่อ้างถึงเป็นอย่างดี
1.4 การแสดงหลักฐานการบันทึกข้อมูลอย่างเพียงพอ
การบัน ทึกข้อมูลมีเพียงพอต่อเนื่องและเป็นระเบียบ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความละเอียดถี่ถ้วน
ความมานะบากบั่น ความตั้งใจจริงในการทดลอง
1.5 คุณค่าของโครงงาน
โครงงานทุกประเภทควรระบุคุ ณค่าหรือประโยชน์ของโครงงาน โดยเฉพาะประโยชน์ในด้าน
การแก้ปัญหาให้กับท้องถิ่น
2. การเขียนรายงาน (15 คะแนน)
2.1 ความถูกต้องของแบบฟอร์ม
ครอบคลุมหัวข้อที่สาคัญแบ่งแต่ละหัวข้อออกอย่างชัดเจนตามลาดับ (บทคัดย่อ กิตติกรรมประกาศ
สารบัญ บทนา เอกสารที่เกี่ยวข้อง อุปกรณ์และวิธีการทดลอง อภิปรายผลการทดลอง สรุปผล ภาคผนวก และ
บรรณานุกรม)
2.2 การนาเสนอข้อมูลในลักษณะรูปภาพ กราฟ ตาราง ถูกต้อง เหมาะสม, กะทัดรัดและชัดเจน
2.3 การใช้ภาษา คาศัพท์ทางวิทยาศาสตร์ ถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมและสละสลวย สามารถสื่อข้อมูลที่
สาคัญให้ผู้อ่านเข้าใจได้เป็นอย่างดี
2.4 การอภิปรายและสรุปผลการทดลอง
อภิปรายการทดลองได้อย่างมีเหตุผลและสร้างสรรค์ เปรียบเทียบผลที่ได้กับที่เคยมีผู้รายงานไว้
ในการศึกษาคล้ายกันหรือเกี่ยวเนื่องกัน มีข้อเสนอแนะหรือสมมติฐานสาหรับการศึกษาทดลองต่อไป สรุปผลการ
ทดลองทั้งหมดที่ได้ โดยเขียนสรุปเป็นข้อ ๆ
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3. การจัดแสดงโครงงานฯ (20 คะแนน)
3.1 ความเหมาะสมในการใช้อุปกรณ์
ความเหมาะสมของอุปกรณ์ ชิ้นส่วน วัสดุ กลไกต่าง ๆ ประกอบการแสดงโครงงาน
3.2 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ความแปลกใหม่ของการออกแบบ การนาเสนอข้อมูลและการใช้วัสดุในแผงแสดงโครงงาน
3.3 ความสามารถในการจัดแสดงและสาธิตผลการทดลอง
การแสดงแนวความคิดโดยรวม การจัดรูปแบบของโครงงานที่กระชับและดึงดูดความสนใจ
3.4 ความประณีตสวยงาม
การเขียนโปสเตอร์ประณีต สะอาด สวยงาม ตัวหนังสือหรือสีที่ใช้เหมาะสม การจัดวางโครงงาน
เหมาะสม สวยงาม
4. การนาเสนอผลงานต่อคณะกรรมการ (25 คะแนน)
การนาเสนอโดยการตอบข้อซักถาม
อธิบายและตอบข้อซักถามโดยแสดงให้เห็นถึงความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่ทาถูกต้องตรงประเด็น
ประมาณ 5 - 10 นาที
สรุป
โครงงานวิทยาศาสตร์ เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เลือกเรื่องที่ต้องการศึกษาด้ วยตนเอง
แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ นาเสนอผลการศึกษาตามวิธีการอย่างเป็นขั้นตอน ภายใต้การแนะนาปรึกษาและการ
ดูแลของครู ดังนั้นการประเมินจึงต้องประเมินให้ครอบคลุมทุกด้านทั้ง ความสามารถเชิงวิทยาศาสตร์ ซึ่งได้แก่
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ (ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ) การแสดงให้เห็น
ถึงความรู้ ความเข้าใจในเรื่องที่ทา การแสดงหลักฐานการบันทึกข้อมูลอย่างเพียงพอและคุณค่าของโครงงาน
รวมถึงการเขียนรายงาน การจัดแสดงโครงงาน และการนาเสนอผลงาน
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