โครงงาน โดยครู ปาริชาติ วีระพันธุ์
โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบารุง

ความสาคัญของโครงงาน
วิชาโครงงานมีวตั ถุประสงค์หลายประการ เช่น ต้ องการให้ นกั เรี ยนมีความรู้พื ้นฐานที่จาเป็ น
เกี่ยวกับความเป็ นอยูใ่ นชีวิตประจาวัน สามารถปฏิบตั งิ านได้ ถกู ต้ องตามก ระบวนการ ประหยัด ปลอดภัย
และได้ ประโยชน์ โดยรู้จกั วิเคราะห์และวางแผนการทางาน สามารถปรับปรุงและพัฒนางาน มีวิสยั ทัศน์ที่
กว้ างไกล รักการทางาน ซึง่ เป็ นรากฐานของการดารงชีวิต สามารถพึง่ พาตนเองได้ รวมทังมี
้ คณ
ุ ธรรม จริยธรรม
ในการทางานร่วมกับผู้อื่น ตลอดจนนักเรี ยน จะได้ ศกึ ษาถึงทฤษฎีที่เกี่ยวข้ องกับโครงงาน และฝึ กปฏิบตั จิ ริง
โดยที่นกั เรี ยนมีสิทธิและเสรี ภาพเต็มที่ในการตัดสินใจเลือกโครงงานตามความถนัด และความสนใจของตนเอง
ซึง่ ความสาคัญของวิชาโครงงานสรุปได้ ดงั นี ้
1. เป็ นแนวทางในการประกอบอาชีพ รวมทังศึ
้ กษาต่อในสาขาที่ตนเองมี ความถนัด หรื อมี
ความสนใจ
2. สร้ างประสบการณ์ทางอาชีพ โดยการปฏิบตั จิ ริงในทุกขันตอน
้
3. รู้จกั คิด วิเคราะห์ วางแผน และลงมือปฏิบตั ิ ตลอดจนปรับปรุงผลงานให้ มีคณ
ุ ภาพดี
ยิ่งขึ ้น นัน่ คือนักเรี ยนคิดเป็ น ทาเป็ น แก้ ปัญหาเป็ น ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
4. เกิดความสัมพันธ์อนั ดีในการปฏิ บตั งิ านร่วมกับผู้อื่น
5. เกิดความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง

ประเภทของโครงงาน
1. ประเภทพัฒนาผลงาน
2. ประเภทศึกษาค้ นคว้ าทดลอง
3. ประเภทสร้ างสิ่งประดิษฐ์
4. ประเภทสารวจข้ อมูล
โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
1. ประเภทพัฒนาผลงาน
เป็ นโครงงานที่ได้ ศกึ ษาเนื อ้ หาทางวิชาการ หรื องานอาชีพแล้ วนามาปรับปรุงพัฒนาให้
สอดคล้ องกับหลักวิชาที่ได้ ศกึ ษา เช่น นักเรี ยนศึกษาเรื่ องพืชสมุนไพร ก็อาจทาโครงงานการ
ทาผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพร เช่น การทาแชมพู ครี มนวดผม น ้ายาล้ างจาน เป็ นต้ น
2. ประเภทศึกษาค้ นคว้ าทดลอง
เป็ นโครงงานที่นกั เรี ยนต้ องศึกษา ค้ นคว้ า เพื่อยืนยันทฤษฎีที่ได้ ศกึ ษามาแล้ ว หรื อต้ องการ
ทราบแนวทางเพิ่มคุณค่าหรื อประโยชน์ที่ได้ รับให้ มากขึ ้น เช่น ทดลองการทาแชมพูจากพืช
สมุนไพรต่างๆ แล้ วทดสอบหาข้ อดีข้อเสียจากสมุนไพรชนิดต่างๆ นัน้
3. ประเภทสร้ างสิ่งประดิษฐ์
เป็ นโครงงานที่เกิดขึ ้นหลังจากได้ ศกึ ษาทางทฤษฎีมาแล้ ว แล้ วนามาประดิษฐ์ เป็ นผลงาน เช่น
การประดิษฐ์ กล่องอเนกประสงค์จากกระดาษเหลือใช้ การประดิษฐ์ ดอกไม้ ตา่ งๆ จากเยื่อไม้
เป็ นต้ น
4. ประเภทสารวจข้ อมูล
เป็ นโครงงานที่เกี่ยวข้ องกับการหาข้ อมูล เพื่อนาข้ อมูลมาใช้ ให้ เกิดประโยชน์ตอ่ การพัฒนา
ปรับปรุงผลงานให้ มีคณ
ุ ภาพดี และทันสมัยยิ่งขึ ้น เช่น การสารวจความต้ องการของผู้เรี ยนวิชา
โครงงาน การสารวจแหล่งความรู้ในท้ องถิ่น เป็ นต้ น

การสารวจและวิเคราะห์ ข้อมูลก่ อนการตัดสินใจเลือกโครงงาน
1. การสารวจและวิเคราะห์ ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง
ข้ อมูลต่างๆ เกี่ยวกั บตนเองมีหลายประการ เช่น สติปัญญาความสามารถ ความถนัด ความสนใจ ทักษะ
และความพร้ อม ในวิชาการงานและอาชีพรวมทังวิ
้ ชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องโดยเฉพาะวิชาโครงงานที่คดิ จะเลือก
ซึง่ เป็ นพื ้นฐานสาคัญที่จะช่วยให้ ทาโครงงานได้ สะดวกรวดเร็วคล่องแคล่ว มองเห็นช่องทางที่จะพัฒนา
หรื อปรับปรุงโครงงานให้ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น นอกจากนี ้จะต้ องจะสารวจตัวเองในแง่บคุ ลิกภาพหรื อ
กิจนิสยั ด้ วยว่ามีความมานะอดทน ขยัน ละเอียด รอบคอบมีความรักงาน มีความศรัทธามีความจริงใจ
มากน้ อยเพียงใดที่จะทาให้ โครงงานที่เลือกนี ้ด้ วย
2. การสารวจวิเคราะห์ ข้อมูลเกี่ยวกับสังคมและสิ่งแวดล้ อม
ข้ อมูลต่างๆ เกี่ยวกับสังคมและสิ่งแวดล้ อมที่สาคัญๆ ได้ แก่สิ่งต่างๆ ที่มีสว่ นผลักดันให้ โครงงานสาเร็จ
ลุลว่ งไปด้ วยดี เช่น ความเห็นชอบของคนในครอบครัวของครูอาจารย์ที่ปรึกษา ของเพื่อนนักเรี ยนร่วมงาน
ในกรณีที่ทางานเป็ นกลุม่ ตลาดและควา มต้ องการของคนในท้ องถิ่น แหล่งความรู้หรื อแหล่งวิทยาการที่
จะศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม แหล่งจัดหาวัสดุอปุ กรณ์ที่จะใช้ ปฏิบตั งิ านโครงงานสภาพของภูมิประเทศและ
ภูมิอากาศในท้ องถิ่น สาธารณูปโภคที่เอื ้ออานวยในการเดินทางและการขนส่ง เช่น ถนนหนทางและ
ยานพาหนะต่างๆ เป็ น ต้ น ซึง่ นักเรี ยนควรจะสารวจวิเคราะห์ดวู า่ มีสิ่งต่างๆ ดังกล่าวนี ้เพียงพอหรื อไม่ที่จะ
ส่งเสริมโครงงานของเราดาเนินต่อไปได้
3. การสารวจและวิเคราะห์ ข้ อมูลเกี่ยวกับโครงงาน
ข้ อมูลเกี่ยวกับโครงงานมีสว่ นส่งเสริมสนับสนุนให้ เกิดแนวคิด และประสบการณ์อย่างหลากหลาย ซึง่
สามารถสารวจและศึกษาข้ อมูลเหล่านี ้ได้ จากแหล่งต่างมากมาย เช่น จากการเยี่ยมชมแหล่งวิชาชีพต่างๆ
เช่น ฟาร์ มเลี ้ยงสัตว์ สวนผัก สวนผลไม้ สวนไม้ ดอกไม้ ประดับ สถานีวิจยั ทางการเกษตรสถานีทดลองพืช
ไร่พืชสวน ศูนย์ธุรกิจการค้ าต่างๆ โรงงานอุตสาหกรรม ศูนย์ศลิ ปาชีพ บริษัท ห้ างร้ านต่างๆ นอกจากนี ้
ข้ อมูลอาจหาได้ จากการบรรยายหรื ออภิปรายจากที่ประชุมสัมมนา การฟั งรายการวิทยุโทรทัศน์ การศึกษา
ผลงานของผู้อื่นที่ได้ ทาไว้ แล้ วการสนทนากับเพื่อนหรื อครูอาจารย์ หรื อจากการสัมภาษณ์ผ้ ปู ระกอบอาชีพ
ต่างๆ ในท้ องถิ่น การเข้ าชมนิทรรศการที่หน่วยงานต่ างๆ จัดขึ ้นการสังเกตสิ่งที่พบเห็นในชีวิตประจาวัน
และการพิจารณางานอดิเรกต่างๆ ที่นกั เรี ยนทาอยูห่ รื อที่คนอื่นๆ ทาอย่างได้ ผล เหล่านี ้เป็ นต้ น

การเขียนโครงงาน
รายละเอียดมีดงั นี ้
1. ชื่อโครงงาน
กาหนดชื่อโครงงานที่จะปฏิบตั ใิ ห้ ชดั เจน สัน้ กะทัดรัด สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ที่ตงไว้
ั้
2. ผู้จัดทาโครงงาน
เขียนชื่อผู้เรี ยนที่ทาโครงงาน ถ้ าทาเป็ นกลุม่ ให้ ระบุชื่อทุกคน พร้ อมระบุชนั ้ และเลขที่
3. ชื่อครู ท่ ปี รึกษา
ระบุชื่อครูที่ปรึกษา หรื อครูที่ให้ คาแนะนา อาจจะเป็ นครูประจารายวิชานี ้ หรื อครูอื่นๆ ได้
4. ความสาคัญของโครงงาน หรือหลักการและเหตุผล
เขียนคาอธิบายเกี่ยวกับหลักการ ความจาเป็ น เหตุผล คุณค่า หรื อความสาคัญที่ต้องทาโครงงานนี ้ขึ ้นมา
ถ้ ามีข้อมูลหรื อทฤษฎีอื่นๆ มาสนับสนุน จะทาให้ โครงงานนี ้มีความสาคัญยิ่งขึ ้น
5. วัตถุประสงค์
กาหนดเป็ นหัวข้ อสาคัญ ๆ ว่าในการจัดทาโครงงานนันต้
้ องการให้ เกิดผลอะไร เป็ นชิ ้นงานอะไร มีปริมาณ
เท่าใด หรื อเพื่อให้ มีคณ
ุ ภาพและประสิทธิภาพประสิทธิผลอย่างไร เพื่อให้ ประโยชน์แก่ใคร เหล่านี ้ เป็ นต้ น
6. เป้าหมาย
6.1 เป้าหมายเชิงคุณภาพ ระบุวา่ ปฏิบตั ิแล้ วมีคณ
ุ ภาพอย่างไร
6.2 เป้าหมายเชิงปริมาณ ระบุเป็ นตัวเลขว่าปฏิบตั แิ ล้ วได้ เท่าใด
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ระบุเวลาในการปฏิบตั งิ านตังแต่
้ เริ่มต้ น – สิ ้นสุดโครงงาน
8. งบประมาณ
ระบุตวั เงินทังหมดที
้
่ใช้ ในโครงงาน
9. วิธีดาเนินการ ใช้ ระบบ PDCA
P = plan วางแผนการปฏิบตั งิ าน
D = do ปฏิบตั งิ าน
C = check ตรวจสอบ
A = act นาผลการตรวจสอบแก้ ไขมาปฏิบตั ิอีกครัง้
ระบุขนตอนในการด
ั้
าเนินการตังแต่
้ ต้นจนจบตามลาดับว่าจะทาอะไร จะศึกษาเรื่ องใด อย่างไร
มีใครรับผิดชอบ กาหนดระยะเวลาการดาเนินการ งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ มีอะไรบ้ าง
10. ผลที่คาดว่ าจะได้ รับ
ระบุความคาดหวังไว้ วา่ จะเกิดอะไรขึ ้น อย่างไร คุณภาพ และปริมาณมากน้ อยเพียงใดในด้ านความรู้
ทักษะ ประสบการณ์ รายได้ หรื อผลประโยชน์ที่จะได้ รับจากการทาโครงงาน โดยต้ องสอดคล้ องกับ
วัตถุประสงค์ที่ตงไว้
ั้
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