


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การจัดท าโครงงานวิทยาศาสตร์ขั้นสูงเพื่อเตรียมการแข่งขันชิงโล่รางวัล 

-------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 

โครงงานวิทยาศาสตร์ หมายถึง การทดลองท่ีต้องมีทฤษฎีและหลักการ วิธีการทดลองและอภิปรายผลด้วย
เหตุผลทางวิทยาศาสตร์เป็นหนึ่งในกระบวนการเรยีนการสอนวิทยาศาสตร์ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรูแ้ละฝึกฝน
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้ครบทุกขั้นตอน ต้ังแต่การสืบค้นข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง ก าหนดขอบเขตของ
ปัญหา การคิดหาวิธีการทดลอง การเตรียมวัสดุอุปกรณ์ การท าการทดลอง วิเคราะห์ แปลผล และสรุปผลการ
ทดลอง นอกจากจะฝึกกระบวนการค้นหาค าตอบ อย่างเป็นระบบแล้ว  ยังสอนให้นักเรียนเป็นคนอดทน  ซื่อสัตย์  
มีวินัย  มีความรับผิดชอบ อีกด้วย  

ดังนั้นการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน จึงถือว่ามีความส าคัญมากท่ีควรสนับสนุนให้เป็นส่วนหนึ่ง
ของกระบวนการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  โรงเรียนมัญจาศึกษา ได้ตระหนักถึงความส าคัญ
ดังกล่าว จัดได้จัดท าโครงการอบรมเชิงปฏิบติัการการจัดท าโครงงานวิทยาศาสตร์ขั้นสูงเพื่อเตรียมการแข่งขันชิงโล่
รางวัล  ซึ่งถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นหนึ่งของการเปิดโอกาสในการแสดงความรู้ความสามารถทางวิทยาศาสตร์ให้กับ
นักเรียนอีกทางหนึง่ 

 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพื่อให้ครูและนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ และเทคนิคการท าโครงงาน
วิทยาศาสตร์ขั้นสูง  

2.2 เพื่อให้ความรู้ส าหรับท าโครงงานวิทยาศาสตร์ขั้นสูงเพื่อเตรียมการจัดท าส าหรับใช้แข่งขันชิงรางวัลให้ครู
และนักเรียน 

 
3.  เป้าหมาย 
    3.1 ด้านคุณภาพ 
 3.1.1  ครูและนักเรียนเข้าใจการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ และเทคนิคการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ขั้นสูง 
 3.1.2  ครูและนักเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการสามารถเขียนเค้าโครงโครงงานได้ 
    3.2  ด้านปริมาณ 
 3.2.1  ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์และนักเรียนจากโรงเรียนในสหวิทยาเขตอุดมคงคาคีรี และโรงเรียน
มัธยมศึกษาอื่นๆ ท่ีสนใจ  จ านวน  40 ทีม แต่ละทีม ประกอบด้วย ครูที่ปรึกษา 1 คน  นักเรียน 3 คน 
 3.2.2  ได้เค้าโครงโครงงานวิทยาศาสตร์  ร้อยละ 80 ของจ านวนทีมท่ีเข้าอบรม 



 
4. ระยะเวลาและสถานที่ 
    4.1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ในระหว่างวันท่ี 13 – 14 พฤศจิกายน 2558 
 4.2 สถานท่ี หอประชุมโรงเรียนมัญจาศึกษา  อ าเภอมัญจาคีรี  จังหวัดขอนแก่น 
 
5.  งบประมาณ 
 5.1 โดยใช้งบตามโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 30,000 บาท  
 5.2 เก็บค่าลงทะเบียน ทีม ละ 200 บาท  
 
6..  ผู้รับผิดชอบโครงการ   
 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โรงเรียนมัญจาศึกษาทุกคน 
     
7.  เนื้อหาสาระ   
     7.1  ความรู้พื้นฐานในการจัดท าโครงงานวิทยาศาสตร์ 
     7.2  การจัดท าโครงงานวิทยาศาตร์และเทคนิคการจัดท าโครงงานวิทยาศาสตร์ 
           ตอนท่ี  1  การก าหนดหัวข้อ / ประเด็นของโครงงาน 
 ตอนท่ี  2  การก าหนดตัวแปรส าหรับการทดลองและการออกแบบการทดลอง 
 ตอนท่ี  3  การเขียนรายงานตามรูปแบบโครงงานวิจัย 
     7.3  แหล่งสารสนเทศส าหรับการทดลองวิจัย  
  
8.  หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
 โรงเรียนในสหวิทยาเขตอุดมคงคาคีรี และโรงเรียนมัธยมศึกษาท่ีสนใจ  
 
9.  การติดตามประเมินผล 
 จากการสรุปผลการด าเนินงานเป็นรูปเล่ม  และติดตามการน าความรู้จากการอบรมไปปรับใช้กับการ
จัดการเรียนรู้ของครู 
 
10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์และนักเรียนท่ีเข้าอบรม สามารถน าความรู้ท่ีได้ไปต่อยอดในการจัดท าโครงงานเพื่อ
เข้าแข่งขันในเวทีต่างๆ ต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ  



ก าหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การจัดท าโครงงานวิทยาศาสตร์ขั้นสูงเพื่อเตรียมการแข่งขันชิงรางวัล 

ระหว่างวันที่ 13-14  พฤศจิกายน 2558 
ณ หอประชุมโรงเรียนมัญจาศึกษา  จังหวัดขอนแก่น 

************************************************************ 
 
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 
08.30 - 09.00 น.  ลงทะเบียน รับเอกสารการอบรม ณ หอประชุมโรงเรียนมัญจาศึกษา 
09.00 - 09.30 น. พิธีเปิดการอบรม โดย ผอ.ธนัท  ไชยทิพย์  ผู้อ านวยการโรงเรียนมญัจาศึกษา 
09.30 - 10.30 น. รับฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อ การพัฒนาโครงงานวิทยาศาสตร์เชิงวิจัยเพื่อ

ความก้าวหน้าในวิชาชีพครู  โดย รศ.ดร.จุรีรัตน์  ดาดวง  อาจารย์นักวิจัยคณะเทคนิค
การแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

10.30 - 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
10.45 - 12.00 น. รับฟังการบรรยายในหัวข้อ ความรู้พื้นฐานท่ีจ าเป็นในการจัดท าโครงงานวิทยาศาสตร์ 

โดย ครูนรินทร  รัตนทา (Certificate of nanometrology From Scotland, UK)  
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารเท่ียง 
13.00 - 14.30 น. การอบรมเชิงปฏิบัติการ ตอนที่ 1 การก าหนดหัวข้อ/ประเด็นของโครงงาน 

- แบ่งกลุ่มผู้เข้าร่วมอบรมจ านวน 4 กลุ่ม โดยแต่ละกลุ่มจะได้กรอบหัวข้อท่ีจะศึกษา 
- ผู้เข้าร่วมอบรมแต่ละกลุ่มระดมความคิดส าหรับการก าหนดประเด็นท่ี 

จะศึกษาร่วมกัน 
14.30 - 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ ตอนที่ 1  การก าหนดหัวข้อ/ประเด็นของโครงงาน (ต่อ) 
- ผู้เข้าร่วมอบรมน าเสนอหัวข้อและประเด็นโครงงาน 
- ผู้เข้าอบรมและคณะวิทยากรอภิปรายผลการก าหนดหัวข้อ/ประเด็นของโครงงาน ร่วมกัน 

14.45 - 15.30 น. การอบรมเชิงปฏิบัติการ ตอนที่ 2 การก าหนดตัวแปรส าหรับการทดลองและการ
ออกแบบการทดลอง 
- วิทยากรให้ความรู้ในการก าหนดตัวแปรและการออกแบบการทดลองเพื่อให้ครอบคลุม

ประเด็นท่ีศึกษา 
- ผู้เข้าร่วมอบรมระดมความคิด และเพิ่มเติมตัวแปรท่ีจะศึกษา 

 



วันที่ 14 พฤศจิกายน 2558 
09.00 - 10.30 น. การอบรมเชิงปฏิบัติการ ตอนที่ 3 การเขียนรายงานตามรูปแบบโครงงานวิจัย 

- วิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการข้อมูลผลการทดลอง   
- วิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการเขียน citation การอภิปรายผลและสรุปผลการทดลอง 

10.30 - 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
10.45 - 12.00 น. การบรรยายในหัวข้อ แหล่งสารสนเทศส าหรับการทดลองวิจัย  

โดย ครูนรินทร  รัตนทา 
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารเท่ียง 
13.00 - 14.00 น. การบรรยายในหัวข้อ เวทีส าหรับการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับต่างๆ ในรอบ

ปีและการใช้ประโยชน์ในการพัฒนาวิชาชีพครู 
 โดย ครูสุเทพ  แพทย์จันลา ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล (ครูรางวัล

การศึกษาวิทยาศาสตร์โดยมูลนิธิเรฯ แห่งประเทศไทย) 
14.00 - 15.00 น. มอบเกียรติบัตรส าหรับผู้เข้าอบรม และพิธีปิดการอบรม 
 

************************************************************************* 
หมายเหตุ  ก าหนดการอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
เง่ือนไขการเข้าร่วมอบรม 
1.  เป็นนักเรียนท่ีก าลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษา และครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ท่ีเป็นท่ีปรึกษาโครงงาน 
2.  แต่ละทีมประกอบด้วย นักเรียน 3 คน ครูที่ปรึกษา  1  คน 
 
ระยะเวลาการรับสมัคร 
 เปิดรับสมัคร ต้ังแต่วันนี้ถึงวนัท่ี  10  พฤศจิกายน 2558  จ านวน  40  ทีมเท่านั้น 
 การส่งใบสมัคร ทางไปรษณีย์  
  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  โรงเรียนมัญจาศึกษา 
  ต าบลกุดเค้า  อ าเภอมัญจาคีรี  จังหวัดขอนแก่น  40160 
  ทาง E-mail :  13wannapa@gmail.com  หรือ  kannika.thada@gmail.com 
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ี ครูวรรณภา  ปานเนาว์ 08-2740-4911 ครูกรรณิกา  ธาดา 08-1669-7729 
หรือดูรายละเอียดได้ท่ี www.mc.ac.th 
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แบบตอบรับเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การจัดท าโครงงานวิทยาศาสตร์ขั้นสูงเพื่อเตรียมการแข่งขันชิงโล่รางวัล 

วันที่ 13 – 14 พฤศจิกายน 2558 
ณ หอประชุมโรงเรียนมัญจาศึกษา  อ าเภอมัญจาคีรี  จังหวัดขอนแก่น 

------------------------------------------------------------------ 
 
ช่ือโรงเรียน…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ท่ีอยู่โรงเรียน………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
โทรศัพท์……………………………………………………………..โทรสาร……………………………………………………………………. 
 
รายชื่อผู้สมัคร 
ครูที่ปรึกษา…………………………………………………………………………………โทรศัพท์…………………………………………. 
นักเรียน 1……………………………………………………………………………………………………..ช้ัน……………………………….   
 2……………………………………………………………………………………………………..ช้ัน……………………………….   
 3……………………………………………………………………………………………………..ช้ัน……………………………….   
 
 
      ลงช่ือ………………………………………….ครูที่ปรึกษา 
           (…………………………………………..) 
          วันท่ี…………../…………../…………. 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

กรุณาส่งแบบตอบรับเข้าอบรมฯ พร้อมค่าลงทะเบียนทีมละ 200 บาท ภายในวันท่ี  6  พฤศจิกายน  2558  มายัง
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  โรงเรียนมัญจาศึกษา ต าบลกุดเค้า  อ าเภอมัญจาคีรี  จังหวัดขอนแก่น 40160   
หรือ E-mail : 13wannapa@gmail.com  หรือ  kannika.thada@gmail.com  
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ี ครูวรรณภา  ปานเนาว์ 08-2740-4911 ครูกรรณิกา  ธาดา 08-1669-7729 
หรือดูรายละเอียดได้ท่ี www.mc.ac.th 

mailto:13wannapa@gmail.com
mailto:kannika.thada@gmail.com

	1
	img034

