
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

  
  
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

มีทักษะการคิด 

มีวิจารณญาณ 

 สามารถไตร่ตรอง 

การคิดเป็นระบบ 

วิเคราะห์ 

สังเคราะห์ 

 ริเริ่มสร้างสรรค์  

แก้ปัญหา 

การสร้างองค์
ความรู้ 

หรือสารสนเทศ 

เพ่ือการตัดสินใจ 

สามารถคิดค้น 

ออกแบบพัฒนา
ชิ้นงาน สิ่งประดิษฐ์ 

นวัตกรรม  

ใช้เคร่ืองมือเทคโนโลยีท่ี
เหมาะสม มีทักษะในการ
วางแผนจัดการ ท างาน
เป็นทีม และเห็นช่องทาง
สร้างงานอาชีพ ในระบบ

เศรษฐกิจยุคใหม่ 

(New Economy)  

นักเรียน 

ครู 

ผู้ปกครอง เพื่อพัฒนาความสามารถของนักเรียนใน
การท าโครงงานทางวิชาการที่สะท้อน
ความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์ คิด
สังเคราะห์ การเขียนสื่อความ 
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การน าเสนอผลงาน 
โครงงานทางวิชาการและการจัดบูธ 

 
การน าเสนอผลงานโครงงานทางวิชาการ อาจท าได้ในรูปแบบต่าง ๆ กัน เช่น การจัดท า

รายงาน การแสดงในรูปนิทรรศการ ซึ่งมีทั้งการจัดแสดงและการอธิบายด้วยค าพูด หรือในรูปแบบ
ของการรายงานปากเปล่า ไม่ว่าการน าเสนอผลงานจะอยู่ในรูปแบบใด ควรครอบคลุมประเด็น
ส าคัญ มีความชัดเจน เข้าใจง่ายและมีความถูกต้องในเน้ือหา 

การแสดงผลงานจัดได้ว่าเป็นขั้นตอนส าคัญอีกประการหนึ่งของการท าโครงงาน เรียกได้ว่า
เป็นงานขั้นสุดท้ายของการท าโครงงาน เป็นการแสดงผลิตผลของงาน ความคิด และความพยายาม
ท้ังหมดที่ผู้ท าโครงงานได้ทุ่มเทลงไป และเป็นวิธีการท่ีจะท าให้ผู้อื่นได้รับรู้และเข้าใจถึงผลงานนั้นๆ 
มีผู้กล่าวว่าการวางแผนออกแบบเพื่อจัดแสดงผลงานนั้นมีความส าคัญเท่า ๆ กับการท าโครงงาน
นั่นเอง  ผลงานท่ีท าขึ้นจะดียอดเย่ียมเพียงใด แต่ถ้าการจัดแสดงผลงานท าได้ไม่ดีก็เท่ากับไม่ได้
แสดงความดียอดเยี่ยมของผลงานนั่นเอง 

การน าเสนอผลงานโครงงาน 
 การน าเสนอผลงานโครงงาน น าเสนอได้  3  รูปแบบ ดังนี้ 
1.   จัดท ารายงานโครงงาน 
2.   จัดแสดงนิทรรศการบนแผงโครงงาน หรือการน าเสนอแบบโปสเตอร์ 
3.   รายงานปากเปล่า โดยใช ้ PowerPoint  ชุดสาธิตวัสดุอุปกรณ์ 
 

ข้อสังเกตในการเขียนรายงานโครงงาน  5 บท 
1.  รายงานให้ชัดเจน 
2.  ใช้ศัพท์เทคนิคถูกต้อง 
3.  ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย 
4.  ครอบคลุมประเด็นส าคัญ 
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การจัดแสดงนิทรรศการบนแผงโครงงาน 
 

การแสดงในรูปนิทรรศการ ซึ่งมีทั้งการจัดแสดงและการอธิบายด้วย
ค าพูด หรือในรูปแบบของการจัดแสดงโดยไม่มีการอธิบายประกอบ หรือ
ในรูปแบบของการรายงานปากเปล่า  ไม่ว่าการแสดงผลงานจะอยู่ใน
รูปแบบใด ควรจัดท าให้ครอบคลุมประเด็นส าคัญดังต่อไปนี้ 

 
1  ชื่อโรงเรียน 
2.  ชื่อโครงงาน 
3.  ชื่อผู้ท าโครงงาน 
4.  ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน 
5.  บทคัดย่อ 
6.  ความเป็นมาและความส าคัญของโครงงาน 
7.  จุดประสงค์ของโครงงาน 
8.  สมมติฐาน (ถ้ามี) 
9.  วิธีด าเนินการ วัสดุอุปกรณ์ ขั้นตอนด าเนินงาน 
10. ผลที่ได้จากการศึกษา/ทดลองผลการสังเกต 
     และข้อมูลเด่น ๆ ที่ได้จากการท าโครงงาน  
11. สรุปผล ข้อเสนอแนะ 
12.การสาธิตหรือแสดงผลที่ได้จากการศึกษา 
    และหรือทดลอง 
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การจัดนิทรรศการลงบนพื้นที่ที่ก าหนด (บนแผงโครงงาน) 
(งานแสดง TUP OCOP จัดบูธ ขนาด 3 X 2 เมตร) 

 

 

หัวข้อประเด็นส าคัญที่จัดแสดงบนแผงโครงงาน 
การจัดแสดงผลงานบนแผงโครงงานมักไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัว  ทั้งนี้ขึน้อยู่กับเรื่อง

หรือหัวข้อโครงงาน  แต่มีหลักควรค านึงคอื  จัดแสดงแล้วผู้ชมสามารถเข้าใจได้  และ
การวางแผนออกแบบเพื่อจัดแสดงนั้น  มคีวามส าคัญเท่า ๆ กับการท าโครงงาน  แต่
อย่างไรก็ตาม  ควรครอบคลุมประเด็นส าคัญดังต่อไปนี้ 
     - 1.  ชื่อโครงงาน   ชือ่ผู้ท าโครงงาน  ชื่อทีป่รึกษา 
 - 2   บทคัดย่อ 
 - 3.  ที่มาและความส าคัญ 
 - 4.  จุดมุ่งหมายของการศึกษา 
 - 5.  สมมติฐาน  ( ถ้ามี ) 
 - 6.  วิธีการด าเนินการ  (เลือกเฉพาะขั้นตอนที่เด่นและส าคัญ) 
   (วิธีด าเนินการ วัสดุอุปกรณ์ ขั้นตอนด าเนินงาน) 
 - 8.  ผลที่ได้ (ผลที่ไดจ้ากการศึกษา/ทดลองผลการสังเกต 
   และข้อมูลเด่น ๆ ที่ไดจ้ากการท าโครงงาน 
 - 9.  สรุปและข้อเสนอแนะ 

ส าหรับพื้นที่หน้าแผงติดตั้งจัดวางผลงานสิ่งของประกอบ
โครงงานทางวิชาการ ส าหรับการสาธิตหรือแสดงผลที่ได้จากการศึกษา
และหรือทดลอง 

-  ชื่อโครงงาน 

-  ชื่อผูจ้ดัท า  อาจารยท์ีป่รกึษา 
-  ชื่อโรงเรยีน 

 

  -  วธิดี าเนินการ 
  -  วสัดุอุปกรณ์ 

  -  ขัน้ตอนด าเนินงาน 

- บทคดัยอ่ 
- ทีม่าและความส าคญั 

- จุดประสงค ์

- สมมตฐิาน 

- ผล 
- สรุปผล 
- ขอ้เสนอแนะ 
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ข้อค านึงถึงในการจัดนิทรรศการโครงงาน 
          1.  ความปลอดภัยของการจัดแสดง 
          2.  ความเหมาะสมกับเนื้อที่ที่จัดแสดง 
          3.  ค าอธิบายที่เขียนแสดง ควรเน้นเฉพาะประเด็นส าคัญและสิ่งที่
น่าสนใจเท่านั้น โดยใช้ข้อความกะทัดรัด ชัดเจน  และเข้าใจง่าย 

4. ดึงดูดความสนใจของผู้เข้าชม โดยใช้รูปแบบการแสดงที่
น่าสนใจ ใช้สีที่สดใสเน้นจุดส าคัญหรือใช้วัสดุต่างๆ  ในการจัดแสดง 
          5.  ใช้ตาราง และรูปภาพประกอบ  โดยจัดวางอย่างเหมาะสม 
          6.  สิ่งที่แสดงทุกอย่างและการเขียนข้อความต้องถูกต้อง  ไม่มี
การสะกดผิด  หรืออธิบายหลักการที่ผิด 
          7.  ในกรณีที่เป็นสิ่งประดิษฐ์  สิ่งนั้นควรอยู่ในสภาพที่ท างานได้
อย่างสมบูรณ์ 
 

การรายงานด้วยปากเปล่าโดยใช้ PowerPoint ชุดสาธติวัสดุอุปกรณ์ 
ควรน าหัวข้อต่อไปนี้เป็นหลักในการน าเสนอแบบความเรียง 
 

 1.  เนื้อหาบทคัดย่อ 
 2.  วัตถุประสงค์ (จุดมุ่งหมายของการศึกษา) 

3.  วิธีการศึกษา 
4.  การจัดแบ่งขั้นตอนการศึกษา 
5.  ผลการศึกษา 
6.  สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
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ข้อค านึงถงึในการอธิบายหรือรายงานปากเปล่า 
 

          1.  ต้องท าความเข้าใจกับเรื่องที่จะอธิบายเป็นอย่างดี 
          2. ค านึงถึงความเหมาะสมของภาษาที่ใช้กับระดับผู้ฟัง 
 ควรให้ชัดเจนและเข้าใจง่าย 
          3.  ควรรายงานอย่างตรงไปตรงมา ไม่อ้อมค้อม 
          4.  พยายามหลีกเลี่ยงการอ่านรายงาน แต่อาจจดหัวข้อส าคัญ ๆ  
 ไว้เพื่อช่วยให้การรายงานเป็นไปตามขั้นตอน 
          5.  อย่าท่องจ ารายงาน  เพราะท าให้ดูไม่เป็นธรรมชาติ 
          6.  ขณะที่รายงาน ควรมองตรงไปยังผู้ฟัง 
          7.  เตรียมตัวตอบค าถามที่เกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ 
             8. ตอบค าถามอย่างตรงไปตรงมา ไม่จ าเปน็ต้องกล่าวถึงสิ่งที่ไมไ่ด้ถาม 
          9.  หากติดขัดในการอธิบาย ควรยอมรับโดยดี  อย่ากลบเกลื่อน 
 หรือหาทางเลี่ยงเป็นอย่างอื่น 
         10.  ควรรายงานให้เสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
         11. ควรใช้ส่ือประเภทโสตทัศนูปกรณ์ประกอบการรายงานด้วย  
 เช่น  แผ่นโปร่งใส  PowerPoint หรือสไลด์เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 
 

 
โกวิทย์  เวชชศาสตร์            งานโครงงานทางวิชาการและ ocop            กลุ่มบริหารงานวิชาการ            โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ 

 

สรุปสิ่งที่ผู้น าเสนอผลงานทุกบูธทุกหอ้งจะต้องจัดให้มี 
 

1. โครงงานตัวแทนของห้อง ที่มีชื่อปรากฏที่หน้าบูธ 
1)  เล่มรายงาน 5 บท เย็บเล่มที่ผ่านการตรวจจากอาจารย์ที่ปรกึษา

และอาจารยท์ี่ปรึกษาลงความเห็นแล้ว 
2) เล่มรายงาน 5 บท เข้าแฟ้มใส ส่งงานโครงงาน (ห้อง 722) เพื่อให้

คณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขัน พิจารณาตัดสนิรางวลั
เหรียญทอง เงิน ทองแดง 

3) จัดแผงโครงงานที่บูธเพื่อรับการตรวจจากคณะกรรมการให้ครบตาม
หัวข้อที่ก าหนด 

4) พื้นทีห่น้าแผงติดตั้งจัดวางผลงานสิ่งของประกอบโครงงาน เพื่อ
สาธิตหรือแสดงผลที่ได้จากการศึกษาและหรือทดลองประกอบการ
อธิบาย ประเด็นส าคัญดังต่อไปนี ้

     - 1.  ชื่อโครงงาน   ชื่อผู้ท าโครงงาน  ชื่อที่ปรึกษา 
 - 2   บทคัดย่อ 
 - 3.  ที่มาและความส าคัญ  
   (แทรกเนื้อหาที่ใช้ท าโครงงานที่ส าคัญ) 
 - 4.  จุดมุ่งหมายของการศึกษา 
 - 5.  สมมติฐาน  ( ถ้ามี ) 
 - 6.  วิธีการด าเนินการ  (เลือกเฉพาะขั้นตอนที่เดน่และส าคญั) 
   (วิธีด าเนินการ วัสดอุุปกรณ์ ขั้นตอนด าเนินงาน) 
 - 8.  ผลที่ได้ (ผลที่ได้จากการศึกษา/ทดลองผลการสังเกต 
   และข้อมูลเดน่ ๆ ที่ได้จากการท าโครงงาน 
 - 9.  สรุปและข้อเสนอแนะ 

5) ส าหรับพืน้ที่หน้าแผงติดตั้งจัดวางผลงานสิ่งของประกอบโครงงาน
ทางวิชาการ 
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6) จัดให้มีการน าเสนอรายงานด้วยปากเปล่า โดยใช้ โน้ตบุ๊กช่วย
น าเสนอในรูป PowerPoint เจ้าของผลงานต้องผลัดเปล่ียน
หมุนเวียนอยู่ประจ าที่บูธตลอดงาน 

 

2. โครงงานของนักเรียนกลุ่มอื่น 
1) เล่มรายงาน 5 บท เย็บเล่มที่ผ่านการตรวจจากอาจารย์ที่

ปรึกษาแล้ว 
2) จัดแสดงโปสเตอร์ ในหัวข้อต่อไปนี้ 

- 1.  ชื่อโครงงาน   ชื่อผู้ท าโครงงาน  ชื่อที่ปรึกษา 
- 2  บทคัดย่อ 
- 3.  ที่มาและความส าคัญ 
- 4.  จุดมุ่งหมายของการศึกษา 
-5. วิธีการด าเนินการ  
   วิธีด าเนินการ วัสดุอุปกรณ์ ขั้นตอนด าเนินงาน 
   (เลือกเฉพาะขั้นตอนที่เด่นและส าคัญ) 
- 6.  ผลที่ได้  สรุปและข้อเสนอแนะ 
-7.พื้นที่หน้าโปรเตอร์จัดวางผลงานส่ิงของประกอบ
โครงงาน 

3. ตราประทับ OCOP ของห้อง เบิกได้ที่ห้องโครงงาน 
4. ห้ามจัดท าข้อสรุปของโครงงาน OCOP ไว้หน้าบูธให้ผู้
เยี่ยมชมคัดลอก 
5. ห้ามวางกระเป๋าหรือสิ่งของใดๆ ให้เกิดการกีดขวางส าหรับ
ผู้เข้าเยี่ยมชม 
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โกวิทย์  เวชชศาสตร์            งานโครงงานทางวิชาการและ ocop            กลุ่มบริหารงานวิชาการ            โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ 

 

ตอนที่ 1 แบบบันทึกคะแนนผลการประเมินงานโครงงาน ภาคเรียนที่ 2/2559 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  ชั้น มัธยมศึกษาปีท่ี ................ ห้อง.................. 

หมายเหตุ  การประเมินส่วนนี้ให้ กรรมการตามค าสั่งแต่งตั้งเป็นผู้ประเมิน ให้ประเมินเป็นรายกลุ่ม  

 
ที ่

 
รายการประเมิน 

กลุ่ม 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.   ประเมินรายงานโครงงาน 5 บท   30 คะแนน 
 (บันทึกคะแนนในช่อง คร้ังที่ 1 (1)(2)(3)) 

            

 1.1 ความสามารถในการสร้างสรรค์งาน 
(บทท่ี 1 - 2)     (10 คะแนน) 

1) เขียนที่มาและความส าคญัของโครงงานหรืองานวิจัยได้น่าสนใจ 
มีความสมบูรณ ์

          

2) เขียนวัตถุประสงค์ของโครงงานหรือการวิจัยได้ชัดเจน           
3) ก าหนดขอบเขตของโครงงานหรือการวิจัยไว้อย่างชัดเจน 
ครบถ้วน 

          
4) เอกสารและหรืองานวิจัยท่ีเกีย่วข้องหรือวรรณกรรมทีเ่กี่ยวข้อง มี
จ านวนเพียงพอเหมาะสมที่จะน ามาเพื่อใช้อ้างอิง ในการท าโครงงาน 
มีความน่าเช่ือถือ สืบค้นจากแหล่งได้จริง 

          

5) เอกสารอ้างอิง หรือบรรณานุกรมครบถ้วน หาแหล่งท่ีมาได้
จริง  

          

 รวม           
 1.2 ความคิดทางวิชาการเชิงนวัตกรรมการออกแบบ 

(บทท่ี 3) (10 คะแนน) 
1) มีขั้นตอนการด าเนินงานตามกระบวนการของโครงงานหรือการ
วิจัย ระบุเครื่องมือในการท าโครงงานหรือการวิจัยต่างๆ ที่ใช้ในการ
ท าวิจัยได้อย่างครบถ้วน 

          

2) ระบุรายละเอียดในการท าโครงงานหรือการวิจัยและวิธีเก็บ
รวบรวมข้อมลูชัดเจน 

          
3) ขั้นตอนและการวางแผนในการทดลองหรือกระบวนการศึกษา มี
ความถูกต้อง เหมาะสม เป็นไปไดจ้ริง 

          
4) ใช้กระบวนการในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องหรือกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ในการท าโครงงานหรอืงานวิจัยได้อย่างถูกต้อง เช่น 
การสังเกต การส ารวจ การทดลอง การวิเคราะห์ การออกแบบ การ
ค านวณ การอภิปราย และการสรปุผล 

          

5) มีแนวทางในการพัฒนาต้นแบบความคิดทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง
หรือทางวิทยาศาสตร์เชิงนวัตกรรมให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

          

 รวม           
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โกวิทย์  เวชชศาสตร์            งานโครงงานทางวิชาการและ ocop            กลุ่มบริหารงานวิชาการ            โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ 

 

แบบบนัทกึคะแนนงานโครงงาน ภาคเรียนที่ 2 

 
ที ่

 
รายการประเมิน 

กลุ่ม 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 1.3 ผลการท าโครงงานหรือการวิจัย สรุปและอภิปรายผล  

(บทท่ี 4 – 5) (10 คะแนน) 
1) บันทึกข้อมูลได้ละเอียด ชัดเจน และถูกต้อง  

          

2) อธิบายภาพ ตาราง ไดอะแกรม หรือกราฟ กะทัดรดั เข้าใจง่าย           
3) อธิบายรายละเอียดที่ส าคัญของงานวิจัยครบถ้วน กะทัดรัด           
4) รายงานผลตรงตามวตัถุประสงค์ วิเคราะห์และสรุปผลข้อมูลได้
ถูกต้อง ชัดเจน 

          

 รวม           
 รวมผลการประเมิน แบบรายงาน 5 บท  (30 คะแนน)           

2.    ประเมินการจัดแสดงผลงานและการน าเสนอ
ด้วยปากเปล่า  การตอบข้อซักถามของ
คณะกรรมการ    20 คะแนน 
(บันทึกคะแนนในช่อง ครั้งที่ 2 (5))  

          

 2.1 การน าเสนอแบบปากเปล่า (10 คะแนน)  
1) น าเสนอโดยใช้ภาษาได้เหมาะสม ชัดเจน และสามารถ
น าเสนอเนื้อหาสาระส าคัญ ตามล าดับขั้นตอน เข้าใจได้ง่าย 

          

2) สามารถอธิบายงานวิจัยของตนเองให้ผู้อ่ืนเข้าใจได้           

3)  ตอบค าถามโดยใช้หลักการทางวิชาการหรือทาง
วิทยาศาสตร์ อธิบายชัดเจน ตรงประเด็นและถูกต้อง 

          

4) มีการวางแผน แบ่งงานของสมาชิกในทีมอย่างเหมาะสม 
และสมาชิกทุกคนเข้าใจในทุกส่วนของรายงานของโครงงาน
หรืองานวิจัยที่ท า 

          

5) สื่อประกอบการน าเสนอข้อมูล (power point) มี
ความถูกต้อง ชัดเจน 

          

 รวม           

 2.2 การน าเสนอแบบโปสเตอร์ การจัดแสดงผลงาน 
(10 คะแนน) 
1) ความเหมาะสมของชื่อเรื่องและข้อมูล 

          

2) เขียนน าเสนอโดยใช้ภาษาได้เหมาะสม ชัดเจน สามารถ
อธิบายงานวิจัยของตนเองให้ผู้อื่นเข้าใจได้ 
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โกวิทย์  เวชชศาสตร์            งานโครงงานทางวิชาการและ ocop            กลุ่มบริหารงานวิชาการ            โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ 

 

แบบบนัทกึคะแนนงานโครงงาน ภาคเรียนที่ 2 

 
ที ่

 
รายการประเมิน 

กลุ่ม 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 3) เขียนได้ชัดเจน ตรงประเด็น และถูกต้อง           

4) ความชัดเจนของตัวอักษร รูปภาพ สีพ้ืน และความ
สวยงาม 

          

5) มีสื่อเอกสาร แผ่นพับ หรือโมเดลจ าลองประกอบการ
น าเสนอให้ผู้อ่ืนเข้าใจได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

          

 รวม           

 รวมผลการประเมิน การน าเสนอผลงาน  (20 คะแนน)           

3.    ประเมินจากคุณภาพงาน/นวัตกรรมและ
ความคิดสร้างสรรค ์   30 คะแนน 
      (บันทึกคะแนนในช่อง ครั้งที่ 2 (6)) 

          

 3.1 ความน่าสนใจ (15 คะแนน) 
1) เลือกประเด็นปัญหาของโครงงานหรือการวิจัยที่น่าสนใจ 
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน การมุ่งเน้นนวัตกรรม 

          

2) ความสามารถในการพัฒนาและสร้างสรรค์ในสิ่งใหม่ๆ 
เพ่ือตอบโจทย์ปัญหางานวิจัย 

          

3) เป็นต้นแบบสิ่งประดิษฐ์/ ต้นแบบ/ แบบจ าลองใหม่/
แนวคิดใหม่ที่น่าสนใจ และมีศักยภาพที่จะน าไปใช้
แก้ปัญหาหรือใช้ประโยชน์ได้จริงในชีวิตประจ าวัน 

          

4) กรณีนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ อุปกรณ์ท่ีเป็น
ส่วนประกอบสิ่งประดิษฐ์/ ต้นแบบ/ แบบจ าลอง เป็นวัสดุที่
สามารถหาได้ง่ายในท้องถิ่น ประยุกต์วัสดุเหลือใช้ และ
ประหยัด ราคาไม่แพงจนเกินไป 

          

 รวม           

 3.2 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  (15 คะแนน) 
1) หัวข้อโครงงาน/การวิจัย วิธีการ และการออกแบบการ
ทดลองหรือการศึกษา น่าสนใจ หรือเป็นการผสมผสานภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ไม่ลอกเลียนแบบ 

          

2) ความสามารถในการพัฒนาและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ 
แนวคิดใหม่ๆ เพ่ือตอบโจทย์ปัญหางานวิจัย 
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โกวิทย์  เวชชศาสตร์            งานโครงงานทางวิชาการและ ocop            กลุ่มบริหารงานวิชาการ            โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ 

 

แบบบนัทกึคะแนนงานโครงงาน ภาคเรียนที่ 2 

 
ที ่

 
รายการประเมิน 

กลุ่ม 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 3)  เป็นสิ่งประดิษฐ์/ ต้นแบบ/ แบบจ าลองใหม่/แนวคิดที่

น่าสนใจ และมีศักยภาพที่จะน าไปใช้ ประโยชน์ได้จริงใน
ชีวิตประจ าวันทั้งในชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม 

          

4) กรณีนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์วิธีการจัดท าสิ่งประดิษฐ์/
แบบจ าลอง/ต้นแบบ เลือกใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หรือลดปัญหาด้าน
สิ่งแวดล้อม 

          

 รวม           

 รวมผลการประเมินคุณภาพงาน/นวัตกรรม  
และความคิดสร้างสรรค์  (30 คะแนน) 

          

 

ลงช่ือ................................................กรรมการผู้ประเมิน  ลงช่ือ...............................................กรรมการผู้ประเมิน
(.............................................................)   (.............................................................) 
  

 

ลงช่ือ................................................กรรมการผู้ประเมิน ลงช่ือ...............................................กรรมการผู้ประเมิน
(.............................................................)   (.............................................................) 
  
 

ลงช่ือ................................................กรรมการผู้ประเมิน ลงช่ือ...............................................กรรมการผู้ประเมิน
(.............................................................)   (.............................................................) 
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โกวิทย์  เวชชศาสตร์            งานโครงงานทางวิชาการและ ocop            กลุ่มบริหารงานวิชาการ            โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ 

 

ตอนที่ 2 แบบบันทึกคะแนนผลการประเมินงานโครงงาน ภาคเรียนที่ 2/2559 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ................ ห้อง.................. 

หมายเหตุ  การประเมินส่วนนี้ให้อาจารย์ท่ีปรึกษาเป็นผู้ประเมิน ให้ประเมินเป็นรายบุคคล  

 
ที่ 

 
รายการประเมิน 

กลุ่ม 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
4.    ประเมินจากการเขียนรายงานการเข้าชมนิทรรศการใน

ระหว่างวันที่ 9 - 10  มีนาคม  2560   (แบบบันทึก
รายงานการชมนิทรรศการโครงงานทางวิชาการ) 
10 คะแนน 
(บันทึกคะแนนในช่อง ครั้งที่ 2 (7)) 

          

4.1 บันทึกจากการเข้าเยี่ยมชมบูธนิทรรศการจริง 
(มีตราประจ าบูธประทับถูกต้อง) 
4.2 เขียนสรุปได้ชัดเจน ได้ใจความส าคัญ และถูกต้อง 
4.3 เขียนสรุปแผนผังความคิด 

 คนที่ 1 ของกลุ่ม           
คนที่ 2 ของกลุ่ม           
คนที่ 3 ของกลุ่ม           
คนที่ 4 ของกลุ่ม           
คนที่ 5 ของกลุ่ม           
คนที่ 6 ของกลุ่ม           

5.    ประเมินการเข้าร่วมกิจกรรมและมีส่วนร่วมในงาน
นิทรรศการตลอด 2 วัน   10 คะแนน 
(บันทึกคะแนนในช่อง ครั้งที่ 2 (จิตพิสัย) ) 

          

5.1 เข้าร่วมกิจกรรมทั้ง 2 วัน 
5.2 มีส่วนร่วมในการจัดบูธ 
5.3 มีส่วนร่วมในการเฝ้าบูธ และน าเสนอผลงานให้ผู้เข้า
เยี่ยมชมรับฟัง 

 คนที่ 1 ของกลุ่ม           
คนที่ 2 ของกลุ่ม           
คนที่ 3 ของกลุ่ม           
คนที่ 4 ของกลุ่ม           
คนที่ 5 ของกลุ่ม           
คนที่ 6 ของกลุ่ม           

การผ่านกิจกรรมโครงงานประเมินผลงาน 5 ส่วนรวมระหวา่งเรียน(1)+(2)+(3) = 100 คะแนน 

ลงช่ือ................................................ครูที่ปรึกษาผู้ประเมิน     ลงช่ือ...............................................ครูทีป่รึกษาผู้ประเมิน
(.............................................................)   (.............................................................) 
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โกวิทย์  เวชชศาสตร์            งานโครงงานทางวิชาการและ ocop            กลุ่มบริหารงานวิชาการ            โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ 

 

ค าชี้แจงเกณฑ์การประเมินงานโครงงาน 2/2559 
 

ที ่ รายการประเมิน คะแนน หมายเหต ุ
1.   ประเมินรายงานโครงงาน 5 บท     
 1.1 ความสามารถในการสร้างสรรค์งาน (บทที่ 1 - 2) 

1) เขียนที่มาและความส าคัญของโครงงานหรืองานวิจัยได้น่าสนใจ 
มีความสมบูรณ์ 
2) เขียนวัตถุประสงค์ของโครงงานหรือการวิจัยได้ชัดเจน 
3) ก าหนดขอบเขตของโครงงานหรือการวิจัยไว้อย่างชัดเจน 
ครบถ้วน 
4) เอกสารและหรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้องหรือวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 
มีจ านวนเพียงพอเหมาะสมที่จะน ามาเพ่ือใช้อ้างอิง ในการท า
โครงงาน มีความน่าเชื่อถือ สืบค้นจากแหล่งได้จริง 
5) เอกสารอ้างอิง หรือบรรณานุกรมครบถ้วน หาแหล่งที่มาได้
จริง  

  

 1.2 ความคิดทางวิชาการเชิงนวัตกรรม (บทที่ 3) 
1) มีข้ันตอนการด าเนินงานตามกระบวนการของโครงงานหรือการ
วิจัย ระบุเครื่องมือในการท าโครงงานหรือการวิจัยต่างๆ ที่ใช้ใน
การท าวิจัยได้อย่างครบถ้วน 
2) ระบุรายละเอียดในการท าโครงงานหรือการวิจัยและวิธีเก็บ
รวบรวมข้อมูลชัดเจน 
3) ขั้นตอนและการวางแผนในการทดลองหรือกระบวนการศึกษา 
มีความถูกต้อง เหมาะสม เป็นไปได้จริง 
4) ใช้กระบวนการในสาขาวิชาที่เก่ียวข้องหรือกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ในการท าโครงงานหรืองานวิจัยได้อย่างถูกต้อง เช่น 
การสังเกต การส ารวจ การทดลอง การวิเคราะห์ การออกแบบ 
การค านวณ การอภิปราย และการสรุปผล 
5) มีแนวทางในการพัฒนาต้นแบบความคิดทางวิชาการที่เก่ียวข้อง
หรือทางวิทยาศาสตร์เชิงนวัตกรรมให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

  

 1.3 ผลการท าโครงงานหรือการวิจัย สรุปและอภิปรายผล  
(บทท่ี 4 – 5)   
1) บันทึกข้อมูลได้ละเอียด ชัดเจน และถูกต้อง  
2) รายงานผลตรงตามวตัถุประสงค์ วิเคราะห์และสรุปผลข้อมูลได้ถกูต้อง 
ชัดเจน 

  

 3) อธิบายภาพ ตาราง ไดอะแกรม หรือกราฟ กะทัดรดั เข้าใจง่าย 
4) อธิบายรายละเอียดที่ส าคัญของงานวิจัยครบถ้วน กะทัดรัด   
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ค าชี้แจงเกณฑ์การประเมินงานโครงงาน 2/2559   (ต่อ) 
ที ่ รายการประเมิน คะแนน หมายเหต ุ
2.    ประเมินการจัดแสดงผลงานและการน าเสนอด้วยปากเปล่า  

การตอบข้อซักถามของคณะกรรมการ 
  

 2.1 การน าเสนอแบบปากเปล่า     
1) น าเสนอโดยใช้ภาษาได้เหมาะสม ชัดเจน และสามารถน าเสนอเนือ้หา
สาระส าคญั ตามล าดับขั้นตอน เขา้ใจได้ง่าย 
2) สามารถอธิบายงานวิจัยของตนเองให้ผู้อื่นเข้าใจได ้
3)  ตอบค าถามโดยใช้หลักการทางวิชาการหรือทางวิทยาศาสตร์ อธิบาย
ชัดเจน ตรงประเด็นและถูกต้อง 
4) มีการวางแผน แบ่งงานของสมาชิกในทีมอย่างเหมาะสม และสมาชิกทุก
คนเข้าใจในทุกส่วนของรายงานของโครงงานหรืองานวิจัยที่ท า 
5) สื่อประกอบการน าเสนอข้อมูล (power point) มีความถูกต้อง ชัดเจน 

  

3.    ประเมินจากนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์   

 3.1 ความน่าสนใจ      
1) เลือกประเด็นปัญหาของโครงงานหรือการวิจัยที่น่าสนใจ สอดคลอ้งกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน การมุ่งเน้นนวัตกรรม  
2) ความสามารถในการพัฒนาและสร้างสรรค์ในสิ่งใหม่ๆ เพื่อตอบโจทย์
ปัญหางานวิจัย 
3) เป็นต้นแบบสิ่งประดิษฐ์/ ต้นแบบ/ แบบจ าลองใหม/่แนวคิดใหมท่ี่
น่าสนใจ และมีศักยภาพท่ีจะน าไปใช้แก้ปัญหาหรือใช้ประโยชน์ไดจ้ริงใน
ชีวิตประจ าวัน 
4) กรณีนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐอ์ุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบสิ่งประดิษฐ์/ 
ต้นแบบ/ แบบจ าลอง เป็นวัสดุทีส่ามารถหาได้ง่ายในท้องถิ่น ประยุกต์วัสดุ
เหลือใช้ และประหยดั ราคาไม่แพงจนเกินไป 

  

 3.2 ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 
1) หัวข้อโครงงาน/การวิจัย วิธีการ และการออกแบบการทดลองหรอื
การศึกษา น่าสนใจ หรือเป็นการผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ไม่
ลอกเลียนแบบ 
2) ความสามารถในการพัฒนาและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ  แนวคิดใหม่ๆ  เพื่อ
ตอบโจทย์ปัญหางานวิจัย 
3)  เป็นสิ่งประดิษฐ์/ ต้นแบบ/ แบบจ าลองใหม่/แนวคดิที่น่าสนใจ และมี
ศักยภาพที่จะน าไปใช้ ประโยชน์ได้จริงในชีวิตประจ าวันทั้งในชุมชน สังคม 
และสิ่งแวดล้อม 
4) กรณีนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐว์ิธีการจัดท าสิ่งประดิษฐ/์แบบจ าลอง/
ต้นแบบ เลือกใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม หรือลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม 
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ตัวอย่างเกณฑ์การประเมินหรือแนวทางให้คะแนน 
การจัดท าโครงงานทางวิชาการ คะแนนเต็ม 500 คะแนน 

1. ความคิดริเร่ิม และความสร้างสรรค์        40     คะแนน 
2. ความสมบูรณ์และความเป็นไปได้ของโครงงาน(นวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐ์)   30   คะแนน 
3. ประโยชน์และความยั่งยนืที่เกิดกบัส่วนรวม       20  คะแนน 
4. การน าหลักทฤษฎีทางวิชาการมาคิดค้น ต่อยอด 10  คะแนน 
5.  ความเป็นประโยชน์ต่อสังคม ชมุชนและภูมิภาคของตนเอง     25  คะแนน 
6. ความรู้ความสามารถทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      25  คะแนน 
7. ความคิดสร้างสรรค์         15  คะแนน 
8. การออกแบบและความสวยงาม        15  คะแนน 
9. วิธีการน าเสนอ          10  คะแนน 
10. การตอบค าถาม          10  คะแนน 
11. เทคนิคงานวิจัย          30  คะแนน 

11.1 กรณีเป็น สิ่งประดิษฐ์ พิจารณาดังนี้ 
 - มีแนวคิดและการก าหนดปัญหา/เป้าหมายชัดเจน     10 
 - มีแผนการออกแบบ และกรรมวธิีไปสู่การสร้างต้นแบบท่ีประดิษฐ์ได้จริง   10 
 - มีการวางแผนในการทดสอบการใช้งานจริง      5  
 - มีการคาดการปัญหาและมีการพฒันาต้นแบบให้ดีขึ้น     5 
11.2 กรณีเป็น แบบจ าลอง/ต้นแบบ พิจารณาดังนี้  
 - มีแนวคิดและการก าหนดปัญหาชัดเจน      10 
 - มีสมมติฐาน/ แนวทางการแก้ปญัหาเพื่อไปสู่เป้าหมายโดยมี 
 ทฤษฎี/ หลักการทางวิทยาศาสตรร์องรับ      10 
 - วางแผนออกแบบการทดลองและวิธีการศึกษาอย่างถูกต้อง เหมาะสม  
 เทคนิคท่ีจะใช้ประมวล/  วิเคราะห์ข้อมูลอย่างมีหลักการและมีความน่าเชื่อถือ   5  
 - มีการน าเสนอวิธีการ เพื่อน าไปใช้แก้ปัญหาที่ก าหนดไวไ้ด้จริง    5  

12. การมุ่งเน้นนวัตกรรมและความคดิสร้างสรรค์       50   คะแนน 
12.1 ความน่าสนใจ        35 
 -เลือกประเด็นปญัหาการวิจยัที่น่าสนใจ สอดคล้องกับสถานการณ์ปจัจุบัน 
 การมุ่งเน้นนวัตกรรม       15 
 -ความสามารถในการพัฒนาและสร้างสรรค์ในสิ่งใหม่ๆ  เพื่อตอบโจทย์ปัญหางานวิจัย 10 
 -เป็นต้นแบบสิ่งประดิษฐ์/ ต้นแบบ/ แบบจ าลองใหม่ท่ีน่าสนใจ  
 และมีศักยภาพท่ีจะน าไปใช้ประโยชน์ได้จริงในชีวิตประจ าวัน   10 
12.2 ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์       10 
 -หัวข้อโครงงานวิจัย วิธีการ และการออกแบบการทดลองที่น่าสนใจ  
 ไม่ลอกเลียนแบบหรือเป็นการผสมผสานภูมิปญัญาท้องถิ่น 
12.3 การใช้วัสดุ/อุปกรณ์ที่เหมาะสม       5 
 -ประยุกต์วสัดุเหลือใช้ วัสดุที่หาไดง่้ายในท้องถิ่น และราคาไม่แพงจนเกินไป   2.5 
 -วิธีการจัดท าสิ่งประดิษฐ์/แบบจ าลอง/ต้นแบบ     2.5 

13. เค้าโครงวิจัย          20  คะแนน 
- มีหัวข้อครบถ้วนตามหลักเกณฑก์ารเขียนเคา้โครงวิจัย     5 
- เนื้อหามีความถูกต้องชัดเจน        5 
- มีการอ้างอิงแหล่งข้อมูลที่ถูกต้อง เช่ือถือได้      5 
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- การเรียบเรียงเนื้อหา สามารถสือ่สารให้ผู้อ่านเข้าใจได้     5 
14. รายงานวิจัย         30  คะแนน 

14.1 ความสามารถในการสร้างสรรค์งาน      5  
 - เขียนที่มาและความส าคัญของงานวิจัยได้นา่สนใจ มีความสมบูรณ์ 
 - เขียนวัตถุประสงค์การวิจัยได้ชัดเจน 
 - ก าหนดของเขตการวิจัยไว้อย่างชัดเจน ครบถ้วน 
 - เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง มีจ านวนเพียงพอเหมาะสมท่ีจะน ามาเพื่อใช้อ้างอิง 
 ในการวิจัย มีความน่าเชื่อถือ สืบคน้จากแหล่งได้จริง 
14.2 ความคิดทางวิทยาศาสตร์เชิงนวัตกรรม      10 
 - มีขั้นตอนการด าเนินการตามกระบวนการวิจัย ระบุเครื่องมือวิจัยต่างๆที่ใช้ใน 
 การท าวิจัยได้อย่างครบถ้วน 
 - ระบุรายละเอยีดในการวิจยัและวิธีเก็บรวบรวมข้อมลูชัดเจน 
 - ขั้นตอนแบะการวางแผนในการทดลอง มีความถูกต้อง เหมาะสม เป็นไปได้จริง 
 - ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตรใ์นการท างานวิจัยได้อยา่งถูกต้อง เช่น การสังเกต 
  การทดลอง การวิเคราะห์ การออกแบบ การค านวณ การอภิปรายและการสรุปผล 
 - มีแนวทางในการพัฒนาต้นแบบความคิดทางวิทยาศาสตรเ์ชิงนวัตกรรม 
 ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
14.3 ผลการวิจัย สรุปและอภิปรายผล       10 
 - บันทึกข้อมูลไดล้ะเอียด ชัดเจน และถูกต้อง 
 - รายงานผลตรงตามวัตถุประสงค ์วิเคราะห์และสรุปผลข้อมลูได้ถูกต้อง ชัดเจน 
 - อธิบายภาพ ตาราง ไดอะแกรม หรือกราฟ กะทัดรัด เข้าใจง่าย   
 - อธิบายรายละเอียดทีส่ าคัญของงานวิจัยครบถ้วน กะทัดรัด 
14.4 เอกสารอ้างอิง หรือบรรณานุกรมครบถ้วน หาแหล่งท่ีมาได้จริง    5  

15. สิ่งประดิษฐ์/แบบจ าลอง/ต้นแบบ       50  คะแนน 
15.1 การมุ่งเน้นนวัตกรรม        20 
 - ใช้เทคนิคความชาญฉลาดในการประดิษฐ์คดิค้น โดยเฉพาะส่วนท่ีเป็นใจ 
 ความส าคญัของสิ่งประดิษฐ์/ ต้นแบบ/ แบบจ าลอง 
 - สิ่งประดิษฐ์/ ต้นแบบ/ แบบจ าลอง มีการทดสอบและใช้งานได้จริง 
  (สะดวก ปลอดภัย ประสิทธิภาพ) 
 - อุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบสิ่งประดิษฐ/์ ต้นแบบ/ แบบจ าลอง  
 สามารถหาได้ง่ายและประหยัด 
15.2 ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์       15 
 - ความสามารถในการพัฒนาและสร้างสรรคส์ิ่งใหม่ๆ เพื่อตอบโจทยป์ัญหางานวิจัย 
 - เป็นสิ่งประดิษฐ/์ ต้นแบบ/ แบบจ าลองใหม่ท่ีน่าสนใจ และมีศักยภาพท่ีจะน าไปใช้ 
 ประโยชนไ์ด้จริงในชีวิตประจ าวัน 
15.3 การน าไปใช้ประโยชน์/ การขยายผลสู่ชุมชน     10 
 - การน าสิ่งประดิษฐ์/ ต้นแบบ/ แบบจ าลอง/ ผลวิจัย ไปใช้ประโยชน์ได้จริงกับชุมชน  
 สังคม และสิ่งแวดล้อม 
 -สิ่งประดิษฐ/์ ต้นแบบ/ แบบจ าลองสามารถบรรเทาปญัหาหรือ 
 ลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในครัวเรือน ชุมชน และสังคมได ้
15.4 การใช้วัสดุ/ อุปกรณ์ที่เหมาะสม       5 
 - อุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบสิ่งประดิษฐ/์ ต้นแบบ/ แบบจ าลอง 
  สามารถหาได้ง่ายและประหยัด 
 - เลือกใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไมส่่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  
 หรือลดปญัหาด้านสิ่งแวดล้อม 
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โกวิทย์  เวชชศาสตร์            งานโครงงานทางวิชาการและ ocop            กลุ่มบริหารงานวิชาการ            โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ 

 

16. การจัดแสดงผลงานและการน าเสนอ        20  คะแนน 
16.1 การน าเสนอแบบปากเปล่า       10 
 - น าเสนอโดยใช้ภาษาไดเ้หมาะสม ชัดเจน และสามารถน าเสนอเนือ้หาสาระส าคญั 
 ตามล าดับขั้นตอน เข้าใจได้ง่าย 
 - สามารถอธิบายงานวิจัยของตนเองให้ผู้อื่นเข้าใจได ้
 -ตอบค าถามโดยใช้หลักการทางวทิยาศาสตร์ อธิบายชัดเจน ตรงประเด็นและถูกต้อง 
 - มีการวางแผน แบ่งงานของสมาชิกในทีมอย่างเหมาะสม และสมาชิกทุกคนเข้าใจ 
 ในทุกส่วนของรายงานวิจัยที่ท า 
 - สื่อประกอบการน าเสนอข้อมลู (power point) มีความถูกต้อง ชัดเจน 
16.2 การน าเสนอแบบโปสเตอร์        10 
 - ความเหมาะสมของช่ือเรื่องและข้อมูล 
 - น าเสนอโดยใช้ภาษาไดเ้หมาะสม ชัดเจน สามารถอธิบายงานวิจัยของตนเองให้ผู้อื่นเข้าใจได้ 
 - ตอบค าถามได้ชัดเจน ตรงประเดน็ และถูกต้อง 
 - ความชัดเจนของตัวอักษร รูปภาพ สีพื้น และความสวยงาม 
 - มีสื่อเอกสาร หรือโมเดลจ าลองประกอบการน าเสนอใหผู้้อื่นเข้าใจได้ชัดเจนมากยิ่งข้ึน 
 

 


