
แนวปฏิบัติการ การจัดการรายวิชาโครงงาน  

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 

1. จัดการรายวชิาโครงงาน 

1) โครงงาน 1  สำหรบันักเรยีน ม.1  และ  ม.4  จัดการเรยีนการสอนในภาคเรยีนท่ี 1 

  เนื้อหาสาระหลัก ที่นักเรียนจะได้รับ คือ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับประเภทของโครงงาน การทำ

โครงงาน และกระบวณการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพ้ืนฐาน นักเรียนจะต้องทราบประเภทโครงงาน ความแตกต่าง

ของโครงงานประเภทต่าง ๆ  คุณค่าและความสำคัญของโครงงาน ทราบลำดับขั้นตอนการทำโครงงาน รู้จัก

เครื่องมือวิทยาศาสตร์และใช้เครื่องมือให้ถูกวิธี และส่งเสริมให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการทำโครงงาน สา

มารภนำเสนอโครงงานประเภทท่ีสนใจได้ มีความรู้ความเข้าใจเป็นอย่างดี ในโครงงานประเภทท่ีตนเองสนใจ  

2) โครงงาน 2 สำหรบันักเรยีน ม.1 และ ม.4  จัดการเรยีนการสอนในภาคเรียนท่ี 2 

 ให้นักเรียนจัดกลุ่มทำโครงงาน (สำหรับนักเรียนระดับชั้น ม.ต้น ให้ทำโครงงานเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 

3 คน แต่สำหรับโครงงานระดับชั้น ม.ปลาย สามารถ จัดทำโครงงานแบบเดี่ยวหรือแบบกลุ่มก็ได้ แต่

ไม่เกินกลุ่มละ 3 คน) และเลือกอาจารย์ที่ปรึกษา  เลือกหัวข้อที่ตนเองสนใจ กำหนดชื่อเรื่องโครงงานและ

วางแผนการทำโครงงาน การศึกษาค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล โดยเน้นการแสวงหาความรู้ ด้วยตนเอง ซึ่งมี

อาจารย์ที่ปรึกษาเป็นเพียงผู ้ชี้แนะแนวทางและให้คำปรึกษา นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงในลักษณะของ

การศึกษา ค้นคว้า สำรวจ ทดลอง ประดิษฐ์คิดค้น สรุปผลการศกึษาค้นคว้า นอกจากนี้ตอ้งกำหนดให้มีการ

สอบความก้าวหน้าโครงงาน อย่างน้อย 1 คร้ัง  

3) โครงงาน 3 สำหรับนักเรียน ม.2 และ ม.5 จัดการเรียนการสอนในภาคเรียนท่ี 1 

 สำหรับโครงงาน 3 นี้ ให้นักเรียนดำเนินการจัดทำโครงานต่อเนื่องจาก โครงงาน 2 โดยจะเน้นไป

ทางด้านการปฏิบัติการ โดยนักเรียนต้องสรุปผลการศกึษาค้นคว้า และเขียนเล่มรายงานโครงงานท่ีนักเรียนได้

ศึกษา ตามรูปแบบที่โรงเรียนกำหนด จะต้องนำเสนอความก้าวหน้าและต้องผ่านการสอบโครงการงาน 

นักเรียนจะต้องนำเสนอโครงการงานได้ในรูปแบบ Oral Presentation หรือ E-Poster Presentationนอกจากนี้

นักเรียนจะต้องเข้าร่วมการนำเสนอโครงงานในกิจกรรมนิทรรศการโครงงานนักเรียน ซึ่งจะจัดกิจกรรมขึ้น

ก่อนสอบปลายเรียน 2 สัปดาห์  

 

 

 



2. งบประมาณสนันสนุนการทำโครงงานนักเรียน 

 2.1) มัธยมศกึษาตอนต้น 

2.1.1) นักเรยีนชั้นมัธยมศกึษาปีท่ี 1 จะได้รบังบประมาณสนับสนนุการทำโครงงาน  

โครงงาน 1 ภาคเรียนท่ี 1 จะได้รับงบประมาณ 500 บาท/กลุ่ม 

  โครงงาน 2 ภาคเรียนท่ี 2 จะได้รับงบประมาณ 2000 บาท/กลุ่ม 

  2.1.2) นักเรยีนชั้นมัธยมศกึษาปีท่ี 2 จะไดร้ับงบประมาณสนับสนนุการทำโครงงาน 

โครงงาน 3 ภาคเรียนท่ี 1 จะได้รับงบประมาณ 2000 บาท/กลุ่ม 

 2.2) มัธยมศกึษาตอนปลาย หลักสูตรศลิปวทิยาศาสตร ์(ห้องปกติ) 

2.2.1) นักเรยีนชั้นมัธยมศกึษาปีท่ี 4 จะได้รบังบประมาณสนับสนนุการทำโครงงาน  

โครงงาน 1 ภาคเรียนท่ี 1 จะได้รับงบประมาณไม่เกิน 500 บาท/คน 

  โครงงาน 2 ภาคเรียนท่ี 2 จะได้รับงบประมาณไม่เกิน 1000 บาท/คน 

  2.2.2) นักเรียนชั้นมัธยมศกึษาปีท่ี 5 จะได้รบังบประมาณสนับสนนุการทำโครงงาน 

ภาคเรียนท่ี 1 จะได้รับงบประมาณไม่เกนิ 1000 บาท/คน 

 

2.3) มัธยมศกึษาตอนปลาย ห้องวทิยาศาสตร์ โครงการ วมว. 

2.3.1) นักเรียนชั้นมัธยมศกึษาปีท่ี 4 จะไดร้ับงบประมาณสนับสนนุการทำโครงงาน  

ภาคเรียนท่ี 1 จะได้รับงบประมาณไม่เกนิ 1000 บาท/คน 

  ภาคเรียนท่ี 2 จะได้รับงบประมาณไม่เกิน 5000 บาท/คน 

  2.3.2) นักเรียนชั้นมัธยมศกึษาปีท่ี 5 จะไดร้ับงบประมาณสนับสนนุการทำโครงงาน 

ภาคเรียนท่ี 1 จะได้รับงบประมาณไม่เกนิ 5000 บาท/คน 

 

 

 



3. การขอรับงบประมาณสนับการจดัทำโครงงาน 

งบประมาณสนับการจัดทำโครงานเป็นงบประมาณสำหรับจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับทำ

โครงงาน โดยแต่ละโครงงาน อาจารย์ท่ีปรึกษาจะต้องทำเร่ืองขออนุมัติจัดซือ้วสัดุอปุกรณ์ สำหรับทำ

โครงงาน โดยจะต้องมีค่าใช้จ่าย ไม่เกินงบประมาณที่กำหนดไว้ ตามข้อ 2 เมื่อท่านผู้อำนวยการ

โรงเรียน อนุมัติแล้ว ให้นักวิทยาศาสตร์หรือผู้ประสานงานโครงงานเป็นรวบรวมรายการวัสดุอุปกรณ์ 

ให้งานพัสดุดำเนินจากจัดซือ้ และเมื่อการดำเนินการจัดซือ้เรียบร้อยแล้วให้ อาจารย์ท่ีปรึกษามาขอ

เบิกได้ท่ีนักวิทยาศาสตร์หรือผู้ประสานงานโครงงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



งบประมาณสนนัสนุนการทำโครงงานนักเรียน 

1.มัธยมศกึษาตอนต้น 

ปี 

งบประมาณ 

ปี

การศึกษา 
ระดับชั้น 

รายวิชา

โครงงาน 

จำนวน

นักเรียน 

จำนวน

กลุ่ม 

 

งบประมาณ 

ท่ีได้รับการ

สนับสนุนตอ่กลุ่ม 

รวมเป็นเงิน 

ต้นงบ      2563 2563 ม.1 ภาคเรียนท่ี 2 2 120 40 2,000 80,000 

ปลายงบ  2563 
2563 ม.2 ภาคเรียนท่ี 1 3 120 40 2,000 80,000 

2564 ม.1 ภาคเรียนท่ี 1 1 120 40 500 20,000 

 รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 180,000 

 

2.มัธยมศกึษาตอนปลาย หลักสูตรศิลปวทิยาศาสตร์ (ห้องปกต)ิ 

ปี 

งบประมาณ 

ปี

การศึกษา 
ระดับชั้น 

รายวิชา

โครงงาน 

จำนวน

นักเรียน 

งบประมาณ 

ท่ีได้รับการ

สนับสนุนตอ่คน 

รวมเป็นเงิน 

ต้นงบ      2563 2563 ม.4 ภาคเรียนท่ี 2 2 90 1,000 90,000 

ปลายงบ  2563 
2563 ม.5 ภาคเรียนท่ี 1 3 90 1,000 90,000 

2564 ม.4 ภาคเรียนท่ี 1 1 90 500 45,000 

 รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 225,000 

 

3.มัธยมศกึษาตอนปลาย ห้องวทิยาศาสตร์ โครงการ วมว. 

ปี 

งบประมาณ 

ปี

การศึกษา 
ระดับชั้น 

รายวิชา

โครงงาน 

จำนวน

นักเรียน 

งบประมาณ 

ท่ีได้รับการ

สนับสนุนตอ่คน 

รวมเป็นเงิน 

ต้นงบ      2563 2563 ม.4 ภาคเรียนท่ี 2 2 61 5,000 305,000 

ปลายงบ  2563 
2563 ม.5 ภาคเรียนท่ี 1 3 61 5,000 305,000 

2564 ม.4 ภาคเรียนท่ี 1 1 60 1,000 6,1000 

 รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 671,000 

 



แผนผัง แนวปฏิบัตใินรายวิชาโครงงานในการจัดทำโครงงานนักเรียน 

 

 

งบประมาณสนับสนุนการทำโครงงาน 

-โครงงาน 1 ม.1 ภาคเรยีนที่ 1 จะไดร้ับ

งบประมาณ 500 บาท/กลุ่ม 

-โครงงาน 2 ม.1 ภาคเรียนที่ 2 จะได้รับ

งบประมาณ 2,000 บาท/กลุ่ม 

-โครงงาน 3 ม.2 ภาคเรียนที ่1 จะได้รับ

งบประมาณ 2,000 บาท/กลุ่ม 

งบประมาณสนับสนุนการทำโครงงาน 

-โครงงาน 1 ม.4 ภาคเรียนที่ 1 จะไดร้ับ

งบประมาณ 500 บาท/นกัเรียน 1 คน 

-โครงงาน 2 ม.4 ภาคเรียนที่ 2 จะได้รับ

งบประมาณ 1,000 บาท/นกัเรียน 1 คน 

-โครงงาน 3 ม.5 ภาคเรียนที่ 1 จะไดร้ับ

งบประมาณ 1,000 บาท/นกัเรียน 1 คน 

งบประมาณสนับสนุนการทำโครงงาน 

-โครงงาน 1 ม.4 ภาคเรียนที่ 1 จะไดร้ับ

งบประมาณ 1,000 บาท/นกัเรียน 1 คน 

-โครงงาน 2 ม.4 ภาคเรียนที่ 2 จะได้รับ

งบประมาณ 5,000 บาท/นักเรียน 1 คน 

-โครงงาน 3 ม.5 ภาคเรียนที่ 1 จะไดร้ับ

งบประมาณ 5,000 บาท/นักเรียน 1 คน 

ค่าตอบแทนที่ปรึกษาโครงงาน 

ค่าตอบแทนที่ปรึกษาโครงงาน สำหรับ

ที่ปรึกษาของนักเรียนห้องเรียน

วทิยาศาสตร ์โครงการ วมว. จะไดร้ับ

ค่าตอบแทน 1000/นกัเรียน 1 คน/ปี

การศกึษา  

 

ห้องปกต ิ ห้อง วมว. 

มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาปลาย 

 

งบประมาณสนับสนุนการทำโครงงาน 

 

แนวปฏิบัติในรายวิชาโครงงาน 

โครงงาน 1 

สำหรับนักเรียน ม.1 และ ม.4 ภาคเรียนที่ 1 

เนื้อหาสาระหลัก ที่นักเรียนจะได้รับ คือ 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับประเภทของโครงงาน 

การทำโครงงาน และกระบวณการทาง

วิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน นักเรียนจะต้องทราบ

ประเภทโครงงาน ความแตกต่างของโครงงาน

ประเภทต่าง ๆ คุณค่าและความสำคัญของ

โครงงาน ทราบลำดับขั้นตอนการทำโครงงาน 

รู้จักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และใช้เครื่องมือให้

ถูกวิธี และส่งเสริมให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อ

การทำโครงงาน สามารภนำเสนอโครงงาน

ประเภทที่สนใจได้ มีความรู้ความเข้าใจเป็น

อย่างดี ในโครงงานประเภทที่ตนเองสนใจ 

โครงงาน 2 

สำหรับนักเรียน ม.1 และ ม.4 ภาคเรียนที่ 2 ให้นักเรียนจัด

กลุ่มทำโครงงาน (สำหรับนักเรียนระดับช้ัน ม.ต้น ให้ทำ

โครงงานเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 3 คน แต่สำหรับโครงงาน

ระดับช้ัน ม.ปลาย สามารถ จัดทำโครงงานแบบเด่ียว

หรือแบบกลุ่มก็ได้ แต่ไม่เกินกลุ่มละ 3 คน) และเลือก

อาจารย์ที่ปรกึษา  เลือกหัวข้อที่ตนเองสนใจ กำหนดชื่อ

เร่ืองโครงงานและวางแผนการทำโครงงาน การศึกษา

คน้คว้า การรวบรวมข้อมูล โดยเน้นการแสวงหาความรู้ด้วย

ตนเอง ซึ่งมีอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นเพียงผู้ชี้แนะแนวทางและ

ให้คำปรกึษา นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงในลักษณะของ

การศึกษา คน้คว้า สำรวจ ทดลอง ประดิษฐ์คิดคน้ สรุปผล

การศึกษาค้นคว้า นอกจากนีต้้องกำหนดให้มีการสอบ

ความก้าวหน้าโครงงาน อย่างน้อย 1 คร้ัง 

 

โครงงาน 3 

สำหรับนักเรียน ม.2 และ ม.5 ภาคเรียนที่ 1 

โดยให้ใช้หัวข้อโครงงานต่อเนื่องจากโครงงาน 

2 โดยจะเน้นไปทางด้านการปฏิบัติการ โดย

นักเรียนต้องสรุปผลการศึกษาค้นคว้า และ

เขียนรายงานโครงงานที่นักเรียนได้ศึกษา 

นอกจากนี้นักเรียนจะต้องเข้าร่วมการการ

นำเสนอโครงงานในกิจกรรมนิทรรศการ

โครงงานนักเรียน  

 

 

 

 

 


