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 การทําโครงงานวิทยาศาสตรเปนกิจกรรมสําคัญสวนหนึ�งของการเรียนการสอนวิทยาศาสตร

ท้ังในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา หรือแมแตในมหาวิทยาลัย ไมวาจะเปนโครงงานท่ีจัดทํา

โดยกลุมหรือจัดทําเดี่ยวก็จะสงผลใหผูจัดทําไดพัฒนากระบวนการเรียนรู กระบวนการคิด การ

ปฏิบัติ และการสืบเสาะหาความรู  โครงงานวิทยาศาสตรอาจเริ�มจากขอสงสัยหรือปรากฏการณ

ที่พบในชีวิตประจําวันซึ�งเปนโครงงานงาย ๆ ไมยุงยากซับซอนหรืออาจเปนโครงงานที่ซับซอน

ซึ�งข้ึนอยูกับวัย ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของนักเรียน  การเรียนรูโดยใชโครงงาน

เปนฐาน (Project-based learning) เปนกิจกรรมการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญอยางแทจริง 

 ประโยชนท่ีนักเรียนจะไดรับจากการเรียนรูดวยการทําโครงงานวิทยาศาสตรมีมากมายและ

ท่ีสําคัญยิ�งก็คือ การทําใหเกิดความอยากเรียนรูอยางไมมีท่ีส้ินสุด เน��องจากโครงงานวิทยาศาสตร

คือ การศึกษาวิทยาศาสตรท่ีนํากระบวนการทางวิทยาศาสตรมาใชในการแกปญหาเร่ืองใดเร่ืองหนึ�ง

โดยมีการวางแผนการทดลอง ลงมือศึกษา สํารวจ ทดลอง รวบรวมขอมูล แลวสรุปผลเพื่อแก

ปญหาและนําไปสูการเรียนรูใหม ๆ ตอไป 

 อยางไรก็ตาม สําหรับนักเรียนท่ีเปนมือใหมในการทําโครงงานวิทยาศาสตร คงคิดวาการ

ทําโครงงานวิทยาศาสตรนั้นไมใชเรื่องงายเทาไรนัก เพราะมีหลายขั้นตอนและแตละขั้นตอนดู

จะยากอยูไมนอย ดวยเหตุน� ้นักเรียนจึงควรมีหนังสือคูมืออธิบายวิธีการทําโครงงานวิทยาศาสตร

ท่ีดี ๆ สักเลมติดตัวไว สําหรับหนังสือ โครงงานวิทยไมยากอยางท่ีคิด เลมน� ้เหมาะอยางยิ�งสําหรับ

นักเรียนท่ีเริ�มฝกทําโครงงาน และพอแมผูปกครองท่ีตองการชวยเหลือแนะนําบุตรหลานในการ

เริ�มทําโครงงานอยางถูกวิธี เพ่ือใหนักเรียนพัฒนากระบวนการคิด (Brain-on) การปฏิบัติ (Hands

-on) อยางสมบูรณแบบ และมีเจตคติที่ดีตอวิทยาศาสตร (Minds-on)

                                              

                                                  รองศาสตราจารยศิลปชัย บูรณพานิช

                                             นายกสมาคมครูวิทยาศาสตรแหงประเทศไทย

                                                 (พ.ศ. 2547 - 2548, พ.ศ. 2549 - 2550)
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