
รศ.บุญชัด เนติศักดิ์  เอกสารประกอบการบรรยายในการอบรมครูชางอุตสาหกรรม สังกัดกรมสามัญศึกษา ระหวางวันที่ 29
เมษายน - 2 พฤษภาคม 2539  ณ สถาบันราชภัฏลํ าปาง

     การทํ าโครงงาน และการประเมินผลวิชาชางอุตสาหกรรม
ในระดับมัธยมศึกษา

โดย รศ.บุญชัด เนติศักดิ์   สถาบันราชภัฏลํ าปาง

หลักการทํ าโครงงาน
การสอนแบบใหนักเรียนคิดเปนทํ าเปนและแกปญหาได เปนแนวทางหนึ่งที่จะทํ าใหนักเรียนเหลานั้นมี

พ้ืนฐานการดํ ารงอยูในสังคมแหงยุคคลื่นลูกที่สามไดอยางมีคุณภาพ สํ าหรับวิชาชางอุตสาหกรรมที่ทํ าการสอนอยู
ในโรงเรียนมัธยม เชน ชางยนต ชางไฟฟา ชางอิเล็กทรอนิกส ชางเขียนแบบ ชางโลหะ ชางปนดินเผา และชางกอ
สราง ชางเหลานี้เปนพื้นฐานของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกับคุณภาพชีวิต นักเรียนควรจะไดรับการฝกฝนให
สามารถคิดเปนวางแผนเปน ไดลงมือกระทํ าเพื่อแกปญหาตามที่เขาคิดและมองเห็น ซึ่งจะสงผลใหพัฒนาการของ
เขาเติบใหญกาวหนาอยางมีประสิทธิภาพ

แนวทางการใหนักเรียนทํ าโครงงานมีหลักดังนี้
1. การเริ่มตนใหเริ่มจากปญหา เริ่มจากสาเหตุ หรือแรงจูงใจที่จํ าเปนตองทํ าโครงงาน
2. หลักการ แนวคิด ทฤษฎีในการดํ าเนินงานหรือวิธีการแกปญหา
3. ต้ังช่ือโครงงานใหเหมาะสม
4. บอกจุดมุงหมายที่ชัดเจนในการทํ าโครงงานอาจจะมี 1 ขอหรือหลายขอก็ได
5. หาผูที่จะชวยเหลือ ปรึกษาแนะนํ าไดเปนอาจารยที่ปรึกษา ผูชํ านาญการเกี่ยวกับเรื่องนั้นในชุมชน

ในทองถิ่น
6. เขียนภาพสเก็ตช้ินงานสํ าเร็จ แยกชิ้น หรือวงจรแบบแปลนรายละเอียดของโครงงานที่จะทํ า
7. ทํ ารายการวัสดุและราคา
8. รายการเครื่องมือที่ตองใช
9. เขียนลํ าดับขั้นการทํ างานและแสดงผังระยะเวลา
10. ประโยชนและความรูที่จะไดรับจากการทํ าโครงงาน
11. ช่ือเอกสารหรือสถานประกอบการในชุมชนที่เปนแหลงอางอิงในการคิดโครงงาน
12. ปญหาอุปสรรคและคํ าแนะนํ าพิเศษของอาจารยที่ปรึกษาและผูชํ านาญการ

อาจารยผูสอนควรมีใบรางโครงงานไวสํ าหรับแจกใหนักเรียนไดคิดและเขียน โดยกํ าหนดเวลาใหชวง
หนึ่ง ความสํ าเร็จของโครงงานจะเปนไปไดหรือไมนั้นใหพิจารณาจากรายละเอียดและความชัดเจนของการวาง
แผนทั้งหมด ถาวางแผนไวดีก็สามารถติดตามความกาวหนาของโครงงานไดเปนระยะ จนโครงงานสํ าเร็จ
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หลักการประเมินผลโครงงาน

การประเมินโครงงานสามารถประเมินได 2 แบบ ดังนี้
1. ประเมินแบบใชมาตรฐานความสํ าเร็จของงาน วิธีนี้จะเนนความสํ าเร็จของงานและการแก

ปญหาเปนหลัก เชนทํ างานเสร็จตามเวลา ไดผลงานที่มีคุณภาพดี ใชงานไดจริง สามารถแกปญหาหรือเกิดการ
เรียนรูเปนไปตามจุดมุงหมายที่ต้ังไว  ก็หมายถึงโครงงานไดรับความสํ าเร็จ  ขอดีของวิธีนี้คือไดโครงงานสํ าเร็จ
เปนช้ินงาน  สวนขอเสียก็คือบางชั้นตอนนักเรียนอาจทํ าไมถูกตองหรือมีปญหาไมไดรับการแนะนํ าอยางทัน
ทวงที  นักเรียนอาจจะทํ างานไมเสร็จตามเวลา

2. ประเมินแบบแบงสวนการใหคะแนน  วิธีนี้จะมุงความสนใจที่ความคิดและการพัฒนาพฤติ
กรรมของนักเรียนตลอดระยะเวลาการทํ าโครงการ  โดยแบงการใหคะแนนเปนสวนยอยๆ เปนระยะตอเนื่องกัน
ขอดีของวิธีนี้คืออาจารยผูสอนไดติดตามดูแลความกาวหนาของนักเรียนใกลชิด ถามีปญหาจะแกไขไดทัน ถึงแม
นักเรียนทํ าโครงงานไมเสร็จก็มีคะแนนตามสัดสวน สามารถประเมินผลได สวนขอเสียก็คือโครงงานอาจจะไม
สํ าเร็จเปนช้ินงาน  อาจแบงสัดสวนการใหคะแนน ดังนี้

การวางแผน  ดูจากการเขียนโครงงาน  30 %
คุณภาพของงานและการบรรลุตามจุดมุงหมาย     30 %

 การสํ าเร็จตามระยะเวลาที่กํ าหนด ดูตามตารางเวลา  15 %
นิสัยการทํ างาน การใชและบํ ารุงรักษาเครื่องมือ ความสะอาด 15 %
เจตคติ ดูทุกครั้งตอเนื่องที่นักเรียนเขาปฏิบัติงาน             10 %

หมายเหตุ
• ควรประกาศคะแนนเก็บอยางเปดเผย เพื่อกระตุนใหนักเรียนรูสถานะภาพของตนเอง
• การตัดเกรด ใหเอาคะแนนทั้งหมดรวมกันแลวคิดเกรด

สรุป  หลักการสอนแบบโครงงานคือ การใหนักเรียนใชความสามารถประยุกตและบูรณาการความ
รูใหเกิดประโยชนในการแกปญหาหรือสรางสรรงานเพื่อชีวิตจริงได  โดยเนนที่นักเรียนเปนผูคิด
วางแผน และลงมือทํ า  มีอาจารยหรือผูชํ านาญการเปนผูดูแลใหคํ าปรึกษา
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ใบรางโครงงาน

หมวดวิชาชางอุตสาหกรรม    โรงเรียน/สถานศึกษา.............................................................…………………

ช่ือนักเรียน...........................................................................................  วิชา..................……………………

ชื่อโครงงาน..............................................................................................................................................................................

กํ าหนดวันเริ่มทํ างาน...................................   กํ าหนดวันเสร็จงาน....................................
รวมเวลาทํ างาน........……………………....... คาบ

ช่ืออาจารยที่ปรึกษา  .........................................................................

ช่ือผูชํ านาญการในทองถิ่น  ..............................................................

1. ปญหา / สาเหตุ / แรงจูงใจ ที่จํ าเปนตองทํ าโครงงานนี้
................................................................................................................................................................................................................
......
................................................................................................................................................................................................................
......
................................................................................................................................................................................................................
......
................................................................................................................................................................................................................
......
................................................................................................................................................................................................................
......

2. หลักการ / แนวคิด / ทฤษฎีหรือวิธีการแกปญหา
................................................................................................................................................................................................................
......
................................................................................................................................................................................................................
......
................................................................................................................................................................................................................
......
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................................................................................................................................................................................................................

......

................................................................................................................................................................................................................

......

................................................................................................................................................................................................................

......

................................................................................................................................................................................................................

......

3.  จุดมุงหมายในการทํ าโครงงาน
3.1 ....................................................... .......................................................
3.2....................................................... .......................................................
3.3 ...................................................... .......................................................

4. ภาพสเก็ตช้ินงาน  วงจร หรือรายละเอียดแบบแปลนของงานที่จะทํ า

5. รายการวัสดุและราคา

ลํ าดับท่ี        ชือชิ้นงาน รายละเอียด ขนาด    จํ านวน   ราคา
1
2
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3
4
5
6
7

6. เอกสาร หรือสถานประกอบการแหลงที่อางอิงในการคิดโครงงาน
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................

7. เครื่องมือที่จํ าเปนตองใช
6.1........................................................... ...........................................................
6.2........................................................... ...........................................................
6.3........................................................... ...........................................................
6.4........................................................... ...........................................................
6.5........................................................... ...........................................................

8. ลํ าดับขั้นการทํ างาน และผังระยะเวลา
7.1...........................................................           ระยะเวลา..............................คาบ
7.2........................................................... ระยะเวลา..............................คาบ
7.3........................................................... ระยะเวลา..............................คาบ
7.4........................................................... ระยะเวลา...............................คาบ
7.5........................................................... ระยะเวลา...............................คาบ

9. ประโยชน และความรูที่จะไดรับ
................................................................................................................................................................................................................
......
................................................................................................................................................................................................................
......
................................................................................................................................................................................................................
......
................................................................................................................................................................................................................
......
................................................................................................................................................................................................................
......
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................................................................................................................................................................................................................

......

10. คํ าแนะนํ าของอาจารยที่ปรึกษาหรือผูชํ านาญการ
................................................................................................................................................................................................................
......
................................................................................................................................................................................................................
......
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......
................................................................................................................................................................................................................
......
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